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Forord 

                Borgmester Olav Aaen 

Borgmester Olav Aaen 

På Fredensborg Byråds vegne er jeg glad for at kunne fremlægge den før-
ste samlede kommuneplan for Fredensborg Kommune. 
 
Kommuneplan 2009 viser Byrådets beslutninger om hvordan kommunens 
by- og landområder må bruges og bebygges, og om hvordan den samlede 
kommune og de enkelte områder skal udvikle sig fremover. 
 
Med kommunalreformen har kommunen fået ansvaret for planlægningen i 
det åbne land. Kommuneplanforslaget markerer således et nyt kapitel i 
den kommunale planlægning og bliver et vigtigt redskab til at sikre vores 
smukke natur, landskab og kulturhistorie.   
 
Kommuneplan 2009 er kulminationen på Byrådets planarbejde i denne 
byrådsperiode. Processen blev indledt i vinteren 2006-2007 hvor vi gen-
nemførte en spændende visionsproces, der mundede ud i den fælles visi-
on for Fredensborg Kommune. I 2008 gik vi skridtet videre fra vision til 
handling med vedtagelsen af Strategi 2008, hvor vi opstillede vision og 
mål for kommunens udvikling inden for 7 udvalgte indsatsområder. Vi op-
stillede også en række handlinger for at føre strategien ud i livet og vi be-
sluttede hvilke temaer der skulle være fokus på i det videre planarbejde.  
 
Kommuneplan 2009 er Byrådets bud på, hvordan vi bedst opfylder den 
fælles vision for Fredensborg Kommune og vision, mål og handlinger i 
Strategi 2008. 
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2008 

jan.-mar. 

2006 

nov..—dec. 

2007 

feb. 

apr.– dec. 

2. kvartal 

3. - 4. kvt. 

2009 

Jun.-aug 

Sep.-okt Behandling af høringssvarene og vedtagelse af Kommuneplanen 

Borgerinddragelse om forslag til Strategi 2008 

Vedtagelse af visionen 

Udarbejdelse af forslag til Strategi 2008 

Borgerinddragelse om kommunens vision 

Behandling af høringssvarene og vedtagelse af Strategi 2008 

Udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 

Borgerinddragelse om forslag til kommuneplan 

Processen 

Fredensborg Byråd har den 26. oktober 2009 vedtaget Kommuneplan 

2009. 

 

Byrådet lægger med Kommuneplan 2009 en overordnet og langsigtet plan 

for Fredensborg By, Humlebæk, Nivå og Kokkedal og det åbne lands ud-

vikling. Der er tale om en overordnet ramme for udviklingen, som skal 

sikre, at Fredensborg Kommune fortsat vil være en velfungerende og at-

traktiv kommune at bo og arbejde i. 

 

Processen for, og sammenhængen mellem, kommunens vision, Strategi 

2008 og Kommuneplan 2009 ser således ud: 

 



6  

 

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor 
borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om 
mål og regler for arealanvendelsen i kommunen og lokalområderne. Kom-
muneplanen dækker hele kommunens areal. 
 
Kommuneplanen viser Byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kom-
munen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn – og de rammer for 
lokalplanlægningen, som i den forbindelse er fastlagt.  
 
Samtidig udgør kommuneplanen det nødvendige bindeled mellem på den 
ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den 
anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, 
der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, na-
tur- miljø-, bygge og vejlovgivningen. 
 
Kommuneplanens opbygning 

Kommuneplanen består af tre dele 
 
1. Hovedstruktur 
2. Retningslinjer og redegørelse 
3. Rammer for lokalplanlægningen  
 
Kommuneplanen indeholder desuden kort, der knytter sig til ovenstående 
retningslinjer og rammer. Kortene er sammen med kommuneplanens ho-
vedstruktur, retningslinjerne og rammerne for lokalplaner bindende for 
Byrådet, som skal virke for planens gennemførelse, herunder ved udøvel-
se af beføjelser i medfør af anden lovgivning.  
 
Redegørelsen har oplysende eller forklarende karakter og er ikke direkte 
bindende for den kommunale administration. Den udgør baggrundsviden 
og skal danne grundlag for myndighedernes og borgernes forståelse af 
kommuneplanens bestemmelser. 
 
Hovedstruktur 

Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske 
område. Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og 
arealanvendelsen og er udtryk for den interesseafvejning, Byrådet har 
foretaget. Den giver et overblik over planens indhold og er indgangen til 
kommuneplanens mere detaljerede indhold. I hovedstrukturen fastlægges  
også kommunens by- og centerstruktur. 
 
Hovedstrukturen ledsages af kort, der giver et overblik over hovedtrække-
ne i arealdisponeringen for hele kommunen.  
 
Retningslinjer og redegørelse 

Retningslinier 

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for udlægning af arealer til by-
zoner samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byfor-
mål inden for byzonen. 
 
Kommuneplanen indeholder desuden retningslinjer for de emner, der tidli-
gere indgik i regionplanerne. Kommuneplanen indeholder således bl.a.  
retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, skovrejsning, 
infrastrukturanlæg og tekniske anlæg. 
 
Kommuneplanen varetager endvidere de jordbrugsmæssige interesser og 
naturbeskyttelsesinteresserne og sikrer lavbundsarealer, kulturhistoriske, 

Læsevejledning 
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landskabelige og geologiske bevaringsværdier. Endelig indeholder kom-
muneplanen retningslinjer for anvendelsen af kystnærhedszonen og an-
vendelsen af vandløb, søer og kystvande.  
 
Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af plan-
lovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kom-
petencer inden for anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge-, og vej-
lovgivningen og husdyrgodkendelsesloven. 
 
Kommuneplanen indeholder kort, der viser de afgrænsede områder, der 
knytter sig til kommuneplanens retningslinjer. 
 
Retningslinjerne og de områdeudpegninger, de medfører, oplyser om hvil-
ke hensyn, Byrådet vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilla-
delse eller dispensation efter lovgivningen – samtidig med at behandlin-
gen af ansøgninger om tilladelse eller dispensation også vil foregå på bag-
grund af et konkret skøn, når der er pligt til at fortage et sådant efter lov-
givningen. Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for kommunens 
naturforvaltning og andre tiltag til nye aktiviteter mv. 
 
Redegørelsen 

Kommuneplanen indeholder en redegørelse for planens forudsætninger. 
Redegørelsen udgør begrundelsen for Byrådets vedtagelse af kommune-
planforslaget, og baggrunden for borgeres og andre myndigheders forstå-
else og fortolkning af kommuneplanen. 
 
Rammer for lokalplanlægningen 

Kommuneplanen indeholder rammer for, hvad der kan bestemmes i lokal-
planer for de enkelte dele af kommunen. De afgrænsede områder, der 
knytter sig til kommuneplanens rammer, er vist på kort. 
 
Rammerne giver offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommu-
neplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelses-
muligheder i de enkelte områder.  
 
Byrådet kan nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse 
som er i strid med rammerne for lokalplanlægning, forudsat at den pågæl-
dende rammebestemmelse er tilstrækkeligt detaljeret og entydigt formu-
leret. 
 
Retsvirkninger 

Byrådet kan efter Planlovens § 12, udstede forbud mod udstykning og be-
byggelse, som er i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod 
bebyggelse eller ændret anvendelse, som er strid med kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
Miljøvurdering og sammenfattende miljøredegørelse 

Kommuneplanen er ledsaget af en miljøvurdering og en sammenfattende 
miljøredegørelse, som beskriver de miljømæssige konsekvenser ved de 
planændringer, som gennemføres med kommuneplanen. Miljøvurderingen 
blev udarbejdet sideløbende med forslag til kommuneplan og indgik som 
del heraf. Den sammenfattende miljøredegørelse samler op på ændringer-
ne efter den offentlige høring. 
 
Miljøvurdering og sammenfattende miljøredegørelse er samlet i et selv-
stændigt dokument, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside 
www.fredensborg.dk. 

Læsevejledning 
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Én kommune - én kommuneplan 

Hver kommune i landet skal efter planloven opretholde og vedligeholde 
sin kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de 
overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byer-
ne som i det åbne land.  
 
Kommuneplan 2009 er den første samlede kommuneplan for Fredensborg 
Kommune.  
 
Én vision - én strategi - én kommuneplan 
Kommuneplanen følger op på kommunens vision og på Strategi 2008 
(Byrådets Plan- og Agenda 21 – strategi) og de mange idéer og input fra 
borgerne, som fremkom i forbindelse med udarbejdelsen af vision og stra-
tegi. 
 
Kommuneplanen er dermed et af Byrådets vigtigste redskaber i arbejdet 
med at omsætte Fredensborg Kommunes vision og strategi til konkret 
handling. 
 
En fuld revision af de gamle planer 
De gamle kommuners strategier og kommuneplaner tager udgangspunkt i 
de gamle kommuners geografi og individuelle perspektiver. Kommuneplan 
2009 samler hele kommunen og går på tværs, både geografisk og emne-
mæssigt. 
 
Med strukturreformen har Byrådet desuden overtaget det politiske ansvar 
for en række opgaver fra Amtsrådet (Frederiksborg Amt) og Hovedstadens 
Udviklingsråd (HUR), herunder planlægningen af det åbne land, og kom-
munerne har fået et øget fælles ansvar for den regionale koordinering. 
 
Byrådet besluttede derfor i forbindelse med Strategi 2008, at Kommune-
plan 2009 skulle være en fuld revision, det vil sige en helt ny samlet kom-
muneplan, der erstatter de tidligere kommuneplaner og de dele af region-
planen, som kommunen overtager ansvaret for. 
 
Kommuneplan 2009 er således et centralt element i Byrådets indsats for 
at skabe én kommune – med strukturel, mental og kulturel samhørighed. 
 
Samtidig oplyser Byrådet med Kommuneplan 2009 omverdenen om, hvor-
dan man vil gribe de nye opgaver an, og hvilken regional rolle Byrådet 
ønsker, at den ny kommune bør have. Dermed har Byrådet også et grund-
lag for at gå i dialog med stat, region og nabokommuner om ønskerne til 
kommunens og regionens udvikling. 
 
Indsatsområder 
Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for en lang række emner 
som ikke blev detaljeret gennemgået i de strategisk udvalgte indsatsom-
råder i Strategi 2008. 
 
For alligevel at sikre sammenhæng mellem strategien og kommuneplanen 
videreføres de 7 indsatsområder, som Byrådet valgte at sætte fokus på i 
strategi 2008 som strukturgivende for kommuneplanens hovedstruktur-, 
retningslinie- og redegørelsesdel.  
 
Herved sikres en direkte forbindelse mellem strategiens visioner, mål og 
handlinger og kommuneplanens konkrete udpegninger, retningslinier og 
rammebestemmelser. 
 

Kommunens vision: 

Fredensborg Kommune –   

tilfredse borgere: 

Kommunen skal med sin natur, 

kultur og mangfoldighed være 

en bæredygtig kommune i 

udvikling. 

I tæt dialog med borgerne 

skabes en attraktiv kommune, 

kendetegnet ved åbenhed og 

sammenhæng. 

De 7 indsatsområder fra  Stra-

tegi 2008: 

• Bymønster 

• Boliger 

• Erhverv 

• Trafik* 

• Land og natur 

• Kultur og fritid 

• Bæredygtighed 

 

*Er omdøbt til ”Trafik og tek-

niske anlæg” i Kommuneplan 

2009 
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Én kommune - én kommuneplan 

Budget og politikker 
Kommuneplan 2009 er en vigtig del af det fælles grundlag for Byrådets 
fordeling og prioritering af kommunens ressourcer, og for Byrådets politik-
udarbejdelse indenfor de valgte 7 indsatsområder i Strategi 2008. Der 
skal derfor være sammenhæng mellem Kommuneplan 2009 og budget- og 
politikarbejdet, både på det politiske og administrative niveau, herunder 
koordinering mellem kommuneplanen og de relevante politikområder. 
 
Kommunens overordnede og økonomiske styring er (pr. 2009) organiseret 
i 19 politikområder. Kommunens fysiske udvikling, som Kommuneplan 
2009 fastsætter mål og rammer for, vil i større eller mindre grad påvirke, 
og blive påvirket af, ressourcebehov og -forbrug indenfor alle politikområ-
derne. Der vil eksempelvis være en meget direkte gensidig påvirkning 
mellem kommuneplanlægningen og politikområdet Anlæg, som rummer 
kommunens udgifter til nyanlæg og indtægter ved ejendomssalg. 
 
Af indirekte gensidige påvirkninger kan især kommuneplanens mål og 
rammer for boligudviklingen fremhæves, som har sammenhæng til befolk-
ningstal og befolkningssammensætning og derigennem betydning for res-
sourcebehov og -forbrug indenfor en lang række politikområder. 
 
Af øvrige sammenhænge kan nævnes kommuneplanens mål og rammer 
for Bymønster, Erhverv, Trafik og tekniske anlæg, og Land og natur, i re-
lation til ressourcebehov og -forbrug indenfor politikområderne Natur og 
Miljø, Kommunale grønne områder, Veje og Trafik, Skole, Kultur og Idræt 
og Erhverv og Turisme. 
 
Fredensborg Kommunes hovedstruktur 
 
Bystruktur 
Kommunens 4 bysamfund er nogenlunde ens i størrelsen og placeret at-
traktivt i landskabet ved Esrum sø i vest og Øresund i øst. Set under ét 
svarer kommunens bysamfund til nabobyerne Helsingør og Hillerød. 
 
Trafikstruktur 
Bysamfundene langs Øresundskysten er knyttet sammen af parallelle in-
frastrukturelle bånd: Helsingørmotorvejen, Usserød Kongevej og kystba-
nen. Fredensborg Kongevej og til dels Humlebækvej knytter Fredensborg 
direkte til den overordnede trafikstruktur langs Øresundskysten.  
 
Grøn struktur 
Kystkiler ved Øresundskysten sikrer en sammenhæng mellem kystland-
skabet og de øvrige landområder. Med Kommuneplan 2009 styrkes en 
sammenhængende grøn struktur på tværs af landområdet fra Øresunds-
kysten i øst til Esrum sø i vest.  
 
I de følgende afsnit redegøres nærmere for hovedstrukturens dele ud fra 
de 7 emner i Strategi 2008: 
 

• Bymønster 

• Boliger 

• Erhverv 

• Trafik og tekniske anlæg 

• Land og Natur 

• Kultur og fritid 

• Bæredygtighed 

Kommunens trafikstruktur 

Kommunens grønne struktur 

Kommunens bystruktur 

De 19 politikområder: 

• Natur og Miljø 
• Kommunale grønne omr. 

• Kommunale Ejendomme 
• Veje og Trafik 

• Skole 

• Unge 
• Børn 

• Kultur og Idræt 
• Sundhed og Træning 

• Beskæftigelse 
• Ældre og Handicap 

• Psykiatri og Misbrug 

• Udsatte Børn og Unge 
• Integration 

• Erhverv og Turisme 
• Beredskab 

• Borgerservice, adm og pol. 
Støtte 

• Finansiering 

• Anlæg 
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Hovedstrukturkort - rammekort 

Signaturforklaring 

 

Én kommune - én kommuneplan 

Boliger 

Blandet bolig og erhverv 

Landsbyer 

Erhverv 

Centerformål 

Rekreations-/fritidsformål 

Offentlige formål 

Tekniske anlæg 

Jordbrugsformål 
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Bymønster 

Bymønster ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens bymønster: 
 
Vision 
Kommunens 4 bysamfund skal være ligeværdige, uden at være ens. By-
samfundene skal tilsammen rumme et bredt udbud af faciliteter og insti-
tutioner indenfor handel, kultur, fritid, undervisning og omsorg. 
 
Kommunens 4 bymidter skal være attraktive samlingspunkter for det dag-
lige handels- og kulturliv for alle borgere på tværs af aldersgrupper og 
social og kulturel baggrund. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Udvikle kommunens bysamfund med udgangspunkt i det enkelte 
bysamfunds egne præmisser og identitet, 

 

• Skabe en overordnet struktur i fordelingen af institutioner og 
faciliteter, så alle 4 bysamfund har en god grundlæggende ser-
vice, mens mere specialiserede funktioner placeres på steder 
med god tilgængelighed i de bysamfund, som har de bedste for-
udsætninger for at rumme den pågældende institution/facilitet. 

 

• Understøtte udvikling, aktiviteter, forbedring af tilgængelighed 
og forskønnelse i bymidterne. 

 
Handling 
Inden for de næste 5 år* vil Byrådet: 
 

• Udarbejde et samlet signalement af de 4 bysamfunds identitet, 
præmisser og udviklingsbehov til brug for bysamfundenes videre 
udvikling. 

 

• Gennemføre en politisk drøftelse af sammenlægning af institutio-
ner samt af den fremadrettede biblioteksstruktur på grundlag af 
analyser af områderne. 

 

• Sikre, at så mange nye butikker og andre byfunktioner som mu-
ligt placeres i bymidterne, samt tage stilling til om der skal gen-
nemføres særlige indsatser, eksempelvis afholdelse af en arki-
tektkonkurrence om bymidten i Nivå. 

 
• Revidere grænserne og reglerne for centerområderne, og vurde-

re tilgængeligheden, så bymidterne får de bedst mulige udvik-
lingsmuligheder. 

 
• Vurdere de planmæssige og erhvervspolitiske forhold/sondringer 

mellem detailhandelsområder og håndværks– og industriområ-
der. 

 

*Handlingerne vil, i det omfang 

det er relevant, blive indarbej-

det i budgettet. 

Kommunens bymønster 
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Bymønster 

**Iflg. Landsplandirektiv for 

detailhandel i Hovedstadsområ-

det (se afsnittet ”overordnet 

planlægning”), må et bydels-

center max. være 5.000 m2, 

mens der gælder særlige regler 

for områder til særligt plads-

krævende varer. 

Egevangen i Kokkedal 

• Udpege enkelte centrale og let tilgængelige arealer (eksempelvis 
Kokkedal Industripark, i samarbejde med Hørsholm Kommune 
eller området mellem Præstemosevej og Højvangen i Fredens-
borg), som samlingssteder for butikker med særligt pladskræ-
vende varer, der ikke kan indpasses i bymidterne. 

 
• Vurdere om der er en planlægningsmæssig begrundelse for at 

etablere et bydelscenter mere, samt et område til særligt plads-
krævende varer i Kokkedal, herunder vurdere om den ansøgte 
placering er hensigtsmæssig. 

 
• Gennemføre analyser og vurderinger af konsekvenserne for Hol-

megårdscenteret hvis der etableres et nyt bydelscenter samt et 
område til særligt pladskrævende varer ved Egevangen 

 
• Tage stilling til om der skal etableres et nyt bydelscenter på 

max. 5.000 m2**, samt et område til særligt pladskrævende va-
rer ved Egevangen. 

 
Bymønster i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Bymønster” opdelt i følgende 
afsnit: 
 
1.1 Byområderne 
1.2 Stationsnærhed 
1.3 Centerstruktur 
1.4 Institutioner 
 
Bestemmelserne i disse afsnit og de tilhørende rammebestemmelser, vi-
derefører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Bestemmelserne for og afgrænsningen af centerområderne er 
revideret, så bymidterne får de bedst mulige udviklingsmulighe-
der. 

 
• Der er indskrevet bestemmelser om detailhandel i erhvervsområ-

der på baggrund af en vurdering af  de planmæssige og er-
hvervspolitiske forhold/sondringer mellem detailhandelsområder 
og håndværks– og industriområder. 

 
• Der er udpeget areal til et nyt bydelscenter på max. 5.000 m2 

ved Egevangen i Kokkedal. Udpegningen er sket på baggrund af 
en vurdering af, at der er en planlægningsmæssigt begrundelse 
for etablering bydelscenteret, herunder at området er let tilgæn-
geligt, og at lokalkøbsandelen i Kokkedal er væsentligt lavere 
end i de omgivende bysamfund. 

 
• Der er derudover udpeget et areal til butikker med særligt plads-

krævende varer i Fredensborg. 
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Bymønster 

Redegørelse 
Med ca. 39.300 indbyggere, hvoraf ca. 36.000 bor i byområderne, er 
kommunen sammenlignelig med byerne Helsingør og Hillerød. Men kom-
munen adskiller sig fra sine naboer ved at bybefolkningen er fordelt på 4 
bysamfund.  
 
Kommunens 4 bysamfund er stort set ens i størrelse, men har hver deres 
særkende. Fredensborg er kendetegnet ved de historiske rammer, med 
slot og købstadpræg, og placeringen inde i landet. Humlebæk, Nivå og 
Kokkedal er kendetegnet ved den gode tilgængelighed, med motorvej og 
kystbane, og nærheden til Øresund. Kokkedal skiller sig dog ud fra de to 
andre kystbyer ved at være sammenvokset med Hørsholm. 
 
Kommunens samlede befolkningsunderlag giver grundlag for et bredt of-
fentligt og privat serviceudbud, men når bybefolkningen er fordelt på 4 
forskellige bysamfund, vil der være nogle funktioner, som kan være til 
stede i alle bysamfund, mens der for andre funktioners vedkommende vil 
ske en form for "arbejdsdeling" mellem bysamfundene. Byrådet har i for-
bindelse med budgetforlig 2006 besluttet at se på institutions- og biblio-
teksstrukturen, som eksempler på de udfordringer, som kommunens by-
mønster giver. 
 
Det stigende antal biler og den øgede pendling mellem bolig og arbejds-
sted betyder, at borgerne oftere benytter sig af handelsmuligheder og kul-
turtilbud i Helsingør, Hillerød, Hørsholm og København. Hvis der fortsat 
skal være et lokalt og aktivt byliv i kommunens 4 bysamfund, er det der-
for vigtigt, at de lokale handels- og kulturtilbud samles i let tilgængelige 
og attraktive bymidter med udgangspunkt i ”hver by sit særkende”. Sam-
tidig er det vigtigt, at grundlaget for det lokale byliv styrkes ved at skabe 
flere boliger og arbejdspladser i bymidterne. 
 
Detailhandel 
Der er centerudbygningsinitiativer i gang i Fredensborg, Humlebæk og 
Kokkedal. I Nivå er der udlagt betydelige arealer til boligbyggeri på cen-
trale arealer. De nye boliger vil kunne forbedre grundlaget for Nivå Cen-
ter, men det gør også en fornyelse af bymidten i Nivå mere påtrængende, 
eksempelvis med udgangspunkt i en arkitektkonkurrence, som tidligere 
har været på tale. 
 
Butikker til særligt pladskrævende varer kan sjældent indpasses i bymid-
terne. Hvis disse butikker skal være tilgængelige for så mange borgere 
som muligt, er det vigtigt, at butikkerne samles på steder med god til-
gængelighed tæt på bymidterne.  

Humlebæk Center 
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* Social bæredygtighed kan 

blandt andet dreje sig om at 

styrke den aldersmæssige, 

sociale og kulturelle mangfol-

dighed generelt i kommunen og 

lokalt i det enkelte kvarter. 

**Handlingerne vil, i det om-

fang det er relevant, blive ind-

arbejdet i budgettet. 

Boliger ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens Boliger. 
 
Vision 
Kommunen skal være et godt bosted med et varieret boligudbud og en 
mangfoldig og balanceret befolkningssammensætning. 
 
Boliger og boligområder skal være bæredygtige og skal bygge videre på 
de 4 bysamfunds kvaliteter og identitet. Borgerne skal bevare oplevelsen 
af at bo tæt på både bymidternes tilbud og landskabets rekreative mulig-
heder. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Planlægge boligbyggeriet, så det understøtter udbuddet af boliger 
til borgere i forskellige livssituationer og med forskellig baggrund, 
herunder sikre et godt udbud af boliger til regionens erhvervsaktive 
borgere. 

 

• Styrke den miljømæssige og sociale bæredygtighed* i eksisterende 
og kommende boligområder. 

 

• Bevare og videreudvikle de 4 byers identitet i forbindelse med ud-
bygning af de resterende planlagte arealer til boligformål i Humle-
bæk og Fredensborg og byafrunding i Nivå og Kokkedal. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år** vil Byrådet: 
 

• Vurdere boligbehovet, herunder særlige behov for eksempelvis æl-
dre, handicappede m.fl., og planlægge boligbyggeriet på grundlag 
af resultaterne. Boliger og bofællesskaber for brugere med sindsli-
delser og socialt udsatte herunder hjemløse indtænkes i planlæg-
ningen. 

 

• Stille krav til bæredygtighed i byggeriet, herunder fremme og syn-
liggøre energibesparende og bæredygtige tiltag i offentligt byggeri, 
herunder støttet byggeri.  

 

• Gøre udviklingen af boligarealerne i det sydlige Humlebæk til et 
eksempelprojekt for bæredygtighed og høj arkitektonisk kvalitet, 
som kan være et forbillede for fremtidens boligområder. 

 

• Styrke det enkelte bysamfunds identitet, befolkningsmæssige 
mangfoldighed og sociale kontakt mellem beboerne i forbindelse 
med indpasning af nyt boligbyggeri i de 4 bysamfund. 

 

Boliger 
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Boliger i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Boliger” opdelt i følgende af-
snit: 
 
2.1 Områder til boliger 
 
Bestemmelserne i afsnittet og de tilhørende rammebestemmelser videre-
fører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Der er udlagt enkelte nye arealer til boligformål ved Lindelyvej, Kir-
keleddet og ”gammel” Asminderød Skole, samt ændret på eksiste-
rende rammer for udbygningsområdet i Humlebæk Syd. Sidst-
nævnte med henblik på at lade den endelige arealdisponering af-
hænge af den kommende planproces med arkitektkonkurrence, 
borgerinddragelse mv. 

 

• Der er indskrevet bestemmelser, som skal sikre, at planlægningen 
af nye boligbebyggelser og boligområder sker med vægt på bære-
dygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.  

 
Redegørelse 
Der er i dag ca. 17.000 boliger i Fredensborg Kommune. Den seneste 
planperiode har været præget af en stærkt stigende efterspørgsel på nye 
boliger i hovedstadsområdet, herunder i Fredensborg Kommune. For at 
imødekomme denne udvikling blev en række nye boligområder udlagt i 
tilknytning til kommunens fire bysamfund. bl.a. Ravnsbjerggårdsvej i Fre-
densborg, Dageløkke Ege i Humlebæk, Øresundshøj i Nivå og Mølledam-
men og Brønsholm Eng i Kokkedal. På trods af nedjusterede forventninger 
til udviklingen på boligmarkedet de kommende år forventes der i perioden 
2009-2020 planlagt for og opført ca. 970 nye boliger i kommunen. Blandt 
de største områder, der skal planlægges for og udbygges de kommende 
år, er områder i den sydlige del af Humlebæk og Fredensborg.  
 
Kommunen har i dag ganske mange børn, unge og seniorer. I de kom-
mende år forventes det, at andelen af seniorer vil stige. Derudover har 
kommunen en del borgere i den erhvervsaktive alder, som står udenfor 
arbejdsmarkedet. Udfordringerne fremover bliver, bl.a. gennem udbuddet 
af boliger, at sikre en bæredygtig befolkningsudvikling. Ved løbende at 
kunne tiltrække borgere, som arbejder i regionens centre, fremmes mulig-
hederne for, at befolkningssammensætningen udvikler sig socialt og øko-
nomisk bæredygtigt. Et varieret boligudbud tilpasset borgernes behov i 
alle livsfaser kan være med til at styrke denne udvikling. 
 
En lang række kommuner satser på at være bosætningskommuner for de 
erhvervsaktive i regionens centre. Det er derfor afgørende, at boliger og 
boligområder i kommunen har høj kvalitet og en klar identitet. Fredens-
borg Kommune er i høj grad karakteriseret ved nærheden til naturen og 
det åbne land, og det er en vigtig del af kommunens identitet. Hvis denne 
identitet skal bevares, er det vigtigt, at de 4 byer ikke bliver så store, at 
den nære kontakt med landområdet og naturen går tabt.  
 
Kommunens udvikling går derfor i retning af byfortætning og i mindre 
grad byudvidelse dog således, at de allerede udlagte større arealer til bo-
ligformål, primært i den sydlige del af Humlebæk og Fredensborg, stadig 
kan udbygges, samt at Nivå og Kokkedal kan afrundes (se afsnit 1.1 By-
områderne).  



 21 

 

Nye arealudlæg til boligformål og ændring af eksisterende 
I forbindelse med Strategi 2008 blev der foreslået udlagt enkelte nye om-
råder til boligformål. De foreslåede arealudlæg er medtaget i Kommune-
planforslaget. Det drejer sig om følgende: 
 

• Arealet hvor den ”gamle” Asminderød Skole ligger. Med ændring af 
planrammen fra offentligt formål til boligformål gives mulighed for 
opførelse af etagehusbebyggelse i 3 etager.  

 

• Et areal ved Lindelyvej som har været del af et større område ud-
lagt til offentligt formål, herunder Endrup Skole. Med ændringen af 
rammen gives mulighed for opførelse af tæt-lav boliger. 

 

• Et areal ved Kirkeleddet. Arealet har tidligere været udlagt til bolig-
formål, men overgik til grønt område og idrætsformål ved den sene-
ste planrevision i 2005. Med ændringen tilbageføres arealet til bolig-
formål med mulighed for opførelse af åben-lav boliger.  

 

 
Udover nævnte nye arealudlæg til boliger ændres rammen for det kom-
mende boligområde Humlebæk Syd med det formål, at lade den konkrete 
arealdisponering afvendte den kommende planproces. Området er i dag 
opdelt i 6 rammeområder udlagt til boligformål og grønt område. Med æn-
dringen samles de nuværende rammeområder til ét samlet rammeområde 
til blandet boligformål (åben-lav/tæt-lav) og grønt område. 
 
I forbindelse med høringen af Strategi 2008 indkom der bl.a. følgende 
bemærkninger til planlægningen af Humlebæk Syd: 
 

Boliger 

Lindelyvej 

Kirkeleddet 

”Gammel” 
 Asminderød 
 Skole 
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• Der skal afholdes en arkitektkonkurrence. 

• Udbygningen skal ske på baggrund af en grundigt gennemarbejdet 
plan med omfattende borgerinddragelse i processen. 

• I planlægningen skal der tages væsentlige hensyn til de landskabeli-
ge værdier. 

• I lokalplanen bør der stilles krav om bæredygtigt byggeri. 
 
På baggrund af strategiens høringssvar og Byrådets vision, mål og hand-
linger for boliger og boligområder fastlægges i rammerne for Humlebæk 
Syd, at planlægningen skal ske med vægt på bæredygtighed, mangfoldig-
hed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet. Det fastlægges  endvidere, at 
der skal taget særligt højde for udformningen af overgangen mellem eksi-
sterende boligområder og den nye bydel og i udformningen af grænsen til 
det omgivende landskab. 
 
Muligheden for at etablere nyt idrætsanlæg i Humlebæk Syd kan inddra-
ges i planlægningen. En sådan løsning kan åbne mulighed for at udnytte 
arealet ved det eksisterende idrætsanlæg på Bannebjerggård til f. eks. 
Beboelse. 

Boliger 

Humlebæk Syd 
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Erhvervsområde i Humlebæk 

*Handlingerne vil, i det omfang 

det er relevant, blive indarbej-

det i budgettet. 

Ved at understøtte en 

”iværksætterkultur” som sup-

plement til en ”lønmodtager-

kultur”, kan der skabes rigere 

muligheder på arbejdsmarkedet 

for borgere med forskellig soci-

al og kulturel baggrund. 

Erhverv ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens erhverv. 
 
Vision 
Kommunen skal være kendetegnet ved virksomheder med lav miljøbelast-
ning, som kan indpasses i lokalområderne og skabe liv, fornyelse og lokal 
beskæftigelse. 
 
Der skal være et stærkt samspil mellem kultur, turisme og handelslivet 
med udgangspunkt i de 4 byers og landområdets individuelle kvaliteter og 
identitet. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Skabe gode rammebetingelser for eksisterende virksomheder og 
iværksættere med respekt for de særlige udfordringer og mulig-
heder, som knytter sig til indpasning af erhverv i de 4 bysam-
fund og landområdet. 

 

• Udvikle turisterhvervet, så der skabes større synergi mellem 
kommunens ”kulturfyrtårne”, øvrige kultur og naturkvaliteter og 
det lokale erhvervsliv. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år* vil Byrådet: 
 

• Kortlægge eksisterende brancher og erhvervskompetencer samt 
udarbejde en analyse af kommunens erhvervsarealer og vurdere 
udviklingsmulighederne. 

 

• Understøtte initiativer til samarbejde, dialog og erfaringsudveks-
ling blandt kommunens virksomheder, eksempelvis omkring ind-
pasning i lokalområdet og rekruttering af lokal arbejdskraft. 

 

• Arbejde for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efter-
spørger, herunder samarbejde med de omkringliggende kommu-
ners jobcentre for at afhjælpe beskæftigelsesmæssige 
”flaskehalse”.  

 

• Vurdere potentialet i at etablere iværksætterfællesskaber/-
miljøer i kommunalt eller privat regi.  

 

• Vurdere, om der er behov for, at mulighederne for at udøve er-
hverv i tilknytning til bolig forbedres som et tiltag til at fremme 
iværksætteri. 

 

• Understøtte initiativer mellem aktører på tværs af kommunens 
foreningsliv, kulturinstitutioner, turisme og handelsliv for at øge 
opmærksomheden om kommunens kvaliteter og attraktioner. 

 

• Undersøge trafikmønstrene til kommunens besøgs- og turistat-
traktioner og vurdere mulighederne for at fremme sammenhæn-
gen og tilgængeligheden mellem bymidterne og attraktionerne.  

Erhverv 
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Erhverv i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retningslinjer er kapitlet ”Erhverv” opdelt i følgende 
afsnit: 
 
3.1 Områder til Erhverv 
 
Bestemmelserne i afsnittet og de tilhørende rammebestemmelser videre-
fører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Der er indskrevet bestemmelser, som præciserer mulighederne for 
etablering af erhverv i landområdet og i boligområder. 

 

• Der er indskrevet bestemmelser, som skal sikre en hensigtsmæssig 
placering af virksomheder og enkeltanlæg, som tager højde for de 
samfundsmæssige interesser i anvendelsen af det åbne land og 
byområderne, så miljømæssige arealkonflikter modvirkes. 

 
Redegørelse 
Erhvervsområderne i Fredensborg Kommune er stort set udbygget, og der 
er umiddelbart ikke mulighed for at udlægge nye større arealer. Udfor-
dringen er derfor at skabe gode vilkår for eksisterende og nye erhvervs-
virksomheder indenfor de eksisterende rammer. 
 
Der er i alt ca. 13.200 arbejdspladser i kommunen. Ud af ca. 20.200 er-
hvervsaktive borgere arbejder ca. 14.000 uden for kommunen. Kommu-
nen er således karakteriseret ved at være en udpendlingskommune. 
 
Erhvervsudviklingen er i de senere år gået i retning af virksomhedstyper 
med færre miljøgener, og interessen for at starte virksomhed i tilknytning 
til egen bolig har også været stigende. Store nye fremstillingsvirksomhe-
der etablerer sig enten i regionens større bysamfund eller i udlandet og 
sjældnere i kommunen, mens små virksomheder med mellem 1-9 medar-
bejdere er stærkt repræsenteret her. Det er særligt virksomheder indenfor 
forretningsservice, handel, bygge og anlæg samt offentlig service. 
 
Forretningsservice er et begreb, der dækker et bredere spektrum af virk-
somheder som eksempelvis konsulent- og rådgivningsvirksomhed, marke-
ting og rengøringsselskaber. Forretningsservice er den branche, som har 
oplevet størst vækst i overgangen fra industri- til servicesamfund og er 
samtidig en branche, som tiltrækker mange iværksættere.   
 
Udviklingen i kommunens erhvervsstruktur med mange små virksomheder 
indenfor især forretningsservice kan således ses som et potentiale i for-
hold til aktivering af såvel ressourcestærke som knapt så ressourcestærke 
borgere i kommunen. Undersøgelser viser, at netop små virksomheder 
skaber en væsentlig del af de nye job. 
 
En forudsætning, for at potentialet kan realiseres, er dog, at kommunen 
skaber gode rammer for iværksætteri. Det gælder både iværksættermiljø-
er og de fysiske rammer, dvs. muligheden for at kunne etablere virksom-
hed, eksempelvis i forbindelse med egen bolig, i bymidter, i tidligere indu-
striområder eller i nedlagte landbrugsejendomme.  
 
Et andet potentiale, hvor kommunen allerede har et godt udgangspunkt er 
indenfor oplevelses- og turismeerhvervet. Fredensborg Slot, Louisiana og 
Nivågårdsamlingen er ”fyrtårne”, som trækker mange besøgende og turi-
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Virksomheder og arbejds- 

pladser fordelt på brancher 

(2006) 

Nuværende initiativer: 

• Der er vedtaget en Erhvervs– 

og Turismepolitik. 

• Der er etableret et Erhvervs-

råd for hele kommunen, som 

paraply for erhvervslivet. 

Erhvervsrådet fungere som 

høringsorgan bl.a. i forbin-

delse med politiske beslut-

ninger. 

• Fredensborg Kommune delta-

ger i det landsdækkende 

projekt Virksomhedsrettet 

Integration Projekt 2 (VIP2). 
VIP2 er et  samarbejde mel-

lem KL og arbejdsmarkedets 

parter med støtte fra Inte-

grationsministeriet. Formålet 

med VIP2 er at skabe større 

rummelighed og bedre mulig-

heder for indvandrere på 

arbejdsmarkedet.  

 ”Kokkedal i job” er del af 

denne indsats, hvor kommu-

nens virksomhedskonsulenter 

bl.a. opsøger de langvarige 

kontanthjælpsmodtagere i 

området Skovengen, Ege-

dalsvænge, Nordengen og 

Byengen. 

Erhverv 
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ster til kommunen, men der er også mange andre attraktioner, som giver 
de 4 byer og landområdet hver deres unikke identitet, eksempelvis kultur-
historiske spor fra teglværksproduktion,  kommunens mange havne og 
Øresundskysten. 
 
En særlig udfordring i de kommende år bliver at skabe større synergi mel-
lem attraktionerne og by- og handelslivet. Ved at kombinere princippet 
om, at bymidterne skal være attraktive samlingspunkter for det daglige 
handels- og kulturliv med en forbedring af sammenhængen og tilgænge-
ligheden mellem bymidterne og besøgs- og turistattraktionerne, kan der 
skabes et mere mangfoldigt byliv og dermed et bedre grundlag for både 
kultur-, turisme og hverdagslivet. 
 
 

 

Ringovn, Nivågård Teglværk 

Erhverv 
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Trafik og tekniske anlæg 

Trafik og tekniske anlæg ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens trafik og tekniske anlæg: 
 
Vision 
Borgerne skal kunne færdes i tryghed i kommunen, og det skal være at-
traktivt at vælge miljøvenlige transportformer – gang, cykling, effektiv 
kollektiv transport og samkørsel. 
 
Alle borgere skal have mulighed for at færdes på egen hånd til de daglig-
dags aktiviteter i lokalsamfundene. 
 
Mål 
Byrådet vil: 

 

• Skabe adgang til effektiv kollektiv transport mellem kommunens 
4 bysamfund og til regionens centre. 

 

• Sikre god fremkommelighed for alle trafikanter til kommunens 
servicefunktioner/faciliteter og mellem hjem og arbejde. 

 

• Skabe et sammenhængende og sikkert stisystem i og mellem 
kommunens 4 bysamfund. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år* vil Byrådet: 
 

• Undersøge trafikmønstre og vurdere behovet for omlægning og 
forbedringer af den kollektive transport, herunder servicebusord-
ning/ringbus og samordning af telebusordningen, samt korre-
spondancer bus/tog. Ved en revision af busplanen ses også på 
de udvidede myldretider.  

 

• Vurdere mulighederne for, at kommunen kan fungere som tov-
holder i forhold til samkørsel og delebilsordninger og evt. igang-
sætte initiativer. 

 

• Undersøge muligheden for i samarbejde med Movia, DSB og Ba-
nedanmark at opgradere servicen ved stationer og busholdeplad-
ser, herunder bedre parkeringsforhold og information om tog- og 
busdrift. 

 

• Vedtage en stiplan for kommunens cykel- og gangstisystem, 
særligt med fokus på trafiksikkerhed, daglige trafikale mål og 
bedre adgang til landskabet og naturen, samt vurdere behovet 
for forbedringer af belægning, belysning, skiltning og fremkom-
melighed.  

 

• Følge op på kommunens trafikhandlingsplan med særligt fokus 
på at optimere trafiksikkerheden for bløde trafikanter, herunder 
vurdere behovet for trafikdæmpende foranstaltninger for bilister-
ne. 

 

• Lade trafik– og miljøbelastning indgå i vurderingerne ved plan-
lægning af kollektiv trafik og anlægsprojekter. 

 

Muligheden for bedre stiforbin-

delse mellem Humlebæk og 

Nivå samt mellem Fredensborg 

og Kokkedal skal bl.a. undersø-

ges. 

*Handlingerne vil, i det omfang 

det er relevant, blive indarbej-

det i budgettet. 

Nivå Station 
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Trafik og tekniske anlæg 

Trafik og tekniske anlæg i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Trafik og tekniske anlæg” op-
delt i følgende afsnit: 
 
4.1 Veje 
4.2 Kollektiv trafik 
4.3 Stier 
4.4 Transportkorridoren 
4.5 tekniske anlæg 
 
Bestemmelserne i disse afsnit og de tilhørende rammebestemmelser vide-
refører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Der er udlagt arealer til og indskrevet bestemmelser om pendler/
samkørselsparkeringspladser ved Helsingørmotorvejen. 

 

• Der er indskrevet bestemmelser om udarbejdelse af stiplan og 
bestemmelser om stiers belægning, belysning, skiltning og frem-
kommelighed. 

 

• Der er udpeget planlagte stistrækninger bl.a. mellem Humlebæk 
og Nivå. 

 

• Der er indskrevet bestemmelser om sikrede krydsninger og ha-
stighedsdæmpende tiltag. 

 
Redegørelse 
Nordsjælland har generelt oplevet en vækst i biltrafikken de senere år. 
Den stigende trafik har betydning for både fremkommeligheden på vejene 
og for miljøet. 
 
Vejnettet er generelt veludbygget, og der er løbende gennemført optime-
ringer og  trafiksaneringsprojekter for at forbedre og trafiksikre veje og 
stier.  
 
Den støt voksende biltrafik har medført en miljøbelastning både i form af 
luftforurening og støj. Hvis der skal sikres en mere positiv udvikling, er 
det vigtigt at indrette kommunen på en måde, der gør det attraktivt at 
bruge miljøvenlige transportformer. 
 
Hvis så mange borgere som muligt skal have mulighed for at være selv-
hjulpne i dagligdagen, er det vigtigt, at kommunens 4 byer indrettes på 
en måde, hvor dagligdagens aktiviteter også er tilgængelige for borgere 
uden bil. Det gælder især børn og ældre, som typisk vil være tættere 
knyttet til lokalsamfundene i dagligdagen end de erhvervsaktive borgere. 
 
Ved at fremme miljøvenlig transport fremmer man også mulighederne for 
at kombinere transport med sundhedsfremme og en nedsat risiko for al-
vorlige ulykker. 
 
Kollektiv trafik 
I dag udgør Kystbanen og Lille Nord-banen "rygraden" i den kollektive 
trafikbetjening af henholdsvis den østlige og vestlige del af Kommunen. 
Dertil kommer busbetjening af bysamfundene og landområdet på tværs.  
 

Busstop ved Humlebæk Center 

Trafiktal: 

• Biltrafikken er de sidste 10 

år steget med ca. 30 % i 

Nordsjælland. 

• Kystbanens stationer i 

Humlebæk og Nivå har 

tilsammen ca. 4.100 rejsen-

de pr. dag. Stationen i Kok-

kedal (som ligger i Hørs-

holm Kommune) har ca. 

2.500. 

• Lille Nord-banens stationer/ 

trinbræt i Fredensborg, 

Langerød og Grønholt har 

tilsammen ca. 800 rejsende 

pr. dag. 

• Ca. 5100 rejsende pr. dag 

benytter de 18 buslinjers 

stoppesteder i kommunen. 
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Trafik og tekniske anlæg 

Stier 
Kommunens vejnet er generelt veludbygget, mens stinettet i højere grad 
mangler sammenhæng. Stinettet er bygget op af hovedstier og mindre 
stier, som forbinder hovedstierne med de enkelte boligområder. Der er 
store forskelle på stinettet i de enkelte dele af kommunen.  
 
Stinettet bærer flere steder præg af manglende vedligeholdelse, og der 
mangler sammenhæng på tværs af de gamle kommuner. 
 
Den videre planlægning 
I Fredensborg, Nivå og Kokkedal er opgaven primært at forbedre den ek-
sisterende trafikstruktur, mens der i Humlebæk også vil være mulighed 
for at fastlægge en helt ny trafikstruktur i de fremtidige boligområder i 
Humlebæk syd. 
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** Handlingerne vil, i det om-

fang det er relevant, blive ind-

arbejdet i budgettet. 

Landskab omkring Højsager Mølle 

Nivå strandpark 

*** Nationalparkprojektet er 

sat i gang, og der er afholdt 

borgermøder. 

Land og natur ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens Land og natur. 
 
Vision 
Kommunens landområde skal være et åbent landskab med små landsbyer, 
og der skal være en klar grænse mellem by og land. 
 
Naturen skal være righoldig og sammenhængende, og der skal være god 
adgang til naturoplevelser for alle borgere. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Begrænse nybyggeri og anlæg i landområdet til et minimum, 
men give gode muligheder for nye anvendelser af eksisterende 
bygninger.* 

 

• Understøtte lokale bevaringsinitiativer i landsbyerne. 
 

• Skabe en harmonisk overgang mellem by og land. 
 

• Skabe grundlag for et rigere dyre- og planteliv og mere sam-
menhængende natur også på tværs af kommunegrænser. 

 

• Forbedre tilgængeligheden til landskabet og mulighederne for 
naturoplevelser. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år** vil Byrådet: 
 

• Være tilbageholdende med landzonetilladelser til nybyggeri, samt 
tage stilling til, om der skal være flere golfbaner eller lignende 
pladskrævende anlæg i landområdet.* 

 

• Tilbyde hjælp til udarbejdelse af lokalplaner i landsbyer, som 
tager initiativ til bevaring af de lokalhistoriske værdier ud fra en 
samlet prioritering af bevaringsbehovene.   

 

• Stille krav til udformningen af grænsen mellem by og land i for-
bindelse med udbygningen af de resterende planlagte arealer til 
byudvikling. 

 

• Vedtage en samlet Naturstrategi herunder bl.a. handlingsplaner, 
som understøtter naturgenopretning og naturpleje på kommuna-
le og private arealer i dialog med lodsejere og nabokommuner. 

 

• Arbejde for gennemførelse af nationalparkprojektet ”Kongernes 
Nordsjælland”.*** 

 

• Indarbejde bedre adgang til oplevelser i landskabet og naturen i 
arbejdet med en samlet stiplan for kommunen (se indsatsområ-
de Trafik). 

Land og natur 

* Hverken formuleringen 

”begrænse nybyggeri og anlæg 

i landområderne til et mini-

mum” eller ”være tilbagehol-

dende med landzonetilladelser 

til nybyggeri” vil reducere mu-

lighederne for at opføre drifts-

mæssigt nødvendigt byggeri. 

Opførelsen af sådant byggeri er 

en umiddelbar lovfæstet ret, og 

er undtaget fra krav om landzo-

netilladelse. 
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Bebyggelse 16 % 

Skov 15 % 

Landareal 69 % 

Arealanvendelse i Fredens-

borg Kommune 

Fredensborg Kommune har 

følgende havne: 

Humlebæk Havn, Sletten Havn, 

Nivå Havn, Sørup Havn og 

Fredensborg Havn.  

Et eksempel på ”mere natur” er 

de nye skovområder mellem 

Niverød nord og Dageløkke. De 

benyttes meget af borgerne fra 

Niverød, mens borgerne i Hum-

lebæk syd bruger skoven langt 

mindre, fordi tilgængeligheden 

ikke er optimal. Langstrupstien 

er et eksempel på en ny sti, 

som bliver brugt meget både 

lokalt og som regional udflugts-

sti. 

Humlebæk Havn 

Land og natur i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Land og natur” opdelt i føl-
gende afsnit: 
 
5.1 Byggeri og Landsbyer 
5.2 Hestehold og Jordbrug 
5.3 Naturværdier 
5.4 Naturnetværk 
5.5 Landsskabsværdier 
5.6 Geologiske værdier 
5.7 Skovrejsning 
5.8 Kystnærhedszonen 
 
Bestemmelserne i disse afsnit og de tilhørende rammebestemmelser vide-
refører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Der er udpeget arealer til 3 landskabsstrøg på tværs af landom-
råder for at sikre flere sammenhængende naturområder og en 
bedre adgang til oplevelser i landskabet og naturen.  

• Der er udarbejdet landsbybeskrivelser for samtlige af kommu-
nens landsbyer uden lokalplan for at skabe et ensartet grundlag 
for vurdering af bevaringsbehovene. 

• Der er indskrevet bestemmelser om udarbejdelse af en land-
skabsanalyse bl.a. i forbindelse med byudvikling for at kunne 
skabe en harmonisk overgang mellem by og land. 

 
Redegørelse 
Landområdet er en af de store kvaliteter i kommunen. Fra Esrum Sø og 
skovene i vest, til Øresund i øst rummer kommunens landområde store 
landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier med fredede og 
naturbeskyttede områder og strande og havne, som er centrale for kom-
munens identitet. 
 
Udviklingen i landområdet er gået fra fuldtidslandbrug til fritidslandbrug, 
hvor borgere bosætter sig på landejendomme, men hvor deres primære 
erhverv er et andet end landbrug. En særlig tendens i udviklingen er de 
mange hesteejendomme, hvor nogle har hobby-præg, mens andre er 
egentlige erhvervsdrivende stutterier.  
 
En af årsagerne til, at kommunen er et attraktivt bosætningssted, er 
netop nærheden til det åbne land og naturen. Paradokset ligger i, at 
kvaliteterne ville forsvinde, hvis der blev åbnet for nybyggeri i større 
omfang. Udviklingen bør derfor i stedet fokusere på de eksisterende 
landbrugsbygninger, som i stigende grad bliver overflødige på grund af 
ændrede driftsformer og overgangen til fritidslandbrug. Presset på land-
områderne øger behovet for bevaring af landsbyernes kvaliteter og be-
hovet for at friholde det åbne land for byspredning ved at skabe klare 
grænser mellem by og land og ved ikke at etablere flere pladskrævende 
fritidsanlæg end landområdet kan ”bære”. 
 
En anden af kommunens store kvaliteter er kystlandskaberne med stran-
dene og de 5 havne, der findes langs Øresund og Esrum Sø. De er også i 
høj grad med til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt bosæt-

Land og natur 
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Esrum Sø 

ningssted. Nivå Havn og Strandpark rummer som det eneste sted mulig-
hed for eventuelle udvidelser.  
 
Med nedlæggelsen af Amtet har kommunen overtaget et nyt stort ansvar 
for landområdets og naturens benyttelse og beskyttelse. Lov om Miljø-
mål stiller krav om, at kommunen skal sikre og forbedre natur- og vand-
områder og levesteder for truede dyre- og plantearter. Der vil blive stil-
let krav til forbedret spildevandsrensning, beskyttelse af grundvand, 
genopretning af vådområder og sikring af sammenhæng mellem natur-
områderne. Kravene vil blive fastlagt i løbet af 2009 og kommunen skal 
have opfyldt målene senest i 2015. 
 
Overgangen til fritidslandbrug rummer en mulighed for øget samarbejde 
med jordejerne om mere naturvenlig drift og naturgenopretning. Da na-
turen hænger sammen på tværs af kommunegrænserne, vil der også 
være et markant øget behov for samarbejde med nabokommunerne og 
Staten. Et konkret eksempel er oprettelsen af den kommende national-
park ”Kongernes Nordsjælland” som Staten og fem nordsjællandske 
kommuner, herunder Fredensborg Kommune, samarbejder om. 
 
Udfordringen i de kommende år ligger i, hvordan værdierne i landområ-
det kan bevares og udvikles i en tid hvor bosætningspresset er stort, og 
hvor landskabet ændrer karakter fra erhvervsmæssigt landbrug til for-
skellige former for fritidsbrug. For nogle er landområdet et levebrød, for 
andre et bosted, og for andre igen et sted for rekreation og friluftsliv. 
 
 

 

Land og natur 

Nuværende initiativer: 

• Nationalparken ”Kongernes 

Nordsjælland”. 

• Esrum Sø-stien. 

• Arbejde med Miljømålsloven. 

• Naturstrategi og Blå plan 
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Kultur og fritid 

Kultur og fritid ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for 
kommunens Kultur og fritid. 
 
Vision 
De 4 bysamfund og landområdet skal tilsammen rumme et bredt udbud af 
institutioner og faciliteter indenfor kultur* & Fritid** og der skal være god 
adgang til kultur-, forenings- og friluftsliv for alle borgere.  
 
De 4 bysamfund skal være attraktive samlingspunkter for det daglige kul-
tur- og foreningsliv. Der skal være et stærkt samspil mellem kultur-, turis-
me- og handelslivet med udgangspunkt i de 4 bysamfunds og landområ-
dets individuelle kvaliteter og identitet. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Vedtage en kultur- og idrætspolitik indeholdende målsætninger 
eller pejlemærker for området. 

 

• Vedtage den fremtidige struktur på biblioteksområdet 
(”fremtidens bibliotek”). 

 

• Skabe en overordnet struktur i fordelingen af kommunens kultur- 
og fritidstilbud på grundlag af de 4 bysamfunds individuelle for-
udsætninger. 

 

• Understøtte udviklingen af synergieffekter mellem kommunens 
”kulturfyrtårne”, øvrige kultur-, havne- og fritidstilbud og det 
lokale erhvervsliv, så kultur- og fritidslivet får de bedst mulige 
udviklingsmuligheder. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år** vil Byrådet: 
 

• Gennemføre en politisk proces med bruger- og borgerinddragel-
se, der skal føre frem til vedtagelsen af en kultur- og idrætspoli-
tik. 

 

• Gennemføre en analyse af den eksisterende biblioteksstruktur og 
af ønskerne til og mulighederne for en fremtidig struktur. 

 

• Gennemføre en analyse af kultur- og fritidsområdet som grund-
lag for en politisk drøftelse af en overordnet struktur for fordeling 
af institutioner og faciliteter.  

 

• Vurdere behovet for nye kultur- og idrætsfaciliteter, herunder 
foreningslokaler samt faciliteter til særlig pladskrævende og eller 
støjende sports– og fritidsaktiviteter. Endvidere vurdere grundla-
get for en eventuel etablering af en bazar i stil med Bazar Vest i 
Århus. 

 

• Understøtte initiativer mellem aktører på tværs af kommunens 
foreningsliv, kulturinstitutioner, turisme og handelsliv for at øge 
opmærksomheden om kommunens kultur-, havne- og fritidstil-
bud. 

*Kultur skal forstås i bred for-

stand, således at det dækker 

både bredde- og foreningskul-

tur, folkelig kultur og finkultur. 

Fredensborg Golfklub 

Humlebæk Hallen 

***Handlingerne vil, i det om-

fang det er relevant, blive ind-

arbejdet i budgettet. 

**Fritid skal forstås som det 

område, hvor kommunen skal 

indse og understøtte de behov 

borgerne har for sammen-

komst, leg, motion og idræt. 
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Badebroer ved Bjerrestrand 

Kultur og fritid i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Kultur og fritid” opdelt i føl-
gende afsnit: 
 
6.1 Kulturhistoriske værdier 
6.2 Friluftsområder 
6.3 Vandløb, søer og kystvande 
6.4 Friluftsanlæg 
6.5 Støjende friluftsanlæg 
6.6 Koloni– og nyttehaver 
 
Bestemmelserne i disse afsnit og de tilhørende rammebestemmelser vide-
refører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Kortlægge eksisterende kultur– og friluftsområder i kommunen 
som grundlag for en overordnet struktur for fordeling af instituti-
oner og faciliteter. 

 

• Konkretisere retningslinjer for støjende og pladskrævende fri-
luftsaktiviteter for at styrke en samlet rekreativ struktur og for at 
udnytte de konkrete arealer til de bedst egnede aktiviteter. 

 

• Udpege ”blå” og ”grønne” støttepunkter for at styrke friluftslivets 
udfoldelsesmuligheder og dermed kommunens attraktionsværdi. 

 
Redegørelse 
Fredensborg Kommune rummer vigtige kulturinstitutioner som Fredens-
borg Slot, Louisiana og Nivågård Malerisamling og der er en lang række 
kulturhistoriske miljøer, eksempelvis Sørup landsby, Sletten og Nivaa-
gaard Teglværks Ringovn. Der er desuden rige muligheder for natur– og 
friluftsoplevelser til lands og til vands. 
 
For de fleste borgere, ung som gammel, udgør kulturoplevelser og fri-
tidsaktiviteter et nødvendigt og tiltrængt afbræk i en travl hverdag. Der 
er tale om et stigende behov, ikke mindst inspireret af tendenserne og 
kravene i tiden om oplevelser, afstressning, sundhed og velvære. 
 
Kultur- og fritidsområdet har sin egen identitet, men opfattes også af 
mange som vigtige dele af andre områder, så som børne- og skoleområ-
det, socialområdet, integrationsområdet osv. Kultur- og fritidsområdet 
kommer derved også til at fremstå som den lim, der binder en kommune 
sammen, og som skaber fælles identitet og solidaritet. Deri ligger et be-
tydeligt potentiale, ikke mindst for en (sammenlagt) kommune, der skal 
finde sin egen identitet og rolle i et landskab med regioner i stedet for 
amter og med nye storkommuner i den nærmeste nabokreds. 
 
Fredensborg Kommune er begunstiget af sin natur, af et stort landområ-
de, af skov og af sin beliggenhed mellem Esrum Sø og Øresundskysten. 
Dette kombineret med de kulturfyrtårne og kulturmiljøer, som allerede 
findes i kommunen, udgør et andet potentiale i forhold til kommunens 
kultur- og fritidsprofil.  
 
Dertil kommer en lang række kultur- og fritidstilbud til børn, unge, voks-
ne og ældre borgere. Det drejer sig bl.a. om biblioteker, idrætsforenin-

Kultur og fritid 
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ger, interesseforeninger, musiske foreninger og musikskole, kultur- og 
medborgerhuse, aftenskole, fritids- og ungdomsklubber etc.  
 
Når det kommer til kultur- og fritidsfaciliteter, er der i kommunen behov 
for nytænkning og for investeringer - både i nye anlæg, men også i ved-
ligeholdelse af de eksisterende. Faciliteterne er i dag centreret omkring 
de 4 bysamfund, hvor ingen bysamfund skiller sig mærkbart ud i forhold 
til de andre.  
 
Udfordringen i de kommende år bliver bl.a., gennem en prioritering og 
udvikling af kultur– og fritidstilbudene i de enkelte bysamfund, at sikre 
et alsidigt udbud af høj kvalitet, så kommunen også på kultur– og fritids-
området forbliver attraktiv som bopælskommune og for turister. 

Kultur og fritid 
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Bæredygtighed ifølge Strategi 2008 
I Strategi 2008 fastlagde Byrådet følgende vision, mål og handling for  
Bæredygtighed*. 
 
Vision 
Kommunens udvikling skal være karakteriseret ved, at bæredygtighed 
indgår i alle større beslutninger. 
 
Mål 
Byrådet vil: 
 

• Indarbejde bæredygtighed som tværfaglig kompetence i alle for-
valtningsområder. 

 

• Skabe særligt fokus på grønne områder, vand og bæredygtigt byg-
geri. 

 

• Bevare nærheden til det åbne land og naturen ved at øge mulighe-
den for boligvækst gennem byfortætning. 

 
Handling 
Indenfor de næste 5 år** vil Byrådet: 
 

• Igangsætte en systematisk vurdering af bæredygtigheden af ud-
valgte udviklingsinitiativer. Dette kan ske med udgangspunkt i SY-
NAPS, som er en metode til vurdering af initiativers miljømæssige, 
sociale og økonomiske bæredygtighed***. 

 

• Vedtage en ”blå plan”, som beskriver problemer og løsningsmulig-
heder i forbindelse med den øgede nedbør og mulige havstigninger 
som følge af klimaforandringer. Planen vil være en del af arbejdet 
med at forbedre kvaliteten af vandløb, søer og kystvande, eksem-
pelvis Usserød Å og Nive Å – systemet. 

 

• Stille krav til bæredygtighed i byggeriet, i det omfang lovgivningen 
giver mulighed for det, og sikre, at eksisterende regler og planer 
ikke hæmmer muligheden for bæredygtige løsninger****. 

 

• Sikre en bedre udnyttelse af kommunens bolignære grønne områ-
der ved, i samarbejde med borgerne, at udvikle en god balance 
mellem benyttelse og beskyttelse, f.eks. ved etablering af nye stier 
og rekreative aktiviteter, ud fra en samlet prioritering af forbed-
ringsbehovene. 

 

• Overveje om Fredensborg Kommune på længere sigt skal være en 
”klimakommune”, dvs.  gøre en særlig indsats for klimaet ved at 
reducere CO2-udledningen. F.eks. undersøge muligheden for at op-
stille lokale mål for energibesparelser og fremme bl.a. kollektiv tra-
fik med det formål at reducere CO2-udledningen*****. 

 

• Revidere udpegningen af og reglerne for bolig- og centerområder, 
så der bliver bedre mulighed for fortætning samtidig med, at der 
fortsat sikres friarealer i bysamfundene.  

 

Bæredygtighed 

**** Byrådet har i september 

2008 besluttet hvilke bæredyg-

tighedskrav, der skal stilles i 

lokalplaner og ved udbud. 

***** Byrådet har i september 

2008 besluttet at Fredensborg 

Kommune skal være klimakom-

mune. 

FN’s klimatopmøde afholdes i 

Danmark i 2009. Danmarks 

Naturfredningsforening har 

igangsat en kampagne ”klima-

kommuner”, hvor kommunerne 

kan præsentere deres indsats 

for at nedbringe CO2 udlednin-

gen lokalt.  

Fredensborg kommune har 

ligeledes tilsluttet sig Elspare-

fondens kurveknækkerordning. 

Ifølge aftalen skal kommunen 

spare 10 pct. Af det kommuna-

le elforbrug fra 2007 i perioden 

2009 til 2013. 

** Handlingerne vil, i det om-

fang det er relevant, blive ind-

arbejdet i budgettet. 

* I Brundtlandkommissionens 

rapport ”Vores fælles fremtid” 

gives følgende definition på 

bæredygtighed: 

”En udvikling der imødekommer 

nutidens behov uden at gå på 

kompromis med fremtidige 

generationers muligheder for at 

dække deres behov.” 

*** Fredensborg Kommune har 

deltaget i et EU støttet projekt 

på tværs af Øresund om udvik-

ling og afprøvning af SYNAPS. 

SYNAPS er en metode til syste-

matisk vurdering af bæredyg-

tighed i planer og programmer. 

Projektet er formelt afsluttet.   



36  

 

Bæredygtighed i Kommuneplan 2009 
I kommuneplanens retninglinier er kapitlet ”Bæredygtighed” opdelt i føl-
gende afsnit: 
 
7.2 Bæredygtigt byggeri 
7.3 Grønne områder 
7.4 Vand og lavbundsarealer 
7.5 Vindmøller 
 
Bestemmelserne i disse afsnit og de tilhørende rammebestemmelser vide-
refører og konkretiserer Byrådets visioner, mål og handling fra Strategi 
2008, særligt på følgende punkter: 
 

• Der er indskrevet bestemmelser om bæredygtighedskrav i byggeri-
et ved udarbejdelse af lokalplaner og ved udbud af kommunale are-
aler.  

 

• Der er indskrevet bestemmelser, som har til formål at sikre en for-
nuftig balance mellem bymæssig tæthed og en velfungerende grøn 
struktur. 

 

• Der er indskrevet bestemmelser for opstilling af husstandsmøller. 
 
Redegørelse 
Der er sket en stor udvikling i teknologi og levestandard over de sidste 
100 år. I de senere år har der været stigende opmærksomhed på udviklin-
gens konsekvenser for naturen og menneskers livsvilkår, hvilket klimade-
batten er et konkret eksempel på. Ligeledes har der været stigende op-
mærksomhed på, at en højere levestandard ikke per automatik medfører 
social og økonomisk bæredygtighed. 
 
Udfordringen er derfor at sikre, at kommunens udvikling sker på et miljø-
mæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt grundlag. En bæredygtig ud-
vikling forudsætter, at der bliver arbejdet systematisk med vurdering af 
bæredygtigheden af udviklingsinitiativer, som kommunen er involveret i, 
eksempelvis lokalplaner. Dette kan ske med udgangspunkt i SYNAPS, som 
er en metode til vurdering af initiativers miljømæssige, sociale og økono-
miske bæredygtighed.  
 
En særlig udfordring i den fremtidige planlægning og drift i kommunen er 
at håndtere effekterne af de forventede klimaforandringer, som bl.a. vil 
betyde stigende temperaturer og flere ekstreme vejrhændelser med tørke 
og kraftigere regnskyl. I Fredensborg Kommune har det allerede ført til 
overbelastede afløbssystemer og oversvømmelse af kældre, haver og ve-
je. Endnu kendes ikke det præcise omfang af effekterne, men man kan 
søge at tage højde for dem, ved de valg der træffes i dag. Klimatilpasning 
i Fredensborg Kommune handler ikke bare om vand- og spildevandsforsy-
ning, men også om by- og landskabsplanlægning, natur, rekreative grøn-
ne områder, boligbyggeri og trafikplanlægning mv. 
 
Kraftigere regnskyl har negativ indvirkning på kvaliteten i vandmiljøet, da 
udvaskning og afstrømningen af næringsstoffer fra landområdet og fra 
virksomheder og husholdningers spildevand i byområderne bliver større. 
Genopretning af lavbundsarealer, vandløb mv. og reduktion af mængden 
af overfladevand udledt til kloaksystemerne er virkemidler, som kan med-
virke til at forbedre vandmiljøet. Der vil derfor være behov for at udarbej-
de en samlet strategi – en blå plan – for håndtering af de øgede nedbørs-
mængder og til forbedring af vandkvaliteten generelt. 
  

Usserød Å 

Nuværende initiativer: 

• Agenda 21 pilotprojekt om 

bedre udnyttelse af et bolig-

nært grønt område ved 

Islandshøj i Nivå er gennem-

ført i samarbejde med bebo-

erne i området. Projektet 

indeholder både miljømæssi-

ge og sociale aspekter.  

• Fredensborg Kommune har i 

forbindelse med kommune-

sammenlægningen nedsat et 

Grønt Råd, som er rådgiven-

de for kommunen i natur-, 

miljø– og planlægnings-

spørgsmål. Herudover afhol-

der Grønt Råd årligt tema-

møde om Agenda 21. Desu-

den blev der etableret en 

Agenda 21-forening, som er 

repræsenteret i Grønt råd. 

Bæredygtighed 
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Lokalplan H40 for et boligområde 

nord for Dageløkkevej i Humle-

bæk er et eksempel på, hvordan 

grønne kiler, stiforbindelser og 

vandelementer kan tænkes ind i 

planlægningen. 

I byområderne begrænses nedbørens naturlige mulighed for nedsivning på 
grund af bebyggelse og overfladebelægninger. Forholdet mellem bebyg-
get, befæstet og ubebygget areal skal derfor afvejes i planlægningen af ny 
bebyggelse og byområder, og der skal stilles krav til udformningen af be-
fæstede og ubebyggede arealer, så lokale afvandingsløsninger indtænkes. 
 
Udformningen af grønne områder i byerne har stor betydning både i for-
hold til håndtering af øget nedbør, men også i forhold til sociale og sund-
hedsmæssige aspekter. Grønne områder skal udvikles, så der sikres en 
god balance mellem benyttelse og beskyttelse, eksempelvis ved etablering 
af rekreative faciliteter og flere nye stier i samarbejde med borgerne.  
 
Det er almindeligt anerkendt at udledningen af CO2 er en medvirkende 
årsag til klimaforandringer. Størstedelen af den danske CO2-udledning 
stammer fra produktion og anvendelse af el, varme og transport. Derfor 
er det inden for disse områder, at de fleste løsninger og idéer skal findes. 
En måde at udlede mindre CO2 er ved at stille krav om lavenergibebyggel-
se i forbindelse med nye lokalplaner og ved at fremme anvendelsen af 
alternative energikilder, herunder vindenergi. Ved i planlægningen at ska-
be en fornuftig balance mellem bymæssig tæthed og en velfungerende 
grøn struktur med gode stiforbindelser tages samtidig højde for begræns-
ning i biltrafikken. 
 
Fredensborg Kommune har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsfor-
enings klimakommunesamarbejde og dermed forpligtet sig til at reducere 
kommunens CO2-udledning med mindst 2 pct. om året, bl.a. ved at redu-
cere energiforbruget i kommunale bygninger og til transport.  
 
Fredensborg Kommune er i gang med at udarbejde en status for aktivite-
terne på klimaområdet, som forventes offentliggjort på kommunens hjem-
meside ultimo 2009. 

Bæredygtighed 
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Siden sidst 

Siden sidste revision af kommuneplanerne i Karlebo Kommune i 2002 og 
Fredensborg-Humlebæk Kommune i 2005 har Byrådene arbejdet aktivt på 
at virkeliggøre målene gennem realisering af konkrete projekter og udar-
bejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. 
 
Udviklingen i de 4 bysamfund og landområdet 
Den seneste planperiode har været præget af væksten på boligmarkedet 
og den stærkt stigende efterspørgsel efter nye attraktive boliger i hele 
hovedstadsområdet, som kulminerede i 2006. 
 
Samtidig har der været et politisk ønske om at imødekomme det stigende 
boligbehov, tiltrække nye erhvervsaktive borgere og forbedre boligsam-
mensætningen generelt. Det har betydet, at der i Fredensborg, Humle-
bæk, Nivå og Kokkedal er blevet lokalplanlagt for en række nye boligom-
råder og planlagt for omdannelse og fortætning af flere eksisterende bo-
ligområder. Samtidig er indsatsen for at styrke og højne kvaliteten af by-
midterne fortsat. 
 
Nivå 
Der er vedtaget lokalplaner for følgende nye boligområder: 
 

• Teglsøhuse – nord for Nivå Center. 
• Teglbakken – nord for Niverød Erhvervspark. 
• Sølyst Teglværk – sydvest for Nivå Havn. 
• Kildehusene – ved Johannes Hages Allé. 

 
Derudover er den tidligere planlagte Øresundshøj-bebyggelse ved Islands-
høj færdigudbygget. 
 
Kokkedal 
Som del af vitaliseringen af Kokkedal er der vedtaget lokalplaner for: 
 

• Egeparken – nyt boligområde ved Holmegårdsvej vest for 
bygrønningen. 

• Mølledammen – nyt boligområde sydøst for bygrønningen. 
• Holmegårdscentret – muliggør yderligere butiksbyggeri i centret 
• Egedalsvænge pleje- og aktivitetscenter – i tilknytning til bolig-

bebyggelsen Egedalsvænge (Etablering afsluttet 2008). 
 
Derudover er omlægningen og forlængelsen af Holmegårdsvejen til Kok-
kedal Industripark gennemført. Bygrønningen er anlagt med en tvær-sti 
og skulpturen ”Virkning” er placeret ved rundkørselen på Holmegårdsvaj. 
Endelig arbejdes der fortsat med planerne for etablering af ”Byens Hus”. 
 
For Kokkedal i øvrigt pågår der en fortsat udbygning af boligområdet 
Brønholm Eng – området mellem Helsingør-motorvejen og Brønsholm 
Kongevej. 
 
Humlebæk 
Der er vedtaget lokalplaner til boligfortætning for følgende områder: 
 

• Skeltoftevej – vest for jernbanen. 
• Torpenvej vest. 
• Torpenvej øst. 
• Teglgårdsvej. 

Mølledammen i Kokkedal 

Sølyst Teglværk i Nivå 
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Kongsdal 
Fredensborg skole 

Lystholm 

Torpenvej 
Skeltoftevej 

Dageløkke Ege 

Teglbakken 
Sølyst Teglværk Teglsøhuse 

Kildehusene 

Holmegårdscenteret /
Egedalsvænge 
  Egeparken 
Mølledammen 

Ny dagligvarebutik 

 

Siden sidst 

Fredensborg Kommune - siden sidst 

Derudover er der vedtaget lokalplan for et nyt boligområde Dageløkke Ege 
– nord for Dageløkkevej. 
 
Fredensborg 
Der er vedtaget lokalplaner for følgende: 
 

• Lystholm/Lillevangsvej – nyt boligområde ved Lystholm. I til-
knytning til boligbebyggelsen er desuden opført Lystholm Pleje-
center.  

• Kongsdal seniorboligfællesskab, samt ny boligbebyggelse øst for 
Kongevejen. 

• Ny Superbrugs – øst for Kongevejen/syd for Humlebækvej. 
• Udvidelse af Fredensborg Skole. 
• Rådhusområdet i Fredensborg, idet Fredensborg-Humlebæk 

Kommunes gamle rådhus er solgt.  
 
Landområdet 
Der har generelt været et stort pres på landområdet i hele Nordsjælland i 
form af ønsker om byudvikling, ændret anvendelse af landbrugsbygninger, 
anlæg til rekreative formål som f.eks. golfbaner og rideanlæg.  
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I Fredensborg Kommune har det bl.a. betydet følgende: 
 

• Nivå Golf og Simons Golf er blevet udvidet. 

• Der er blevet etableret flere nye ridehaller og et større antal ri-
debaner. 

 
I 2006 vedtog det nu nedlagte Frederiksborg Amt fredningen af kystkilen 
ved Kelleris. Fredningen betyder, at en grøn kile mellem Humlebæk og 
Espergærde fra motorvejen i vest til kysten i øst friholdes for fremtidig 
byudvidelse. 
 
Bæredygtighed—Agenda 21 
Begge de tidligere kommuner Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kom-
muner har i en del år arbejdet med bæredygtig udvikling og Agenda 21.  
 
Siden 1995 har begge kommuner været med i et tværkommunalt samar-
bejde om bæredygtig udvikling med de øvrige kommuner i det nu nedlag-
te Frederiksborg Amt. 
 
Fredensborg Kommune nedsatte et Grønt Råd i forbindelse med kommu-
nesammenlægningen. Desuden blev der etableret en Agenda 21-forening 
for den nye kommune. Agenda 21-foreningen er repræsenteret i Grønt 
Råd.  
 
Grønt Råd er rådgivende for kommunen i natur- miljø- og planlægnings-
spørgsmål og afholder et årligt temamøde om Agenda 21.  
 
I en lang række af kommunens sektorplaner, politikker og indsatsområder 
indgår elementer, der bidrager til en bæredygtig udvikling og til at opfylde 
Agenda 21 målsætningerne. 
 
Der er desuden gennemført en række aktiviteter og projekter, som med-
virker til at opfylde målsætningerne, f.eks.: Vitaliseringen af Kokkedal, 
som både har drejet sig om bymønster og boliger, samt miljømæssig, so-
cial og økonomisk bæredygtighed. Naturgenopretning af Lykkemosen i 
Fredensborg, samt naturprojekt i bolignært grønt område ved Islandshøj i 
Nivå i samarbejde med beboerne i området. Miljørigtig håndtering af byg-
geaffald. Støtte til lokale borgerinitiativer, bl.a. lokale kogræsserlav, op-
rensning af søer, samt fritidshaver til børn og unge. Desuden er der ind-
ført en ny affaldsordning, hvor borgerne har mulighed for privat kompo-
stering af grønt husholdningsaffald. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siden sidst 

På FN’s konference for miljø og 

udvikling i Rio de Janeiro i 1992 

vedtog stats- og regeringsche-

fer fra 181 lande en handlings-

plan for det 21. århundrede, 

den såkaldte Agenda 21. 

 I Brundtlandkommissionens 

rapporten "Vores Fælles Frem-

tid"  gives følgende definition 

på bæredygtighed:  

”En udvikling der imødekommer 

nutidens behov uden at gå på 

kompromis med fremtidige 

generationers mulighed for at 

dække deres behov.”  
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Den regionale rolle 

Fredensborg Kommune - i et regionalt perspektiv 

Hillerød 

Helsingør Helsingborg 

Hørsholm 

Lyngby 

København 

Malmø 

Kokkedal 

Nivå 

Humlebæk 
Fredensborg 

Fredensborg Kommunes regionale rolle 
Kommunen er en del af Region Hovedstaden og Øresundsregionen. Kom-
munen indeholder 4 nogenlunde lige store bysamfund, og er omgivet af 
de større byer Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby og København. 
 
Med undtagelse af de ’kulturelle fyrtårne’ (herunder Fredensborg slot og 
Louisiana) indeholder kommunen ikke store regionale eller nationale facili-
teter eller centre. Kommunens kernerolle er derfor indenfor den lokale 
bosætning og beskæftigelse, og de dertil hørende dagligdags institutioner 
og faciliteter. 
 
Kommunen er velintegreret i den regionale infrastruktur, med Helsingør-
motorvejen og Kystbanen som de centrale forbindelser til den øvrige Ho-
vedstadsregion og Øresundsregion. Kommunens borgere har dermed gode 
forudsætninger for at kunne benytte de handels– kultur– og beskæftigel-
sesmuligheder, som de omkringliggende større byer rummer. 
 
Kommuneplan 2009 indeholder ikke elementer, som vil forrykke den regi-
onale struktur og balance, men videreudvikler og styrker kommunens ek-
sisterende regionale rolle. 
 
Kommuneplanen indeholder ikke ændringer af regionplanens udpegninger 
af betydning for nabokommunerne. Problemstillinger der går på tværs af 
kommunerne drøftes i arbejdsgrupper med repræsentanter for de berørte 
kommuner. 
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Planlægning i nabokommunerne 
Kommunen grænser op til kommunerne Helsingør, Gribskov, Hillerød, Al-
lerød og Hørsholm. 
 
Helsingør 
Forslag til Kommuneplan 2009 for Helsingør Kommune blev offentliggjort 
1. maj 2009.  Der er ikke identificeret elementer i forslaget af væsentlig 
betydning for Fredensborg Kommune. I forslaget beskrives nationalpark-
projektet ’Kongernes Nordsjælland’, som også omfatter arealer i bl.a. Fre-
densborg og Hillerød kommuner. Nationalparkprojektet drives i selvstæn-
digt regi uafhængigt af kommuneplanen. 
 
Gribskov 
Forslag til Kommuneplan 2009 for Gribskov Kommune blev offentliggjort 
5. maj 2009. Fredensborg og Gribskov kommuner deler alene kommune-
grænse i Esrum Sø. Esrum Sø reguleres ikke primært af kommuneplan-
lægningen, men af naturbeskyttelseslovgivningen. 
 
Hillerød 
Forslag til Kommuneplan 2009 for Hillerød Kommune blev offentliggjort 6. 
maj 2009. Forslaget indeholder umiddelbart følgende elementer af poten-
tiel betydning for Fredensborg Kommune: 

• Udviklingen af Møllebroområdet i den sydvestlige del af Hillerød By 
med detailhandel og pladskrævende varegrupper er af et omfang 
som har regional betydning. Der vil blive gennemført en VVM under-
søgelse, hvor konsekvenserne for nabokommunerne belyses. Dialo-
gen med nabokommunerne vil ske i den sammenhæng. 

• Der etableres et nyt byområde ved en ny station syd for Hillerød. 
Der er god infrastruktur og den nye station kan med fordel bruges 
som ”parker og rejs” anlæg med betydning for et opland der rækker 
ud over kommunegrænsen. Der udarbejdes en miljøvurdering, hvor 
de relevante myndigheder, herunder nabokommuner, høres. Der er 
endnu ikke truffet beslutning om placering af stationen og dermed 
heller ikke det nye byområde. 

 
Allerød 
Forslag til Kommuneplan 2009 for Allerød Kommune blev offentliggjort 
ultimo juni 2009. Fredensborg og Allerød kommuner deler kommunegræn-
se på en relativt kort strækning, og de funktionelle sammenhænge er og-
så relativt begrænsede. Der kan blive behov for dialog om konkretisering 
af regionale stier på tværs af kommunegrænsen. 
 
Hørsholm 
Forslag til Kommuneplan 2009 for Hørsholm Kommune blev offentliggjort 
d. 16. juni 2009. Kommuneplanforslaget indeholder elementer af betyd-
ning for Fredensborg Kommune, primært indenfor detailhandel, byudvik-
ling og trafik. Med hensyn til landområdet besluttede Hørsholm Kommune 
i forbindelse med planstrategien at overtage regionplanens retningslinier 
uændret.  
 
 

Gribskov 

Hillerød 

Allerød 

Helsingør 

Hørsholm 

Nabokommunerne 

Den regionale rolle 
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Overordnet planlægning 

Kommunens planlægning og udvikling herunder også Kommuneplan 2009 
skal ske i et samspil med den overordnede statslige planlægning og Regi-
on Hovedstadens udviklingsplanlægning. 
 
Kommuneplan 2009 må således ikke stride mod beskrivelsen af den øn-
skelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan, landsplandirek-
tiver, vandplan, Natura 2000-plan, handleplaner for realisering af disse 
planer og råstofplanen. 
 
Staten har et særligt stort ansvar for hovedstadsområdets planlægning, 
og der vil derfor løbende blive udstedt landsplandirektiver, som alene om-
handler hovedstadsområdet og dermed kommunen. 
 
Fingerplan 2007 
Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. 
Fingerplanens bestemmelser er bindende for kommunen. Fingerplanen 
opdeler hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 
 

1. Det indre storbyområde. 
2. Det ydre storbyområde (byfingrene). 
3. De grønne kiler. 
4. Det øvrige hovedstadsområde. 

 
Fredensborg Kommune består af 3 af disse områdetyper, nemlig det ydre 
storbyområde - byfingrene - (Humlebæk, Nivå og Kokkedal), de grønne 
kiler (kystkilerne mellem Humlebæk, Nivå og Kokkedal) og det øvrige ho-
vedstadsområde (Fredensborg og landområderne). 
 
Det ydre storbyområde (byfingrene): 
Fingerplanen fastlægger afgrænsningen af byområdet i Humlebæk, Nivå 
og Kokkedal. Byområdet består af arealer, som enten ligger i byzone eller 
som kommunen må inddrage i byzone gennem lokalplanlægning, f.eks. 
Humlebæk Syd. 
 
Derudover udlægger fingerplanen nye bælter langs byfingrene, hvor kom-
munerne får mulighed for at udlægge ny byzone. ”Helsingørfingeren”, og 
dermed også Fredensborg Kommune, får dog reelt set ikke del i disse nye 
muligheder, fordi bæltet langs Helsingørfingeren i forvejen er udlagt til 
kystkiler og transportkorridor. 
 
Fingerplanen fastlægger, at kommuneplanlægningen bl.a. skal sikre: 

• at intensive byfunktioner (bl.a. kontorbyggerier, visse kultur- og 
fritidsformål og tæt boligbebyggelse) placeres inden for de stations-
nære områder, fortrinsvis indenfor de stationsnære kerneområder. 
Dog kan mindre kontorbyggerier (under 1.500 m2) og tæt boligbyg-
geri også placeres andre steder i byområdet. 

• at de stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, 
der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. 

• at der ved ny byudvikling skabes sammenhæng med eksisterende 
byområder og en klar grænse mellem by og land. 

• at der fastlægges en rækkefølge for byudvikling og byomdannelse af 
regional karakter, efter forhandling mellem staten og kommunen. I 
rækkefølgen skal udbygning af stationsnære arealer fremmes.  

 
De grønne kiler 
Fingerplanen fastlægger afgrænsningen af kystkilerne mellem Humlebæk, 
Nivå og Kokkedal. 
 

Fingerplan 2007 - med de 4 

geografiske delområder. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Overordnet planlægning 

Kommuneplanlægningen skal bl.a. sikre: 
 

• at områderne ikke inddrages til byzone. 

• at områderne friholdes for yderligere store areal- og bygningskræ-
vende anlæg til fritidsformål herunder anlæg, som har en lukket 
karakter i forhold til almen brug. 

 
Det øvrige hovedstadsområde 
Fingerplanen fastlægger, at der kan udlægges ny byzone i kommuneplan-
lægningen, når byudviklingen er af lokal karakter og i tilknytning til kom-
munecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Nyudlæg af lokal 
karakter kræver rækkefølge. Reglerne vil have relevans for Fredensborg 
by i forhold til en vis bymæssig afrunding, men ikke for landområdet, da 
der ikke er nogen eksisterende byzone-bysamfund i landområdet. 
 
Tværgående emner 
Fingerplanen fastlægger afgrænsningen af en transportkorridor til fremti-
dige overordnede trafik- og forsyningsanlæg. 
 
Den kommunale planlægning skal sikre, at transportkorridoren fastholdes, 
herunder at landzonearealer i korridoren friholdes for bebyggelse og an-
læg som ikke er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, og at 
udnyttelse af byzonearealer i korridoren ikke intensiveres. 
 

Byområder 

Kystkiler 

Transportkorridor 

Landområde i byfingrene 

Reservationer til vejanlæg 

Bymidter 
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Fingerplanen fastlægger også reservationer til en række andre trafik- og 
forsyningsanlæg, som den kommunale planlægning skal medtage arealre-
servation til. I Fredensborg Kommune drejer det sig om: 
 

• Udvidelse af Isterødvejen til 3 spor. 

• Overdrevsvejens forlængelse, Hillerød - Humlebæk. 
 
Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet 
Med landsplandirektivet omsættes planlovens generelle detailhandelsbe-
stemmelser til de særlige forhold, der gør sig gældende i hovedstadsområ-
det. 
 
Direktivet følger strukturen i fingerplanens 4 delområder: Indre storbyom-
råde (håndflade), ydre storbyområde (byfingre), grønne kiler og øvrige 
hovedstadsområde. 
 
Direktivet fastlægger, at store butikker (butikker over 1.000 m2) og store 
butikskoncentrationer (med et samlet butiksareal på mere end 3.000 m2) 
kun må forefindes i bymidter eller bydelscentre. 
 
Humlebæk og Nivå er byer i ”Helsingør-fingeren” i det ydre storbyområde, 
med både bymidter, og mulighed for bydelscentre. Fredensborg er en by i 
det øvrige hovedstadsområde, med en bymidte, men uden mulighed for 
bydelscentre. Kokkedal er en bydel i ”Helsingør-fingeren” i det ydre stor-
byområde, med mulighed for bydelscentre. 
 
I bymidter og bydelscentre må den enkelte butik ikke overstige 3.500 m2 
for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 
 
I bymidter må Byrådet selv fastsætte det samlede butiksareal. I bydels-
centre må det samlede butiksareal maksimalt være 5000 m2. 
 
Hvis Byrådet ønsker at ændre den eksisterende afgrænsning af bymidter 
og bydelscentre, skal afgrænsningen ske efter en statistisk metode, der 
tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række 
funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. 
Metoden kan dog afviges på baggrund af et dokumenteret behov for yder-
ligere detailhandelsarealer. 
 
Regional udviklingsplan 
Med kommunalreformen er der indført en ny plantype. Regionerne skal 
udarbejde en regional udviklingsplan, som skal opstille pejlemærker for 
regionens udvikling. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en 
helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens 
byer, landdistrikter og udkantsområder – samt for: 
 

• Natur og miljø, herunder rekreative formål. 

• Erhverv, inklusive turisme. 

• Beskæftigelse. 

• Uddannelse. 

• Kultur. 

 

Den regionale udviklingsplan skal indeholde kortbilag med overordnede, 
men ikke præcise udpegninger, der illustrerer indholdet i planen. 

Overordnet planlægning 
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Regionsrådet for Region Hovedstaden har vedtaget den første regionale 
udviklingsplan i juni 2008. Regionen har udvalgt trafik, uddannelse og mil-
jø som de centrale emner. 
 
Kommuneplanen må i henhold til Planloven ikke stride mod beskrivelsen 
af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan. 
 
Økonomi 
I det omfang det er muligt efter anden lovgivning, kan regionsrådet frem-
me realiseringen af den regionale udviklingsplan. På regionernes budget-
ter er der afsat midler til regional udvikling indenfor områderne erhvervs-
udvikling, uddannelse og kultur. 
 
Endvidere er der EU’s Mål 2 midler til regional udvikling. EU midlerne skal 
medfinansieres med et tilsvarende beløb fra offentlige eller private kilder. 
De regionale vækstfora indstiller til regionsrådet om støtte til erhvervsud-
viklingsprojekter og til staten om anvendelse af EU-midlerne.  
 
Råstofplan 2007 
Region Hovedstadens Råstofplan 2007 er bindende for kommunens plan-
lægning og administration. Råstofplan 2007 viderefører i store træk de 
hidtidige råstof-retningslinjer fra Regionplan 2005. Planen kan ses på Re-
gion Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk 
 

Overordnet planlægning 

Fra Råstofplan 2007 
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Retningslinier og redegørelse 

 

Kommuneplan 2009 
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1.0 Bymønster 

1.1 Byområderne 

1.2 Stationsnærhed 

1.3 Centerstruktur 

1.4 Institutioner 

 

1.0 Bymønster 
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Generelle retningslinier 

1.1.1 

Byområderne består af de arealer, der anvendes til byformål, eller som 
planlægges anvendt til byformål, uanset arealernes aktuelle zonestatus. 
Landzonelandsbyer o.l. er dog ikke en del af byområdet. 
 
1.1.2 

I byområderne skal bebyggelsens udformning, tæthed og funktion være 
med til at skabe attraktive, mangfoldige, varierede og bæredygtige bymil-
jøer og understøtte de eksisterende, bevaringsværdige bymiljøer. Udbyg-
ning, fortætning og omdannelse skal ske under hensyntagen til de rekrea-
tive arealer og eksisterende grønne træk i byområdet. 
 
1.1.3 

Kommunens 4 bysamfund skal være ligeværdige, uden at være ens. By-
samfundene skal udvikles med udgangspunkt i det enkelte bysamfunds 
egne præmisser og identitet. 
 
1.1.4 

Byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner skal placeres 
under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til 
mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. 
 
1.1.5 

Ny byudvikling skal tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng 
med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land. 
 
1.1.6 

Landzonearealer i byområderne kan overføres til byzone gennem lokal-
planlægning. 
 
1.1.7 

Udlægning af ny byzone skal begrænses. 
 
1.1.8 

Bymæssige fritidsanlæg skal placeres i byzone. 
 

Det ydre storbyområde (Helsingør-fingeren)* 

Afgrænsningen af det ydre storbyområde er fastlagt i Fingerplan 2007 og 
fremgår af retningsliniekort 1.1.A. Det ydre storbyområde består af byom-
råder og afgrænsede landområder. 

 

1.1.9 

Byudvikling og byomdannelse af regional betydning skal ske i det ydre 
storbyområde. 
 
1.1.10 

Byudvikling og byomdannelse af regional betydning skal koordineres med 
udbygning af hovedstadsområdets overordnede trafikale infrastruktur og 
den kollektive trafikbetjening. 
 
1.1.11 

Der skal fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og 
byomdannelse af regional betydning.** 
 

* Hovedstadsområdet er opdelt 

i 4 geografiske områdetyper:  

1) det indre storbyområde,  

2) det ydre storbyområde 

(byfingrene),  

3) de grønne kiler, og 

4) det øvrige hovedstadsområ-

de. 

1.1 Byområderne 
RETNINGSLINIER 

** Kommuneplan 2009 inde-

holder ikke byudvikling og 

byomdannelse af regional be-

tydning. 
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1.1.12 

Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære area-
ler og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes. 
 

1.1.13 

Der kan udlægges ny byzone i de afgrænsende landområder, når det re-
spekterer overordnede interesser. 
 
Det øvrige hovedstadsområde 

Afgrænsning af det øvrige hovedstadsområde er fastlagt i Fingerplan 
2007. 

 

1.1.14 

Fredensborg by udpeges som kommunecenter i det øvrige hovedstadsom-
råde.*** 
 
1.1.15 

Byområdet i det øvrige hovedstadsområde afgrænses som vist på ret-
ningsliniekort 1.1.A. 
 
1.1.16 

Der kan udlægges ny byzone udenfor byområdet, når det respekterer 
overordnede interesser. Byudvikling skal være af lokal karakter og skal 
ske i tilknytning til kommunecenteret. 
 
1.1.17 

Der skal fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling i det 
øvrige hovedstadsområde. 
 
De kystnære dele af byområderne 

1.1.18 

De kystnære dele af byområderne afgrænses som de dele af byområder-
ne, der ligger nærmere end 3 km fra Øresundskysten. 
 
1.1.19 

I de kystnære dele af byområderne (omfattende byzonearealer og arealer, 
der som en del af byområderne kan overføres til byzone), der ligger ud til 
kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vur-
dering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, 
med henblik på: 

• at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, 

• at der tages hensyn til risikoen for oversvømmelse eller erosion fra 
havet, 

• at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og 
til naturinteresser på de omgivende arealer, 

• at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder 
havne, og 

• at offentligheden sikres adgang til kysten. 

Der henvises desuden til retningslinie 5.8.3 for så vidt angår landzoneare-
aler. 
 
1.1.20 

Bestemmelserne for de kystnære dele af byområdet finder også anvendel-
se for eksisterende byzonearealer udenfor byområdet, som ligger nærme-
re end 3 km fra Øresundskysten. 

1.1 Byområderne 
RETNINGSLINIER 

*** Iflg. Fingerplan 2007 skal 

der kun udpeges kommune-

centre i det øvrige hovedstads-

område. Humlebæk, Nivå og 

Kokkedal er omfattet af ret-

ningslinierne om det ydre stor-

byområde (Helsingørfingeren). 
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Signaturforklaring 

 

1.1 Byområderne 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1.1.A Byområderne - retningsliniekort 1: 80000 

E ks is terende byzonearealer (200 9)

Byområder i det øvrige s torbyområde

A fgræns ede landområder i det ydre s torbyområde

Byområder i det ydre s torbyområde
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 1.1 Byområderne 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 

Byområdet 

Hele landet er grundlæggende delt op i tre planlægningszoner: byzoner, 
landzoner og sommerhusområder. 
 
Byzonen definerer principielt de områder, der er by. Landzonen definerer 
tilsvarende det åbne land, som især er præget af landbrugs- og skovarea-
ler med spredt, enkeltliggende bebyggelse. Sommerhusområderne 
fastlægger bebyggelse til ferieformål. 
 
Byzonegrænsen er imidlertid ikke anvendelig som markering af grænsen 
mellem land og by i kommuneplanen, idet den konkrete overførsel 
fra landzone til byzone af et areal, der i kommuneplanen fastlægges til 
byformål, først sker i forbindelse med lokalplanlægningen. Denne 
inddragelse i byzone sker således typisk med en vis tidsforskydning i for-
hold til kommuneplanen. 
 
Samtidig eksisterer der en række arealer, der formelt set i dag er belig-
gende i byzone, men som anvendes til – og fortsat i kommuneplanlægnin-
gen ønskes anvendt til – funktioner, der hører hjemme i landområdet. Så-
ledes har visse dele af arealerne i kystkilerne byzonestatus, ofte i forbin-
delse med en byplanvedtægt, der fastlægger deres anvendelse til rekrea-
tive formål. 
 
Kommuneplanen fastlægger derfor et byområde, der defineres som de 
arealer, der allerede anvendes til byformål, eller som i kommuneplanlæg-
ningen ønskes anvendt til byformål, uanset arealernes aktuelle zonesta-
tus. 
 
Fingerplan 2007 

Landsplandirektivet Fingerplan 2007 opdeler hovedstadsområdet i 4 geo-
grafiske områdetyper: 
 
1. Det indre storbyområde. 
2. Det ydre storbyområde (byfingrene). 
3. De grønne kiler. 
4. Det øvrige hovedstadsområde. 
 
Fredensborg Kommune består af 3 af disse områdetyper, nemlig det ydre 
storbyområde - byfingrene - (Humlebæk, Nivå og Kokkedal), de grønne 
kiler (kystkilerne mellem Humlebæk, Nivå og Kokkedal) og det øvrige ho-
vedstadsområde (Fredensborg og landområderne). 
 
Kommunen har ca. 39.000 indbyggere, hvoraf de ca. 36.000 er nogenlun-
de ligeligt fordelt på de 4 bysamfund. Med Kommuneplan 2009 udlægges 
der ikke nyt byområde, idet det eksisterende byområde stadig rummer 
ubebyggede arealer, først og fremmest i Humlebæk (Humlebæk Syd), 
men også i Fredensborg og Nivå. 
 
Det ydre storbyområde (byfingrene): 

Fingerplanen fastlægger afgrænsningen af byområdet i Humlebæk, Nivå 
og Kokkedal. Byområdet består af arealer, som enten ligger i byzone eller 
som kommunen uden videre må inddrage i byzone, f.eks. Humlebæk Syd. 
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Formål med retningslinierne 

Retningslinierne har til formål at fastholde kommunens bystruktur, med 4  
nogenlunde lige store bysamfund.  
 
Det skal sikres, at byudviklingen sker inden for et klart afgrænset byom-
råde, der fastholdes i hele planperioden. Den klare grænse 
mellem by og land skal fortsat opretholdes, og ny spredt bymæssig 
bebyggelse (byzoneudlæg) i det åbne land skal undgås. 
 
Byudviklingen skal ske i overensstemmelse med Fingerbystrukturen, 
der udgør den grundlæggende del af den regionale hovedstruktur i Hoved-
stadsregionen. Dette indebærer, at byudviklingen overvejende 
skal finde sted inden for eller i tilknytning til Fingerbyen. Samtidig skal 
kommunecentrene være udgangspunkterne for den byudvikling, der skal 
sikre lokale udviklingsmuligheder også i det øvrige Hovedstadsområde. 
 
Byudvikling og byomdannelse af regional betydning 

Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udviklingen i 
området som helhed efter forudgående forhandling mellem staten og 
kommunen. 
 
Rækkefølgebestemmelser skal bidrage til: 

• At sikre, at byudvikling og byomdannelse koordineres med den overord-
nede infrastruktur og den kollektive trafikbetjening. 

• At sikre et rigeligt og varieret udbud af planlagte byggemuligheder som 
dog ikke væsentligt overstiger forventet nybyggeri i hovedstadsområdet 
i planperioden. 

• At sikre en balanceret udvikling mellem de forskellige egne i hoved-
stadsområdet. 

 
Rækkefølge af nyudlæg skal bidrage til, at der skabes bymæssige sam-
menhænge inden for storbyområdet. 
 
Kommuneplan 2009 indeholder ikke byudvikling og byomdannelse af regi-
onal betydning. 
 
Kommunecentre 

Iflg. Fingerplan 2007 skal der kun udpeges kommunecentre i det øvrige 
hovedstadsområde. Humlebæk, Nivå og Kokkedal er omfattet af retnings-
linierne om det ydre storbyområde (Helsingørfingeren)*. 
 
Kommuneplan 2009 viderefører afgrænsningen af byområdet i det øvrige 
hovedstadsområde fra Regionplan 2005 
 

1.1 Byområderne 
REDEGØRELSE 

* Hovedstadsområdet er opdelt 

i 4 geografiske områdetyper:  

1) det indre storbyområde,  

2) det ydre storbyområde 

(byfingrene),  

3) de grønne kiler, og 

4) det øvrige hovedstadsområ-

de. 



 57 

 

Byudvikling af lokalkarakter 

Ved byudvikling af lokal karakter forstås udvikling med erhverv og byfunk-
tioner, som betjener et opland, der omfatter kommunen og nabokommu-
ner, men ikke et regionalt opland svarende til større dele af hovedstads-
området. Tilsvarende skal boligudbygning begrundes i lokale behov. 
 
Rækkefølgeangivelserne skal bidrage til at sikre: 

• at byudviklingen i det øvrige hovedstadsområde alene har lokal karak-
ter. 

• at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder. 

• at byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse mellem by og 
land. 

Kommuneplan 2009 indeholder ikke byudvikling af betydning for det øvri-
ge hovedstadsområde. 
 
De kystnære dele af byzonen 

I modsætning til kystnærhedszonen, som lovgivningsmæssigt er fastlagt 
som de landzone– og sommerhusområder, der ligger nærmere end 3 km 
fra kysten, skal de kystnære dele af byzonen fastlægges konkret i kom-
muneplanen. Fredensborg Kommune fastlægger i Kommuneplan 2009 at 
de kystnære dele af byzonen afgrænses efter samme princip som kyst-
nærhedszonen, dvs. de byzonearealer der ligger nærmere end 3 km fra 
kysten. 
 
Den videre planlægning 

De endnu ubebyggede dele af byområdet kan udvikles og overføres til by-
zone gennem lokalplanlægning.  
 
Byudvikling på lang sigt 

Ud over det eksisterende byområde udlægger fingerplanen nye bælter 
langs byfingrene, hvor kommunerne får mulighed for at udlægge nyt by-
område. ”Helsingørfingeren”, og dermed også Fredensborg Kommune, får 
dog reelt set ikke del i disse nye muligheder, fordi bæltet langs Helsingør-
fingeren i forvejen er udlagt til kystkiler og transportkorridor. 
 
Kommunen kan derfor stå i den situation, at den eneste mulighed for at 
udlægge yderligere byområde vil være udenfor fingerbystrukturen, i for-
bindelse med Fredensborg by. 
 
Når byudviklingsområderne i det ydre storbyområde og i byområdet i Fre-
densborg by er opbrugt, anbefaler kommunen derfor overfor de overord-
nede myndigheder, at byudvikling på lang sigt bør ske i overensstemmel-
se med fingerbystrukturen, som afrunding af byområderne Nivå og Kokke-
dal.  
 

1.1 Byområderne 
REDEGØRELSE 
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 1.1 Byområderne 
REDEGØRELSE 

Områder til byudvikling på lang sigt 

Andre myndigheder 

Fingerplan 2007 er som landsplandirektiv bindende for kommunen, og 
Staten spiller dermed en meget direkte rolle i afgrænsningen af byområ-
det.  
 
Idet arealerne til byudvikling på lang sigt er delvist omfattet af såvel kyst-
kile som transportkorridor, vil byudvikling af disse områder forudsætte 
forhandling med staten. 
 
Lovgrundlag 

Planloven 
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 1.2 Stationsnærhed 
RETNINGSLINIER 

Stationsnære kerneområder og stationsnære områder 

1.2.1 

Der fastlægges stationsnære kerneområder og stationsnære områder om-
kring kystbanestationerne Humlebæk, Nivå og Kokkedal, og lokalbanesta-
tionen Fredensborg. 
 
1.2.2 

De stationsnære kerneområder og stationsnære områder afgrænses som 
vist på retningsliniekort 1.2.A.  
 
Stationsnærhed - kystbanen 

1.2.3 

Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, stør-
relse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter*, skal placeres inden 
for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære ker-
neområder. 
 
1.2.4 

Stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der mod-
svarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.  
 
1.2.5 

Byfunktioner af regional karakter** skal fortrinsvis lokaliseres sta-
tionsnært ved knudepunktsstationen Kokkedal. 
 
 
1.2.6 

Ved knudepunktsstationer skal det tilstræbes, at en del af de stationsnære 
byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner. 
 
Stationsnærhed - lokalbanen 

1.2.7 

For det stationsnære kerneområde og det stationsnære område omkring 
Fredensborg station gælder samme principper som retningslinie 1.2.3 og 
1.2.4, men under hensyntagen til at lokalbanen ligger udenfor finger-
bystrukturen. Det er således ikke muligt at placeres kontorbygninger 
o.lign. som er større end 1.500 etagemeter ved Fredensborg Station. Mu-
lighederne for boligbebyggelse fremgår af retningslinie 2.1.7.  

* Byfunktioner, som på grund af 

arealudnyttelse, arbejdsplads-

tæthed og besøgsmønstre har en 

intensiv karakter omfatter bl.a. 

kontor- og serviceerhverv, be-

skæftigelsesintensive produkti-

onserhverv, kulturinstitutioner, 

udstillings- og kongrescentre, 

større idrætsanlæg og multian-

vendelige anlæg til fritidsformål, 

hoteller, tæt boligbebyggelse 

o.lign. 

** Byfunktioner af regional ka-

rakter omfatter de byfunktioner 

blandt ovenstående, som hen-

vender sig til et regionalt opland, 

dvs. et opland som rækker ud 

over kommunen og nabokommu-

nerne. 
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1.2.A Stationsnærhed - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

1.2 Stationsnærhed 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 
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Stations nært kerneområde i det øvrige s torbyområde

Stations nært område i det øvrige s torbyområde

1: 80000 

Ø vrige s tationer

Knudepunkts s tation Kokkedal

Stations nærhed 6 00m c irkels lag

Stations nærhed 1 200 m c irkels lag
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Nuværende forhold 

Fredensborg station er ikke en station i Helsingørfingeren og er derfor ikke 
omfattet af Fingerplanens bestemmelser om stationsnærhed. 
 
Formål med retningslinierne 

Stationsnærhedsprincippet er det overordnede lokaliseringsprincip for ak-
tiviteterne i byområdet. Stationsnærhedsprincippet skal sikre, at så man-
ge af de besøgsintensive bymæssige aktiviteter som muligt fremover loka-
liseres med god tilgængelighed til den regionale kollektive trafikbetjening. 
 
Alle byfunktioner, der har en intensiv karakter, bør placeres inden for de 
stationsnære områder, fortrinsvis indenfor de stationsnære kerneområder. 
At byfunktioner har en intensiv karakter, vil sige, at de har en høj areal-
udnyttelse og arbejdspladstæthed og evt. et stort antal besøgende, dvs. 
at de i særlig grad er persontrafikskabende og kan indpasses i en tæt be-
byggelsesstruktur. 
 
Lokaliseringen i de stationsnære områder bør generelt koncentreres så 
tæt på stationen som muligt. 
 
Effekter 

Stationsnær lokalisering indebærer, at pendlere og andre rejsende tilby-
des et friere valg af transportmiddel. Den enkelte borger får frihed til at 
vælge den transportløsning, som passer bedst. Folk uden bil tilbydes den 
nødvendige mobilitet, og bilister tilbydes en alternativ rejseform. 
 
Stationsnær lokalisering virker positivt i forhold til at imødegå trængsel på 
vejnettet. Herved skabes der mulighed for trafikal aflastning af byområ-
derne og dermed en forbedring af de miljømæssige (støj og luftforure-
ning) og de trafiksikkerhedsmæssige forhold. Det er samtidig et afgiftsfrit 
virkemiddel baseret på den enkeltes frie valg. 
 
Ligger en arbejdsplads tæt ved en station, fremmer det brugen af kollektiv 
transport. Når folk har et reelt valg mellem transportformerne, er der 
mange, som har den mulighed at lade bilen stå og tage toget i stedet. Un-
dersøgelser viser, at den trafikale effekt af stationsnær lokalisering er me-
get markant. 
 
Ud fra de trafikale hensyn er det afgørende, at det er de største kontorar-
bejdspladser, de store regionalt orienterede institutioner og andre større 
rejsemål, som placeres i gangafstand fra velbetjente stationer, især knu-
depunktsstationerne. 
 
De stationsnære områder skal udvikles, så der skabes attraktive lokalise-
ringsmuligheder. Princippet om miljørigtig lokalisering giver mulighed for 
at skabe spændende og tiltrækkende bymiljøer og byliv i byrummene om-
kring stationerne. Stationsnærhedsprincippet skal danne grundlag for for-
tætning i de eksisterende byområder på en miljømæssigt forsvarlig måde. 
Herved mindskes behovet for inddragelse af nye landområder til byformål, 
og en spredt byudvikling, der er uhensigtsmæssig i forhold til trafikbetje-
ning, serviceforsyning og bevaring af landskabelige værdier, undgås. 
 

1.2 Stationsnærhed 
REDEGØRELSE 
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Afgrænsningen 

Stationsnær lokalisering viser sig at have en betydelig effekt på pendleres 
transportadfærd. Lokalisering af arbejdspladser inden for acceptable gang-
afstande fra station har endog betydelig effekt på transportadfærden og 
dermed på både trængsel på vejene og økonomien i den kollektive trans-
port. De trafikale effekter opnås imidlertid kun, når gangafstanden fra sta-
tion til arbejdsplads er maksimalt 600 m. Når det gælder boliger, er af-
standen ikke helt så afgørende, idet mange cykler mellem bolig og station. 
 
De stationsnære kerneområder afgrænses derfor med udgangspunkt i 
maksimale gangafstande til stationer på 600 m. 
 
De stationsnære områder afgrænses med udgangspunkt i principielle 
1.200 m cirkelslag. Den konkrete afgrænsning kan – afhængigt af de by-
mæssige sammenhænge og vej- og trafikstrukturen i området – afvige fra 
det principielle cirkelslag. 
 

Knudepunktsstationer 

Hvor de radiale baner i Fingerbyen skærer de regionale tværforbindelser 
(S-busser og andre regionale busser), er de pågældende stationer på ba-
nerne udpeget som knudepunktsstationer af særlig trafikal og lokalise-
ringsmæssig betydning på grund af deres høje trafikale tilgængelighed 
både på langs i den enkelte byfinger og på tværs i Fingerbystrukturen. 
 
Stationsnære områder ved knudepunktsstationer (Kokkedal) har den hø-
jeste regionale kollektive trafiktilgængelighed og udgør derfor de væsent-
ligste lokaliseringsområder, når regionale byfunktioner skal lokaliseres. 
Regionale byfunktioner vil typisk være virksomheder og institutioner, som 
der kun er én eller meget få af inden for deres art i regionen. Det er sam-
tidig funktioner, som henvender sig til eller har relation til hele eller store 
dele af Hovedstadsregionen. Det er derfor væsentligt, at sådanne funktio-
ner lokaliseres med en så høj kollektiv og individuel tilgængelighed som 
muligt, ikke kun på langs i den byfinger, funktionen er beliggende i, men 
også på tværs i Fingerbystrukturen. 
 

1.2 Stationsnærhed 
REDEGØRELSE 
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Den videre planlægning 

Konkretiseringen af arealanvendelsen i de stationsnære kerneområder og 
de stationsnære områder sker gennem lokalplanlægningen. 
 
Efterhånden som kommunens kortgrundlag udvikles, vil der blive mulig-
hed for en bedre kortlægning af faktiske gangafstande, således at der i 
højere grad kan tages højde for barrierer og vanskeligt tilgængelige områ-
der i afgrænsningen og planlægningen af de stationsnære kerneområder 
og de stationsnære områder. 
 
Andre myndigheder 

Staten har i Fingerplan 2007 fastlagt principperne for stationsnærhed. 
 
Fingerplan 2007 fastlægger, at kontorbygninger over 1.500 etagemeter 
uden videre kan placeres i det “stationsnære kerneområde“. 
 
Ønsker kommunerne at lokalisere kontorbygninger o.lign. som er større 
end 1.500 etagemeter i de stationsnære områder men udenfor det stati-
onsnære kerneområde, skal der redegøres for, hvordan der vil blive arbej-
det med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter 
svarende til det stationsnære kerneområde. 
 
Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med 
forskellige former for mobility management, som f.eks. direkte tilbringer-
service til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv. 
 
Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 
etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end 
de 600 m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende: 
1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemulig-

heder i det stationsnære kerneområde (”600 m”) i den pågældende 
egn (dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme bane-
strækning), 

2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringsplad-
ser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: 
højst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved 
knudepunktsstation, og højst 1 parkeringsplads pr. 40 m2 etageare-
al erhvervsbyggeri ved øvrige stationer eller 

3. Hvis det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme 
opført før 1. januar 2007. 

 
Lovgrundlag 

Planloven. 
 
 

1.2 Stationsnærhed 
REDEGØRELSE 
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Butikker til særligt pladskræ-

vende varer er butikker, der 

alene forhandler 

• biler 

• lystbåde 

• campingvogne 

• planter 

• havebrugsvarer 

• tømmer 

• byggematerialer 

• grus, sten- og betonvarer 

• møbler  

1.3.1 

Områder til centerformål skal ligge indenfor byområdet. Det enkelte områ-
des størrelse skal modsvare dets funktion, opland og vækstramme og må 
ikke forrykke regionens overordnede centerstruktur. 
 
1.3.2 

Områder til centerformål bør placeres på steder, hvor der er god tilgæn-
gelighed for alle trafikarter, og bør ligge centralt i forhold til bydelens bo-
ligområder. 
 

1.3.3 

Antallet, størrelsen, sammensætningen og den indbyrdes placering af om-
råder til centerformål bør afpasses, så det så vidt muligt sikres, at det en-
kelte område til centerformål er levedygtigt. 
 

1.3.4 

Kommunens centerstruktur består af 

• Bymidter 

• Bydelscentre 

• Lokalcentre og enkeltstående lokalbutikker 

• Områder til særligt pladskrævende varer 

 

1.3.5 

Nye butikker og andre byfunktioner skal så vidt muligt placeres i bymidter 
og bydelscentre.  
 

1.3.6 

Butikker til særligt pladskrævende varer skal placeres i områder til center-
formål eller i særligt udpegede erhvervsområder, der ligger hensigtsmæs-
sigt i forhold til overordnede veje og kollektiv trafik. 
 
Bymidter 

1.3.7 

Det centrale Fredensborg fastlægges som bymidte. 
Det centrale Humlebæk og det centrale Nivå er fastlagt som bymidter i 
Detailhandelsdirektivet.*  

 

Bydelscentre 

1.3.8 

Holmegårdscentret samt et område ved Egevangen i Kokkedal fastlægges 
som bydelscentre. 
 
Lokalcentre 

1.3.9 

Følgende områder fastlægges som lokalcentre: 

• Et område ved Humlebækvej / Kongevejen i Fredensborg 

• Et område ved Ny Strandvej / Torpenvej i humlebæk 

 
Områder til særligt pladskrævende varer 

1.3.10 

Et område ved Højvangen i Fredensborg fastlægges som område til sær-
ligt pladskrævende varer. 
 

1.3 Centerstruktur 
RETNINGSLINIER 

* ”Landsplandirektiv om belig-

genheden af bymidter, bydels-

centre og aflastningsområder 

mv. til detailhandel i hoved-

stadsområdet”. 
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1.3.11 

I området ved Højvangen i Fredensborg kan kun ejendomme med et 
grundareal på minimum 7.000 m2 anvendes til særligt pladskrævende 
varer.  
 
Afgrænsning 

1.3.12 

Bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende 
varer afgrænses som vist på retningsliniekort 1.3.A. 
 

Rammer for detailhandel 

1.3.13 

Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål fastsættes til: 

• 20.000 m2 for den enkelte bymidte 

• 5.000 m2 for det enkelte bydelscenter*** 

• 3.000 m2 for det enkelte lokalcenter*** 

 
1.3.14 

For området til særligt pladskrævende varer ved Højvangen i Fredensborg 
fastsættes det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål til 
8.000 m2. 
  

1.3.15 

Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål indbefatter eksi-
sterende butikker og de resterende byggemuligheder i gældende lokalpla-
ner.**** 
 
Butiksstørrelser 

1.3.16 

I bymidter og bydelscentre fastsættes den maksimale butiksstørrelse for 
dagligvarebutikker til 3.500 m2 bruttoetageareal*** og den maksimale 
størrelse for udvalgsvarebutikker til 2.000 m2 bruttoetageareal.*** 
 
1.3.17 

I lokalcentre og for enkeltstående lokalbutikker fastsættes den maksimale 
butiksstørrelse til 1.000 m2 bruttoetageareal.*** 
 
1.3.18 

I området til særligt pladskrævende varer ved Højvangen i Fredensborg 
fastsættes den maksimale butiksstørrelse til 6.000 m2 bruttoetageareal 
  
1.3.19 

I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et 
særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som an-
vendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Den maksimale 
størrelse for dette afsnit fastsættes til 2.000 m2 bruttoetageareal.*** 
 

1.3 Centerstruktur 
RETNINGSLINIER 

*** De markerede maksimale 

størrelser er fastsat i Planloven 

og Detailhandelsdirektivet. 

**** Kommuneplanens be-

stemmelser kan dog ikke tilsi-

desætte retten til at udnytte 

resterende byggemuligheder i 

gældende lokalplaner, uanset 

at dette medfører en overskri-

delse af kommuneplanens sam-

lede maksimale bruttoetageare-

al til butiksformål. 
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1.3.A Centerstruktur - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

Erhvervs område med mulighed for butikker til s ærligt pladskrævende varer

Lokalc enter

Bydelsc enter

Bymidte

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 
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 1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 

Ved en analyse af detailhandelen gennemført i 2009 er der registreret 115 
butikker i kommunen, med en næsten ligelig fordeling mellem dagligvare- 
og udvalgsvarebutikker. 
 
Analysen inkluder en grov opmåling af bruttoarealerne i butikkerne. Det 
samlede bruttoetageareal er således opgjort til i alt 56.300 m2, fordelt på: 

• 20.700 m2 dagligvarebutikker 

• 11.300 m2 udvalgsvarebutikker 

• 24.300 m2 butikker til særligt pladskrævende varer 

 
Omsætning og forbrug 

Tal for butikkernes omsætning i 2008 er indhentet ved direkte henvendel-
se til butiksindehaverne. For de butikker, der ikke har ønsket at medvirke 
i undersøgelsen, er omsætningen skønnet. 
 
Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomst 
samt antallet af personer pr. husstand. Niveauet for den gennemsnitlige 
husstandsindkomst i kommunen i 2008 ligger på 560.300 kr., hvilket er 
højere end landsgennemsnittet (ca. 425.000 kr.). 
 
Antallet af personer pr. husstand indvirker også på husstandens forbrug – 
og dermed det samlede private forbrug af detailhandelsvarer i et område. 
Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Fredensborg Kom-
mune er ca. 2,35 personer pr. husstand. Landsgennemsnittet er på 2,05. 
 
På baggrund af ovenstående oplysninger er omsætningen for 2008 og for-
bruget for 2008 og 2021 opgjort til: 
 

(Omsætning og forbrug af særligt pladskrævende varer indgår i beløbene for udvalgsvarer) 

 

Dækningsgrad 

Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i forhold til forbru-
get, fås et udtryk for dækningsgraden eller hvor stor en del af det potenti-
elle forbrug i kommunen, der svarer til omsætningen i kommunens butik-
ker i 2008. 
 
Dækningsgraden afspejler således ikke, i hvor høj grad omsætningen 
stammer fra lokale forbrugere eller forbrugere bosat i andre områder, 
men er alene et udtryk for, om der er overskud eller underskud på han-
delsbalancen. 
 
Dækningsgraden for dagligvarer er på 72 %, mens forholdet på udvalgs-
varesiden var 18 %. 
 
Med andre ord er dagligvareomsætningen i butikkerne i kommunen 28 % 
lavere end de lokale forbrugeres samlede forbrug indenfor dagligvarer, og 
omsætningen indenfor udvalgsvarer 82 % lavere end de lokale forbruge-
res samlede forbrug. Der er således en ikke ubetydelig del af kommunens 
borgeres indkøb, som foregår i butikkerne udenfor kommunen. 
 

Beløb i mio. kr. inkl. 

moms 

Forbrug 2008  Forbrug  2021 

Dagligvarer 1.171 1.186 

Udvalgsvarer 1.145 1.320 

Samlet 2.316 2.506 

Omsætning 2008  

839 

209 

1.048 
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Dagligvarer 

Handelsbalancen indenfor dagligvarer er højere end for udvalgsvarer. Det-
te skyldes til dels, at forbrugerne sjældent kører langt efter dagligvarer. 
Indkøbsture med hovedvægten på dagligvarer sker med en højere fre-
kvens, typisk flere gange ugentligt og tættere på bopælen. 
 
Helt overordnet betyder en handelsbalance på 72 % for dagligvarernes 
vedkommende, at der må ske en betydelig udhandling – altså at 
forbrugerne fra kommunen handler deres dagligvarer udenfor kommunen. 
Den andel som forbrugerne fra kommunen handler i kommunen vurderes 
til at ligge på ca. 65%. 
 
Udvalgsvarer 

Handelsbalancen for udvalgsvarernes vedkommende er bemærkelsesvær-
dig lav, når kommune betragtes under ét. Hvor dagligvarer primært købes 
hyppigere og nærmere bopælen, er forbrugerne oftest villigere til at køre 
længere efter det store udbud af udvalgsvarer. Derved søger kommunens 
borgere fra kommunen mod de større udbudspunkter primært i Helsingør, 
Hillerød, Hørsholm, Lyngby og København.  
 
Centerstruktur 

Kommunens centerstruktur består af: 
 

• Bymidter 

• Bydelscentre 

• Lokalcentre 

• Særligt pladskrævende varer 

 
Bymidter 

Fredensborg, Humlebæk og Nivå har hver en bymidte. Bymidterne ligger 
stationsnært og har god tilgængelighed for alle trafikarter. Bymidterne 
betjener primært det enkelte bysamfund, og kun i mindre grad øvrige by-
samfund i og udenfor kommunen. 
 
I Fredensborg er bymidten netop blevet udvidet med rådhusgrunden, hvor 
der opføres en større centerbebyggelse. Behovet for yderligere nybyggeri 
og omdannelse til butiksformål i Fredensborg vurderes derfor at være be-
grænset i planperioden. 
 
I Humlebæk og Nivå er der udlagt betydelige arealer til ny boligbebyggel-
se, og der vurderes derfor at være grundlag for yderligere nybyggeri og 
omdannelse til butiksformål i de to bysamfunds bymidter i planperioden. 
 
I Humlebæk er der indkommet en ansøgning om omfattende omdannelse 
af butikscentret Humlebæk Center. I Nivå behandles en ansøgning om en 
mindre udvidelse af Nivå Center indenfor gældende rammer. Der forelig-
ger desuden et skitseprojekt for en større udvidelse. 
 
Bydelscentre 

Kokkedal har et eksisterende bydelscenter, Holmegårdscentret. Holme-
gårdscentret betjener Kokkedal og ligger centralt i forhold til bysamfun-
dets boligområder, og der er god tilgængelighed for bløde trafikanter, da 
der er direkte adgang fra store boligområder, uden at trafikerede veje skal 
krydses.  

1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 
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Holmegårdscentret rummer i dag ca. 4.000 m2 butiksareal, og kan udvi 
des til ca. 6.000 m2 indenfor rammerne af den gældende lokalplan. De ca. 
2.000 m2 som centeret kan udvides med er fordelt på 3 forskellige bygge-
felter. Den maksimale tilladte butiksstørrelse er i lokalplanen fastsat til 
3.000 m2 for dagligvarebutikker og 1.500 m2 for udvalgsvarebutikker. 
 
En undersøgelse af dagligvarehandelen har vist, at det begrænsede bu-
tiksudbud i Holmegårdscentret medfører, at lokalkøbsandelen er væsent-
ligt lavere her end i Humlebæk og Nivå. I Kokkedal dækkes en betydelig 
del af dagligvareforbruget ved køb i Hørsholm. Der vurderes på den bag-
grund at være grundlag for yderligere nybyggeri og omdannelse til butiks-
formål i Kokkedal. 
 
Der er ønske om etablering af et nyt bydelscenter på den tidligere Co-
loplastejendom på Egevangen i Kokkedal. Ejendommen ligger i tilknytning 
til det overordnede vejnet og har god bil- og bustilgængelighed samt til-
gængelighed til stinettet i Kokkedal. Et nyt bydelscenter vil primært betje-
ne Kokkedal og formodentlig i mindre grad de nordligste dele af Hørsholm. 
 
Der er udarbejdet analyser af konsekvenserne af etablering af det ønske-
de bydelscenter i Kokkedal. Det vurderes bl.a.: 

• at den øgede konkurrence fra Hørsholm vil gøre en af Holmegårds-
centrets tre dagligvarebutikker lukningstruet, og at etablering af et 
bydelscenter ved Egevangen vil øge denne risiko 

1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 

Bymidte 

Bydelscenter 

Lokalcenter 

Nyt bydelscenter 

Nyt område til særligt 

pladskrævende varer 

Centerstruktur  
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• at Kokkedal er underforsynet med dagligvarer og udvalgsvarer, og 
at et nyt bydelscenter med dagligvarebutikker vil øge lokalkøbsan-
delen og give et mere varieret butiksudbud 

• at den tiltænkte kombination af kontorer og bydelscenter på den 
tidligere Coloplastejendom vil rumme væsentligt færre arbejdsplad-
ser (ca. 200) end da ejendommen var i fuld drift som produktions-
virksomhed (ca. 500), men væsentligt flere end hvis ejendommen 
overgik til kombineret kontor og lager (ca. 100) 

• at bydelscentret kan indpasses trafikalt i området 

 
Lokalcentre 

Fredensborg og Humlebæk har hver et lokalcenter, hhv. Humlebækvej / 
Kongevejen i Fredensborg og Ny Strandvej / Torpenvej i Humlebæk. 
Sidstnævnte ligger i direkte tilknytning til bymidten i Humlebæk. Lokal-
centrene betjener dele af de bysamfund, som de ligger i.  
 
Områder til særligt pladskrævende varer 

Der har ikke været udlagt områder til særligt pladskrævende varer i de 
hidtidige kommuneplaner. I kommuneplanen for Fredensborg-Humlebæk 
Kommune fremgik det dog, at Byrådet var indstillet på at åbne mulighed 
for særligt pladskrævende varer i området ved Højvangen i Fredensborg.  
 
Kommunens borgere betjenes af butikker til særligt pladskrævende varer i 
de større bysamfund udenfor kommunen. Der vurderes på den baggrund 
at være grundlag for etablering af butikker til særligt pladskrævende varer 
i kommunen. 
 
Der er ønske om etablering af butikker til særligt pladskrævende varer på 
en ejendom ved Højvangen i Fredensborg. Højvangen ligger i tilknytning 
til lokalcentret i Fredensborg. 
 
Butikker til særligt pladskrævende varer i Fredensborg vil primært betjene 
Fredensborg og i mindre grad øvrige bysamfund i og udenfor kommunen.  
 
Formål med retningslinierne 

• At sikre et varieret butiksudbud i kommunens bysamfund ved at 
fastholde kommunens overordnede detailhandelsstruktur. 

• At sikre, at så mange nye butikker og andre byfunktioner som mu-
ligt placeres i bymidterne, hvor der er god tilgængelighed også for 
borgere uden bil.  

• At forenkle centerstrukturen i Humlebæk ved at samle bymidten, 
stationen og biblioteket til én ny samlet bymidte 

• At øge butiksudbuddet og andelen af lokal handel i Kokkedal ved at 
skabe mulighed for etablering af et nyt bydelscenter ved Egevan-
gen. Området har god tilgængelighed og ligger i tilknytning til det 
overordnede vejnet. 

• At sikre at butikker med særligt pladskrævende varer, som ikke kan 
indpasses i bymidterne, samles i enkelte centrale og let tilgængelige 
erhvervsområder. Hermed skabes også ny aktivitet på ekstensivt 
udnyttede erhvervsejendomme. For at undgå drypvis udflytning af 
små sunde virksomheder fastsættes en minimumsstørrelse for ejen-
domme til butiksformål på 7.000 m2 ved Højvangen i Fredensborg. 
Aktuelt betyder det, at ejendommen Kongevejen 60 ved Højvangen 
kan overgå til butiksformål. Fremadrettet vil det betyde, at mindre 
ukoordinerede projekter undgås, da man skal op på et vist volumen 
for at kunne gennemføre yderligere butiksprojekter. 

 

1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 
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Udvidelse af en bymidte forudsætter, at gennemførelse af en lovbestemt 
statistisk metode viser grundlag for det. Hvis bymidten ønskes udvidet ud 
over den statistiske afgrænsning forudsætter det at kommunen redegør 
særskilt for udvidelsen. 
 
Gennemførelse af den statistiske metode for Humlebæk viser, at der er 
grundlag for at udvide bymidten med biblioteket og størstedelen af stati-
onsområdet. 

 
Den del af stationsområdet, som ligger udenfor den eksisterende bymidte 
og den statistiske afgrænsning udgør ca. 4.500 m2 grundareal. Arealet 
medtages ligeledes i bymidten, ud fra følgende begrundelser: 
 

• Den eksisterende lave lokalkøbsandel skaber behov for centrale og 
let tilgængelige arealer hvor nye bymidtefunktioner kan udvikles. 

• Bymidten kan enten udvides med stationsområdet eller med bebyg-
gelserne langs Ny Strandvej. Førstnævnte vil skabe en kompakt og 
sammenhængende bymidte på tværs af jernbanen, mens sidst-
nævnte vil skabe en langstrakt bymidte i længere afstand fra statio-
nen 

• Udvidelse af bymidten med stationsområdet vil understøtte et af de 
centrale formål med kommunens detailhandelsstruktur, at sikre, at 
så mange nye butikker og andre byfunktioner som muligt placeres i 
bymidterne, hvor der er god tilgængelighed også for borgere uden 
bil 

• Udvidelsen vil skabe mulighed for at videreudvikle det attraktive 
bymiljø omkring stationen, hvor der er høj tilgængelighed for alle 
trafikarter og gode parkeringsmuligheder 

 

1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 

Hidtidig bymidte 

Statistisk afgrænsning 

Nye udvidelser 

- bibliotek og station 

Bymidteafgrænsning Humlebæk 
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Den videre planlægning 

De ansøgte og skitserede væsentlige omdannelser af centrene i Humle-
bæk og Nivå forudsætter udarbejdelse af nye lokalplaner og eventuelt 
kommuneplantillæg, afhængigt af projekternes nærmere indhold. Etable-
ring af nyt bydelscenter i Kokkedal og butikker til særligt pladskrævende 
varer i Fredensborg forudsætter ligeledes udarbejdelse af nye lokalplaner. 
 
Andre myndigheder 

Staten er myndighed i forhold til dele af Planlovens detailhandelsbestem-
melser og landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet - se 
under afsnittet lovgrundlag. 
 
Etablering af bydelscenter i Kokkedal Industripark vil have trafikale konse-
kvenser med deraf afledt behov for trafikinvesteringer. 
 
Lovgrundlag 

Planlovens detailhandelsbestemmelser og landsplandirektivet for detail-
handel i Hovedstadsområdet. 
 
Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet 

Med landsplandirektivet omsættes planlovens generelle detailhandelsbe-
stemmelser til de særlige forhold, der gør sig gældende i hovedstadsom-
rådet. 
 
Direktivet følger strukturen i fingerplanens 4 delområder: Indre storbyom-
råde (håndflade), ydre storbyområde (byfingre), grønne kiler og øvrige 
hovedstadsområde. 
 
Direktivet fastlægger, at store butikker (butikker over 1.000 m2) og store 
butikskoncentrationer (med et samlet butiksareal på mere end 3.000 m2) 
kun må forefindes i bymidter eller bydelscentre. 
 
Humlebæk og Nivå er byer i ”Helsingør-fingeren” i det ydre storbyområde, 
med både bymidter og mulighed for bydelscentre. Fredensborg er en by i 
det øvrige hovedstadsområde med en bymidte, men uden mulighed for 
bydelscentre. Kokkedal er en bydel i ”Helsingør-fingeren” i det ydre stor-
byområde med mulighed for bydelscentre. 
 
I bymidter og bydelscentre må den enkelte butik ikke overstige 3.500 m2 
for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. I bymidter 
må Byrådet selv fastsætte det samlede butiksareal. I bydelscentre må det 
samlede butiksareal maksimalt være 5000 m2. 
 
Hvis Byrådet ønsker at ændre den eksisterende afgrænsning af bymidter 
og bydelscentre skal afgrænsningen ske efter en statistisk metode, der 
tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række 
funktioner herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. 
Metoden kan dog afviges på baggrund af et dokumenteret behov for yder-
ligere detailhandelsarealer. 
 

1.3 Centerstruktur 
REDEGØRELSE 
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 1.4  Institutioner 
RETNINGSLINIER 

1.4.1 

De 4 bysamfund og landområdet skal tilsammen rumme et bredt udbud af 
institutioner og faciliteter indenfor omsorg, undervisning og kultur. 
 

1.4.2 

Alle 4 bysamfund skal have en god grundlæggende forsyning med institu-
tioner. 
 

1.4.3 

Institutioner skal så vidt muligt placeres i områderne til institutionsformål, 
som afgrænses som vist på retningsliniekort 1.4.A, eller i områderne til 
centerformål, som vist på retningsliniekort 1.3.A. 
 
1.4.4 

Mindre institutioner kan også placeres i områder til boligformål, hvis insti-
tutionen primært henvender sig til det pågældende boligområde. 
 
1.4.5 

Institutioner skal placeres under hensyntagen til, hvilke brugergrupper 
institutionen skal betjene herunder betjeningens omfang og form. 
 
1.4.6 

Specialiserede institutioner skal placeres på steder med god tilgængelig-
hed i de bysamfund, som har de bedste forudsætninger for at rumme den 
pågældende institution. 
 
1.4.7 

Hvis en institution er afhængig af en direkte tilknytning eller kontakt til 
andre institutioner eller til en særlig lokalitet, vil en sådan nærhed kunne 
tillægges afgørende betydning ved valg af lokalisering. 
 
1.4.8 

Institutioner som medfører betydelige støj– eller trafikgener kan også pla-
ceres i områder til erhvervsformål. 
 
Om placering af større besøgsintensive institutioner og institutioner som 
henvender sig til et regionalt opland - se afsnit 1.2, retningslinier om sta-
tionsnærhed. 
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 1.4 Institutioner 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

 

1.4.A Områder til institutionsformål - retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

O mråder til ins titutions formål

1: 80000 
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Nuværende forhold 

Med ca. 39.300 indbyggere, hvoraf ca. 36.000 bor i byområderne, er 
kommunen sammenlignelig med byerne Helsingør og Hillerød. Kommu-
nens samlede befolkningsunderlag giver således grundlag for et bredt of-
fentligt og privat serviceudbud. 
 
Men kommunen adskiller sig fra sine naboer ved at bybefolkningen er for-
delt på 4 lige store bysamfund med hver sin identitet.  Institutioner og 
faciliteter er i dag fordelt over de 4 bysamfund, hvor ingen bysamfund 
skiller sig mærkbart ud i forhold til de andre. Den fælles udfordring ligger i 
at fastholde og udvikle et godt byliv, med gode faciliteter og institutioner i 
bysamfundene. Det fælles vilkår er, at det enkelte bysamfunds befolk-
ningsunderlag er begrænset. 
 
Dertil kommer, at det stigende antal biler og den øgede pendling mellem 
bolig og arbejdssted betyder, at borgerne oftere benytter sig af faciliteter 
og institutioner i større og let tilgængelige byer som Helsingør, Hillerød, 
Hørsholm, Lyngby og København. 
 
Der vil derfor være nogle funktioner, som kan være til stede i alle bysam-
fund, mens der for andre funktioners vedkommende vil ske en form for 
"arbejdsdeling" mellem bysamfundene. 
 
Kommunen er dog generelt velforsynet med skoler og institutioner. Kom-
munen rummer bl.a. biblioteker, og musikskole, kultur- og medborgerhu-
se, aftenskole, fritids- og ungdomsklubber etc.  
 
Derudover rummer kommunen kulturinstitutioner som Fredensborg Slot, 
Louisiana og Nivågård Malerisamling. 
 
Den første udfordring på institutionsområdet er at skabe en erstatning for 
Asminderød Skole, som blev lukket i foråret 2007 på grund af skimmel-
svamp. Skolen er midlertidigt placeret i et pavillonbyggeri. 
 

Formål med retningslinierne 

Kommunens 4 bysamfund skal være ligeværdige, uden at være ens. By-
samfundene skal udvikle med udgangspunkt i det enkelte bysamfunds 
egne præmisser og identitet. Bysamfundene skal tilsammen rumme et 
bredt udbud af faciliteter og institutioner indenfor kultur, undervisning og 
omsorg. 
 
Der skal skabes en overordnet struktur i fordelingen af institutioner og 
faciliteter, så alle 4 bysamfund har en god grundlæggende service, mens 
mere specialiserede funktioner placeres i de bysamfund, som har de bed-
ste forudsætninger for at rumme den pågældende institution/facilitet 
 
Kommunens 4 bymidter skal være attraktive samlingspunkter for det dag-
lige kulturliv for alle borgere på tværs af aldersgrupper og social og kultu-
rel baggrund. Der skal være et stærkt samspil mellem kultur-, turisme- og 
handelslivet med udgangspunkt i de 4 bysamfunds og landområdets indi-
viduelle kvaliteter og identitet. 
 

1.4 Institutioner 
REDEGØRELSE 



76  

 1.4 Institutioner 
REDEGØRELSE 

Den videre planlægning 

I det videre arbejde vil kommunen vurdere behovet for nye kultur- og 
idrætsfaciliteter, herunder for foreningslokaler, samt understøtte udviklin-
gen af synergieffekter mellem kommunens ”kulturfyrtårne”, øvrige kultur-
, havne- og fritidstilbud og det lokale erhvervsliv, så kultur- og fritidslivet 
får de bedst mulige udviklingsmuligheder. 
 
Udfordringen omkring en erstatning for Asminderød Skole planlægges løst  
med etablering af en ny Asminderød Skole på et areal øst for Vilhelmsro. 
 
Andre myndigheder 

Specialiserede institutioner og faciliteter anvendes på tværs af kommune-
grænserne, og kulturfyrtårne som Fredensborg Slot og Louisiana har et 
nationalt og internationalt publikum.  
 
Afhængig af den enkelte institutions / facilitets ejerskab, opland, placering 
og infrastrukturelle sammenhæng vil der være behov for samarbejde på 
tværs af kommunerne, og i visse tilfælde også med staten i forbindelse 
med nyetablering eller ændringer af denne type institutioner og faciliteter. 
Se også retningslinierne om stationsnærhed. 
 
Lovgrundlag 

Planloven 
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2.0 Boliger 

2.1 Områder til boliger 

2.0 Boliger 
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2.1.1 

Nye boligområder skal placeres i byzone i eksisterende bysamfund eller i 
direkte tilknytning hertil. Eksisterende boligområder i de 4 bysamfund Fre-
densborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal fremgår af retningsliniekort 2.1.A. 
 
2.1.2 

Nye Boligområder placeres og indrettes, så der er let adgang for alle bor-
gere til dagligvarebutik, skole og børnepasning, grønne områder og rekre-
ative faciliteter samt kollektiv trafik. 
 
2.1.3 

For enkeltområder til boliger fastlægges anvendelsen til boligformål med 
angivelse af boligtype: 

• Åben-lav  boliger 

• Tæt–lav boliger 

• Etageboliger 
 
Åben-lav boliger 
Betegnelsen åben-lav boliger svarer til parcelhuse eller villabebyggelse. 
Ved åben-lav boliger forstås fritliggende beboelsesbygninger i højst 1 eta-
ge med udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse.  
Dog kan der etableres tofamilie-/dobbelthuse inden for rammerne af 
åben-lav boliger.  
 
Tæt-lav boliger  
Betegnelsen tæt-lav boliger svarer til rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, 
klyngehuse og lignende. Ved tæt-lav boliger forstås beboelsesbygninger, 
der hver indeholder én bolig til helårsbeboelse, og som er helt eller delvis 
sammenbygget med én eller flere bygninger af tilsvarende art. Bygninger-
ne kan være i flere etager med lodret og/eller vandret opdeling i boligen-
heder.  
 
Etageboliger  
Ved etageboliger forstås beboelsesbygninger i 2 eller flere etager indehol-
dende 3 eller flere boliger til helårsbeboelse med både vandret og lodret 
opdeling i boligenheder.  
 
2.1.4 

Ved planlægning af nye boligområder skal det sikres: 

• at der både er adgang til grønne opholds– og legepladser i det nære 
miljø omkring boligerne og til større natur-, park– eller aktivitets-
områder i bydelen, jf. retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder. 

• at friarealer udformes under hensyn til lokal afvanding af regnvand, 
jf. retningslinier i afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri og 7.2 Grønne om-
råder. 

• at bebyggelsen placeres under hensyn til eventuelle særlige land-
skabelige og/eller biologiske værdier i områderne. 

 
2.1.5 

Nye boligområder skal som udgangspunkt planlægges med varierede bo-
ligtyper og boligstørrelser. 
 
 
 
 

2.1 Områder til boliger 
RETNINGSLINIER 
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* Det er de bebyggelsesregule-

rende bestemmelser fastsat i 

eksisterende lokalplaner eller 

byplanvedtægter som gælder, 

uanset den i kommuneplanen 

fastsatte bebyggelsesprocent. 

2.1.6 

I områder fastlagt til boligformål kan der efter en nærmere planlægning 
tillades kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, fælleshus, varmecen-
tral og lignende. 

Stationsnære områder 
2.1.7 

Omdisponering af arealanvendelse må generelt ikke føre til en mere eks-
tensiv anvendelse end hidtil, og ny boligbebyggelse kan som hovedregel 
kun etableres som tæt/lav boliger og etageboliger (Afgrænsning af de sta-
tionsnære områder fremgår af afsnit 1.2 Stationsnærhed, retningsliniekort 
1.2.A) . 
 
Mindstegrundstørrelser 
2.1.8 

For boligområder, hvor der ikke i en lokalplan eller byplanvedtægt er fast-
sat bestemmelser om mindstegrundstørrelser gælder følgende: 

• at grundstørrelsen for enfamiliehuse ikke må bliver mindre end 700 
m2. 

• at grundstørrelsen for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus 
ikke må blive mindre end 600 m2 - dvs. at der ikke kan opføres 
dobbelthuse på grunde under 1200 m2.  

Jf. afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, retningslinie 7.1.3 gælder dog særlige 
regler for udpegede stationsnære bolig– og centerområder i Humlebæk, 
Nivå og Kokkedal.  
 
Regulering af bebyggelsesprocent 
2.1.9 

For de udpegede boligområder til åben-lav boliger, jf. retningsliniekort 
2.1.A, gælder: 

• at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 pct.  

• at der ud fra en konkret vurdering kan dispenseres fra bestemmel-
serne fastsat i eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter til en 
bebyggelsesprocent på 30 (beregnet efter reglerne i BR 08)*. 

 

2.1 Områder til boliger 
RETNINGSLINIER 
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Signaturforklaring 

 

2.1.A Områder udlagt til Boligformål - retningsliniekort 

2.1 Områder til boliger 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Ø vrige boligområder

Udpegede boligområder hvor bebyggelsesprocenten fas tsættes  til 30
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Nuværende forhold 

Der er udlagt områder til boliger i henhold til retningslinjekort 2.1.A. 
 
Formål med retningslinierne 

Retningslinjerne for boligområder skal sikre, at den fremtidige boligudbyg-
ning sker på en hensigtsmæssig måde i forhold til eksisterende byområ-
der, byfunktioner og infrastruktur. Samtidig skal de sikre, at disponerin-
gen for de enkelte boliger og boligområder sker på en bæredygtig måde 
med fokus på bevarelse og styrkelse af lokal identitet, trivsel, landskab, 
natur og miljø. 
 
Regulering af bebyggelsesprocent 
Med det nye bygningsreglement (BR 08) er der sket en ændring af regler-
ne for beregning af etagearealet, der ligger til grund for beregning af be-
byggelsesmulighederne og som følge heraf en ændring af bebyggelsespro-
centen fra 25 pct. til 30 pct. for åben-lav boliger*. 
 
Den forhøjede bebyggelsesprocent og de ændrede beregningsregler gæl-
der kun for områder, som ikke i forvejen er reguleret af en byplanvedtægt 
eller lokalplan. Det er således de bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
en eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan, som fastsætter bebyggel-
sesprocenten, og de ændres ikke med det nye bygningsreglement BR 08. 
I områder reguleret af en lokalplan eller byplanvedtægt med bebyggelses-
regulerende bestemmelser fastsat efter de gamle regler vil fremtidige 
bygherrer være dårligere stillet end i områder uden en lokalplan, da der 
som ovenfor nævnt fortsat skal administreres efter de bebyggelsesregule-
rende bestemmelser fastsat heri. 
 
For principielt at sidestille muligheden for udbygning i områder reguleret 
af en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt med områder uden, fast-
lægges med undtagelse af nedenfor nævnte områder en bebyggelsespro-
cent på 30 for åben-lav boliger jf. retningsliniekort 2.1.A.** 
 
I de fleste åben-lav boligområder er der en restrummelighed som gør, at 
der er plads til udbygninger, men visse steder kan en forhøjet bebyggel-
sesprocent give en uønsket fortætning. Det er områder med bevarende 
lokalplaner og samlede bebyggelser og områder med særlige kulturhistori-
ske og/eller beliggenhedsmæssige værdier. 
 
Den videre planlægning 

Den mere detaljerede planlægning i forhold til at sikre bl.a. miljø og bære-
dygtighedshensyn i forhold til arealdisponeringen, herunder den konkrete 
placering af de enkelte boliger og sammenhænge med de omkringliggende 
bebyggelser mv. sker i lokalplanlægningen.  
 
Andre myndigheder 

De statslige interesser fokuserer ikke specifikt på den boligmæssige ud-
bygning men mere generelt i forhold til byvækst i henhold til hovedprin-
cipperne i Fingerplanen 2007, jf. afsnit 1.1 Byområderne. 
 
Lovgrundlag 

Retningslinierne vedrørende områder til boliger er fastsat i medfør af plan-
loven, herunder § 15, stk. 2, pkt. 9 vedr. udformning, anvendelse og ved-
ligeholdelse af ubebyggede arealer samt Bygningsreglementet BR 08. 

* Beregningsreglerne er ændret 

således, at altanlukninger, 

forbindelsesgange og udestuer 

nu medregnes i bebyggelses-

procenten. Tidligere var disse 

ikke medregnet i bebyggelses-

procenten, men kunne opføres 

udover, hvis arealet ikke ud-

gjorde mere end 5 pct. af grun-

dens areal. Omvendt betyder 

de nye regler, at der kan ud-

bygges med andet end uopvar-

mede udestuer og lignende 

f.eks. et nyt børneværelse eller 

bryggers. 

** I områder reguleret af en 

eksisterende lokalplan eller 

byplanvedtægt er det nødven-

digt at opnå dispensation efter 

planlovens regler, hvis det skal 

være muligt at udbygge med 

samme antal kvadratmeter som 

i områder uden. 

2.1 Områder til boliger 
RETNINGSLINIER 

Drosselvænget i Kokkedal 
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Erhverv 

3.1 Områder til erhverv 

3.0 Erhverv 
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3.1.1 

Nye erhvervsvirksomheder skal som hovedregel etableres i byzone i om-
råder, der er planlagt til erhvervsformål, jf. retningsliniekort 3.1.A. 
 
Erhverv i landområdet 
3.1.2 
Planloven giver mulighed for, at man kan etablere håndværks- og indu-
strivirksomhed, lager- og kontorvirksomhed samt mindre butikker (op til 
250 m2) i bestående bygninger, som ikke længere er nødvendige for drif-
ten af en landbrugsejendom. Eksisterende ledige bygninger som f.eks. 
industribygninger, mejerier og lignende kan ligeledes tillades indrettet til 
de samme erhvervsformål, hvis bebyggelsen ikke skal om- eller tilbygges i 
væsentligt omfang, og hvis det ikke indebærer skæmmende oplag*. 
 
3.1.3 

Eksisterende mindre virksomheder etableret i en tidligere landbrugsbyg-
ning i landområdet kan udvides i begrænset omfang**, hvis det kan ske 
uden at væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative, miljømæs-
sige eller landbrugsmæssige interesser tilsidesættes. Der skal endvidere 
tages hensyn til trafikbetjeningen og parkeringsmulighederne. 
 
Erhverv i boligområder 
3.1.4 
I områder planlagt til åben-lav og tæt-lav boliger kan der i overensstem-
melse med byggelovgivningen i begrænset omfang etableres virksomhed 
indpasset i beboelsesbygninger***. 
 
Det er en betingelse, at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges 
af publikum og ikke giver anledning til støj, trafik eller andre gener, som 
overskrider det normale for et boligområde. Skiltning i forbindelse med 
erhvervsvirksomhed kræver Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 
 
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
3.1.5 

Hvor det miljømæssigt eller ved tekniske foranstaltninger ikke er muligt at 
indpasse erhvervsvirksomheder, enkeltanlæg (herunder affaldsanlæg og 
støjende friluftsanlæg) i almindelige erhvervsområder eller byområder, 
skal disse placeres i landområdet. Placering af sådanne virksomheder må 
dog ikke ske i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige 
planmæssige interesser (herunder kulturhistoriske, natur– og landskabs-
mæssige mv.), med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler 
herfor. Desuden skal virksomheden overholde miljøstyrelsens vejledende 
regler om støj. 
 
3.1.6 

Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forurenings-
følsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end 
de anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er 
miljømæssige gener forbundet hermed. 
 

Affaldsanlæg: Afstandskrav (meter)  
Deponeringsanlæg 500 
Biogasanlæg 500 
Regionale komposteringsanlæg for haveaffald 500 
Komposteringsanlæg for andet end haveaffald 500 
Nedknusningsanlæg 500 
Komposteringsanlæg for haveaffald 300 

*** Erhverv, der sædvanligvis 

kan udøves i forbindelse med 

en bolig, er f.eks. frisør, ejen-

doms-, advokat-, revisor- og 

arkitektvirksomhed og lignende 

liberale erhverv samt dagpleje 

og lignende. 

* Muligheden for at indrette 

mindre butikker gælder ikke 

tidligere landbrugsbygninger 

inden for strandbeskyttelseslini-

en.  

En ændring i anvendelsen af 

bestående overflødiggjorte 

landbrugsbygninger efter plan-

lovens § 37, stk. 1 vil kræve 

tilladelse efter byggeloven. 

3.1 Områder til erhverv 
RETNINGSLINIER 

** I henhold til landzonebe-

stemmelserne i planlovens § 

36, stk. 1. 
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Affaldsforbrændingsanlæg 150 
Slamforbrændingsanlæg 150 
Slammineraliseringsanlæg 100 
Slamtørringsanlæg  100 
 
3.1.7 

Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet 
overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt 
med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige for-
hold eller overordnede hensyn taler herfor. 
 
3.1.8 

Der er udlagt areal til deponering ved Toelt losseplads, jf. retningsliniekort 
3.1.A. 
 
Støj 
3.1.9 

Ved lokalplanlægning for støjfølsom anvendelse skal det sikres, at Miljø-
styrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet i for-
hold til støj fra virksomheder og enkeltanlæg, herunder støjende frilufts-
anlæg. Placeringen af eksisterende støjende friluftsanlæg fremgår af afsnit 
6.5 Støjende friluftsanlæg, retningsliniekort 6.5.B 
 
3.1.10 

Nye virksomheder og nye enkeltanlæg (herunder støjende fritidsanlæg) 
kan kun etableres i landzone, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om 
støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse* 
og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse. 
 
3.1.11 

Ved lokalplanlægning for erhvervsområder og enkeltanlæg (herunder stø-
jende friluftsanlæg) skal det sikres: 

• at der tages hensyn til anvendelsen af tilstødende områders nuvæ-
rende og fremtidige anvendelse, og 

• at miljøhensynene fremgår klart og er forudsigelige for såvel virk-
somheder som omboende,  

• at den i området forekommende virksomhedsstøj ikke overstiger 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj.  

 
De vejledende afstande fra miljøfølsom anvendelse - jvf. ”Håndbog for 
Miljø og Planlægning” 1991 – er for virksomheder angivet efter miljøklas-
ser**: 
 
Miljøklasser Vejledende afstande (meter) 
klasse 1)  0  
Klasse 2)  20  
klasse 3)  50  
klasse 4)  100  
klasse 5)  150  
klasse 6)  300  
klasse 7)  500  
 
De enkelte erhvervsområders miljøklasser fremgår af enkeltområdernes 
rammebestemmelser. 
 

3.1 Områder til erhverv 
RETNINGSLINIER 

* Støjfølsom anvendelse er 

f.eks. boliger, sommerhuse og 

andre rekreative formål samt til 

en vis grad kontorer, privat og 

offentlig administration og ser-

viceerhverv. 

** Miljøklasser 

Klasse 1: forretninger, liberale 

erhverv, kontorer og små-

værksteder med butik. 

Klasse 2: bogbinderier, elektro-

nikværksteder og. f.eks. labo-

ratorier. 

Klasse 3: håndværksprægede 

virksomheder og visse service-

virksomheder. 

Klasse 4: levnedsmiddelfabrik-

ker og mindre, overfladebe-

handlende virksomheder, her-

under autolakkerier. 

Klasse 5: maskinfabrikker, 

betonfabrikker og farve- og 

lakindustrivirksomheder. 

Klasse 6: asfaltfabrikker, slag-

terier, større maskin- og beton-

fabrikker samt jernstøberier 

Klasse 7: medicinal- og pesti-

cidproduktion og kraft- og stål-

valseværker. 



88  

 3.1 Områder til erhverv 
RETNINGSLINIER 

Butikker i erhvervsområder 
3.1.12 

For enkeltområder udlagt til erhverv gælder, at der ikke kan etableres de-
tailhandelsbutikker***.  
 
Dog kan der i ubetydeligt omfang, i tilknytning til den enkelte virksomhed, 
tillades lagersalg af virksomhedens produkter til private****. 
 

**** Vurderingen af omfanget 

af en virksomheds salg til pri-

vate tager altid udgangspunkt i 

den konkrete sag. I vurderin-

gen indgår bl.a. butiksarealet, 

kundetilstrømning og omsæt-

ning i butikken. 

*** En detailhandelsbutik defi-

neres som et fast forretnings-

sted hvorfra der sælges og 

udleveres varer direkte til pri-

vate kunder. Til detailhandels-

butikker henregnes også 

showrooms, lagersalg, engro-

handel mv. hvorfra der er di-

rekte salg til private. 
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 3.1 Områder til erhverv 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

 

3.1.A områder til erhvervsformål —retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

%%%%

cccc

Nordforbrænding

Toelt Losseplads

Erhvervsområder
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Nuværende forhold 

De udlagte erhvervsområder i Kommuneplan 2005 for Fredensborg-
Humlebæk Kommune og Kommuneplan 2002 fra Karlebo Kommune vide-
reføres uændret. Der udlægges ikke nye arealer til erhverv. 
 
Formål med retningslinierne 

Retningslinjerne gælder for placering af nye virksomheder og anlæg samt 
for udvidelse af eksisterende. 
 
Retningslinjerne for virksomheder og enkeltanlæg skal sikre, at der sker 
en hensigtsmæssig planlægning, som tager højde for de samfundsmæssi-
ge interesser i anvendelsen af det åbne land og byområderne herunder 
beskyttelsesmæssige og miljømæssige forhold.  
 
Typiske gener fra virksomheder og enkeltanlæg (herunder affaldsanlæg 
og støjende fritidsanlæg*) er støj, lugt og støvgener. Disse gener kan let 
give anledning til konflikter  særligt i forhold til beboelse. Der er derfor 
brug for retningslinjer, som regulerer placeringen af virksomheder og en-
keltanlæg, og som kan sikre,  at der kan etableres tilstrækkelig behand-
lingskapacitet til affald fra erhverv og husholdninger.  
 
Støj er en særlig hyppig årsag til konflikt. Støjgener opstår, når støjende 
og støjfølsomme aktiviteter er placeret for tæt på hinanden. Miljøstyrelsen 
fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra bl.a. virk-
somheder og enkeltanlæg. Grænseværdierne skal sikre, at en overvejende 
del af befolkningen opfatter støjen som acceptabel, hvis grænseværdierne 
overholdes. Retningslinjer vedr. støj tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens 
vejledende afstandsgrænser.   
 
Eksisterende virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den 
periode, som en virksomheds miljøgodkendelse gælder. Derudover er de 
ikke generelt sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis nabo-
arealer inddrages til støjfølsom anvendelse. Derfor er der fastlagt en ret-
ningslinje, som sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse ikke kan rykke 
tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende 
regler om støj fra virksomheder og enkeltanlæg kan overholdes i de støj-
følsomme områder**.  
 
Placeringen af nye støjende friluftsanlæg er også omfattet af retningslini-
erne i afsnit 6.5 Støjende friluftsanlæg. 
 
Den videre planlægning 

Den mere detaljerede planlægning i forhold til at sikre, at bl.a. Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser overholdes ved placering af nye virksomhe-
der eller enkeltanlæg og/eller ved etablering af nye boligområder i nærhed 
til disse, sker i lokalplanlægningen.  
 
Fredensborg kommune samarbejder med Hørsholm, Allerød og Rudersdal 
kommuner om det fælles affaldsselskab Nordforbrænding. Nordforbræn-
ding driver forbrændings- og deponeringsanlæg i kommunerne. Hvert fjer-
de år udarbejder Kommunerne og Nordforbrænding en ny affaldsplan. Af-
faldsplanen opstiller bl.a. prognoser for kapacitetsbehovet for affaldshånd-
tering. 
 

3.1 Områder til erhverv 
REDEGØRELSE 

* Støjende friluftsanlæg omfat-

ter flyvepladser, motorsports-

baner, skydebaner,  modelfly-

klubber, vandskibaner og festi-

valpladser. 

** Støjfølsom anvendelse er 

f.eks. boliger, sommerhuse og 

andre rekreative formål samt til 

en vis grad kontorer, privat og 

offentlig administration og ser-

viceerhverv. 
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Andre myndigheder 

Evt. udlæg af nye arealer til erhverv samt etablering af erhverv, f. eks. 
Kontorerhverv i eksisterende byområder må ikke stride mod hovedprincip-
perne i Fingerplanen 2007, jf. afsnit 1.1 Byområderne og 1.2 Stationsnær-
hed. 
  
Lovgrundlag 

Retningslinierne vedrørende erhverv i landzone er fastsat i medfør af plan-
lovens §§ 34-38 om landzoneadministration. 
Retningslinierne for affaldsanlæg er fastsat i medfør af planlovens §.11a, 
stk. 1, nr. 5 og 6. 
Retningslinierne vedrørende støj er fastsat i medfør af planlovens § 11a, 
stk. 1, nr. 8. 

3.1 Områder til erhverv 
REDEGØRELSE 
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4.0 Trafik og tekniske anlæg 

4.1 Veje 

4.2 Kollektiv trafik 

4.3 Stier 

4.4 Transportkorridoren 

4.5 Tekniske anlæg 

Billedtekst 

4.0 Trafik og tekniske anlæg 
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4.1.1 

Kommunens vejstruktur består, jf. retningsliniekort 4.1.A, af: 

• Overordnede trafikveje 

• Trafikveje byer 

• Trafikveje åbent land 

• Lokalveje 

 
4.1.2 

Hensynet til trafiksikkerheden skal normalt tillægges højeste vægt ved 
placering, udformning og renovering af vejanlæg. 
 
4.1.3 

Tilgængelighed for alle færdselsgrupper herunder handicappede skal frem-
mes ved placering, udformning og renovering af vejanlæg. 
 
4.1.4 

På strækninger med mange krydsende bløde trafikanter eksempelvis ved 
skoler og i butiksgader skal der etableres sikrede krydsninger, og hastig-
hedsdæmpende tiltag kan tages i anvendelse. 
 
4.1.5 

Vejanlæg og vejudstyr herunder trafiksaneringer skal placeres og udfor-
mes, så de i videst muligt omfang indpasses i bymiljøets eller landskabets 
karakter og skala. 
 
4.1.6 

Hastighedsbegrænsning skal fastlægges i forhold til vejens funktion, omgi-
vende miljø og risiko for uheld. 
 
Overordnede trafikveje og øvrige trafikveje 

4.1.7 

Den overordnede fjern- og regionaltrafik skal afvikles på Helsingørmotor-
vejen og Isterødvejen samt til dels Helsingørsvej, Kongevejen og Strand-
vejen. 
 

4.1.8 

Den tværgående og interne trafik mellem kommunens bysamfund skal 
afvikles på de øvrige trafikveje. 
 
4.1.9 

På de overordnede trafikveje og øvrige trafikveje skal der sikres fremkom-
melighed for bil- og bustrafikken. 
 
4.1.10 

På trafikveje i landsbyer og i byer kan lokal hastighedsnedsættelse og tra-
fiksaneringer tages i anvendelse ud fra en samlet vurdering. 
 
4.1.11 

Trafikvejes barriereeffekt for gående og cyklende skal søges begrænset 
ved etablering af krydsningsmuligheder eksempelvis hævede flader, dele-
heller ved lysregulerede kryds, stitunneller eller stibroer. 
 

4.1 Veje 
RETNINGSLINIER 
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4.1.12 

Kommuneplan 2009 giver mulighed for at etablere følgende mulige fremti-
dige, overordnede vejanlæg: 

• Isterødvej, 3 spor 

• Ring 6, Overdrevsvejens forlængelse, Hillerød-Humlebæk 

Vejanlæggenes forløb er fastlagt i Fingerplan 2007 og er vist på retningsli-
niekort 4.1.A. Vejanlæggenes forløb er oversigtlig og kan være af princi-
piel karakter. 

 

Helsingørmotorvejen 

4.1.13 

Kommuneplan 2009 giver mulighed for etablering af nordvendte til– og 
frakørselsramper til Helsingørmotorvejen ved Nivå. 
 
4.1.14 

Kommuneplan 2009 giver mulighed for etablering af pendler- / samkør-
selsparkeringspladser ved motorvejstilslutningerne ved Humlebæk og 
Nivå. 
 
4.1.15 

Rampeanlæg og parkeringspladser skal udformes på en sådan måde, at 
trafikken ikke belaster omkringliggende støjfølsomme arealer med støj, 
der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
 
4.1.16 

Rampeanlæg og parkeringspladser skal indpasses bedst muligt i landska-
bet både i forhold til terrænbearbejdning og beplantning. 
 

Lokalveje 

4.1.17 

Lokalvejene skal afvikle trafikken i lokalområderne og til boligområderne 
og de lokale servicefunktioner. 
 
4.1.18 

Lokalvejene skal søges fredeliggjort og bymiljø og lavere hastighed skal 
vægtes højt. Lokal hastighedsnedsættelse, trafiksaneringer eller 40 km/t 
hastighedszoner kan tages i anvendelse.  
 
4.1.19 

På lokalveje for eksempel i boligområder kan der trafiksaneres, hvis der er 
trafiksikkerhedsmæssige problemer, problemer i forhold til vejens anven-
delse som skolevej, eller hvis lokalområdet belastes markant af høj fart i 
biltrafikken og høj andel af gennemkørende trafik i forhold til andre lokale 
veje. 
 
Parkering 

4.1.20 

Der skal ved nye byggerier og udvidelser som minimum anlægges: 

• 2 p-pladser pr. åben-lav bolig. 

• 1,5 p-pladser pr. tæt-lav eller etagebolig. 

• 1 p-plads pr. boligenhed ved ældreboliger. 

• 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik. 

• 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal øvrige butikker, øvrige er-
hverv, samt institutioner. 

 

4.1 Veje 
RETNINGSLINIER 
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Støj 

4.1.21 

Når der udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier LDEN  for trafikstøj kan overholdes 
alle steder i det aktuelle område, herunder både ved facaden af bygnin-
gerne og på udendørs opholdsarealer. Der kan dog i en lokalplan fastlæg-
ges delområder, der ikke er støjfølsomme, som f.eks. parkerings- og for-
tovsarealer.  
 
4.1.22 

Når der etableres nye veje, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøsty-
relsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes i eksi-
sterende og kommuneplanlagte boligområder og områder med anden støj-
følsom anvendelse.  
 
 
 

4.1 Veje 
RETNINGSLINIER 
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4.1.A Veje - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

4.1 Veje 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Lokalvej - By

T rafikvej - By

T rafikvej - åbent land

P lanlagt overordnet s tats lig trafikvej

O verordnet kommunal trafikvej

O verordnet s tats lig trafikvej ’’’’ Ønskede nordvendte motorvejs ramper

---- Eks is terende samkørsels- og pendlerparkering

++++ P lanlagt samkørselsparkering
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Nuværende forhold 

Kommunen har grundlæggende en effektiv og veludbygget vejinfrastruk-
tur og har endnu begrænsede trængselsproblemer. 
 
Men biltrafikken vokser fortsat i regionen. Biltrafikken er de seneste 10 år 
steget med 30 % i Nordsjælland. Det skyldes dels, at en større del af be-
folkningen har fået råd til bil og til flere biler, dels at befolkningen i stigen-
de grad kører længere distancer både i arbejds– og fritidssammenhæng. 
 
Den trafikale vækst har ført til trængselsproblemer i myldretiden på de 
overordnede trafikveje i kommunen og har en negativ betydning for miljø-
et. 
 
Samkørsels- / pendlerparkering 

Der er ikke i dag etableret pendler/samkørselsparkeringspladser ved Hel-
singørmotorvejens tilkørselsramper i Humlebæk og Nivå. Der er etableret 
en parkeringsplads ved tilkørslen i Kokkedal. Der er ikke udarbejdet un-
dersøgelser af, i hvor høj grad den benyttes, men det vurderes, at benyt-
telsen er relativt beskeden. 
 
Kommunen har for få år siden drøftet pendlerparkeringen ved kystbane-
stationerne med DSB. Antallet af parkeringspladser er siden blevet øget 
ved Humlebæk station. Nivå station har p.t. rimelig kapacitet, hvorimod 
DSB har planer om at udvide parkeringspladserne ved Kokkedal station. 
Udvidelsen ligger i Hørsholm kommune. Ved Fredensborg station er der 
gode muligheder for parkering. 
 
Tilkørselsramper 

Der er ikke etableret nordvendte tilkørselsramper på Helsingørmotorvejen 
ved Nivå.   
 
Formål med retningslinierne 

Fredensborg Kommunes overordnede mål på trafikområdet er at tilgodese 
borgernes og erhvervslivets behov for sikker og smidig transport på et 
sammenhængende vejnet og for forskellige transportformer på en miljø-
mæssig og tryg måde afpasset de lokale forhold. 
 
God trafiksikkerhed og smidig trafikafvikling med tilstrækkelig kapacitet 
vægtes højt, men prioriteringen afhænger af vejens karakter og funktion 
som skolevej, boligvej eller trafikknudepunkt.  
 
Samkørsels- / pendlerparkering 

Samkørsel repræsenterer en mulighed for at nedbringe trængselsproble-
mer og mindske miljøbelastningen. Kommunens udpegning som klima-
kommune og fokus på bæredygtighed medfører en generel opmærksom-
hed omkring mulighederne for at fremme miljøvenlige løsninger, også i 
forhold til trafikken. 
 
Biltrafikmængden og køproblemerne i kommunen og dermed potentialet 
for samkørsel er langt størst på Helsingørmotorvejen. Dertil kommer, at 
Vejdirektoratet er i gang med at undersøge potentialet i at benytte nød-
sporene til motorvejsbusser. I så fald kan p-pladserne få en dobbelt funk-
tion dels som samkørselsparkering og dels om park-and-ride-parkering for 
buskunderne. 
 

4.1 Veje 
REDEGØRELSE 

Helsingørmotorvejen 
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Det er væsentligt at reservere muligheden for samkørsels- / pendlerpar-
kering ved alle kommunes tre motorvejstilkørsler. Selv hvis behovet / po-
tentialet eventuelt ikke skulle vise sig at være tilstrækkeligt til at anlæg-
ge / forbedre parkeringspladser på nuværende tidspunkt, så kan behovet 
meget vel opstå indenfor planperioden. Ved at foretage en udpegning nu 
sikres det, at arealerne ikke i mellemtiden skifter anvendelse til andre 
funktioner. 
 
Tilkørselsramper 

Ramperne har været et længe næret ønske fra kommunalt hold. Hvis der 
blev etableret nordgående tilkørselsramper ved Nivå ville det forbedre til-
gængeligheden til Nivå og reducere trafikbelastningen på Kongevejen mel-
lem Nivå og Humlebæk. 
 
Den videre planlægning 

Fredensborg Kommune vil prioritere indsatsen for bedre trafiksikkerhed ud 
fra Kommunens trafiksikkerhedsplan og regeringens mål i Færdselssikker-
hedskommissionens handlingsplan for begrænsning af trafikuheld.  
 
Fredensborg Kommune har i 2008 etableret et Færdselssikkerhedsudvalg, 
der kommer med initiativer til forbedring af trafiksikkerheden med henblik 
på begrænsning af antallet af trafikuheld og uheldenes alvorsgrad.  
 
Trafiksanering 

Kommunen foretager en prioritering af, hvor der planlægges gennemført 
trafiksanering ud fra en vurdering af hvor, problemerne er størst. 
 
Fredensborg Kommune vil i trafiksaneringsprojekter fortsat informere og 
inddrage relevante interessenter som seniorråd og handicapråd og lokale 
repræsentanter.  
 
Beboere kan få tilladelse til selv at gennemføre og finansiere trafiksane-
ringsprojekter under forudsætning af forudgående godkendelse af kom-
munen og uden ændring af vejbestyrelsesforholdene.  
 
Samkørsels- / pendlerparkering 

Den eksisterende p-plads i Kokkedal anvendes tilsyneladende kun i beske-
dent omfang. Der er derfor behov for at få undersøgt forudsætningerne 
for succesfuld samkørsel nærmere herunder betydningen af: 

• Oplandets størrelse og adgangsvejene, 

• Afstanden til København og Kystbanen, 

• P-pladsens placering, udformning og udstyr (eksempelvis kamera-
overvågning, cykelparkering) og 

• Markedsføring af mulighederne for samkørsel 

 
Andre myndigheder 

Fredensborg Kommune vil i dialog med Vejdirektoratet, der er vejmyndig-
hed for Helsingørmotorvejen og Hillerødvejen/Helsingørvejen, arbejde for 
at få forbedret afvikling af trafik på det overordnede vejnet. 
 
Fredensborg Kommune vil, i dialog med Hørsholm Kommune, arbejde for 
at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på Lågegyde.   
 

4.1 Veje 
REDEGØRELSE 
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Tilkørselsramper 

Idet staten er vejmyndighed for Helsingørmotorvejen, er anlæg af nye 
tilkørselsramper dermed også et statsligt anliggende. Staten har ikke ak-
tuelle planer om at anlægge ramperne ved Nivå. 
 

Lovgrundlag 

Planloven og vejlovgivningen. 

4.1 Veje 
REDEGØRELSE 
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4.2.1 

Den kollektive trafikplanlægning skal foretages i sammenhæng med den 
øvrige trafik- og arealplanlægning. 
 
4.2.2 

Der skal sikres mulighed for at centrale anlæg og terminaler kan omdan-
nes med henblik på fortsat effektiv betjening af bysamfundene.  
 
4.2.3 

Der skal tilstræbes korrespondance og gode skiftemuligheder mellem bus/
tog og bus/bus; herunder korte gangafstande. 
 
Togtrafik 

4.2.4 

Kommunens centrale knudepunkter i forhold til den kollektive trafikbetje-
ning med tog er: 

• Kokkedal Station (knudepunktsstation på Kystbanen - primært be-
liggende i Hørsholm Kommune) 

• Humlebæk Station (Kystbanen) 

• Nivå Station (Kystbanen) 

• Fredensborg Station (Lokalbanen) 

 
Bustrafik 

4.2.5 

Den kollektive bustrafik skal tilpasses variationer i efterspørgsel og for-
skellige kundegrupper og skal indeholde målrettede tilbud af høj kvalitet.  
 
4.2.6 

Den kollektive bustrafik skal sikres god fremkommelighed og drives miljø-
venligt. 
 

4.2.7 

Busbetjeningen i de 4 centrale byområder planlægges fortsat at ske med 
en normal afstand på 400 meter mellem stoppesteder.  
 
4.2.8 

Servicebuskoncepter med betjening tæt på servicefunktioner og boligom-
råder, og høj service med korte gangafstande kan anvendes, hvor behovet 
for service er stor, og hvor behovet for høj rejsehastighed er mindre. 
 
Støj fra jernbaner 

4.2.9 

Når der udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra jernba-
ner kan overholdes. 

 
4.2.10 

Når der etableres nye jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra jernba-
ner kan overholdes i eksisterende og i kommuneplanlagte boligområder og 
områder med anden støjfølsom anvendelse.  
  

4.2 Kollektiv trafik 
RETNINGSLINIER 
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4.2.A Kollektiv trafik - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

4.2 Kollektiv trafik 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

(

(

(

Eks is terende s toppesteder (2009)

Eks is terende bus linjer (2009)

Jernbaner

Eks is terende s tationer og trinbrætter
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Nuværende forhold 

Rygraden i det kollektive trafiksystem i Hovedstadsregionen er et sam-
menhængende regionalt system af høj kvalitet bestående af Metro, S-tog, 
regionaltog, lokalbaner, A-busser, S-busser og øvrige regionale busser. 
Dette regionale net er domineret af trafikken til og fra København ad de 
radiale baner i byfingrene, men sikrer også muligheder for tværgående 
rejser.  
 
Togbetjeningen består for Fredensborg Kommunes vedkommende af Kyst-
banens regionaltog/Øresundstog i den østlige del af kommunen og Lokal-
banen i den nordvestlige del af kommunen. 
 
Busbetjeningen består af et regionalt net, der giver betjening mellem de 
større byer herunder det særlige S-bus koncept der er et produkt med høj 
rejsehastighed og hyppige afgange, hvor transportbehovet er størst – 
f.eks. på pendlerruter. Dette net er suppleret med et fladedækkende net 
af lokale busser, der også kan være kommune-tværgående.  
 
Efter strukturreformen og den nye lov om trafikselskaber med dannelsen 
af Movia har kommunen fået en bestillerrolle i forhold til den lokale kollek-
tive bustrafikbetjening. Det er således i højere grad kommunen, der be-
stemmer serviceniveauet i den lokale kollektive bustrafikbetjening, lige-
som kommunen betaler udgifterne, der ikke dækkes af billetindtægterne. 
 
Antallet af passagerer i den kollektive trafik har i de senere år været stag-
nerende eller faldende. Landsudviklingen i bustrafikken viser generelt et 
fald i passagertallet og passagerindtægter samt øget tilskudsbehov. Vel-
standsstigningen og øget bilrådighed samt manglende konkurrencedygtig-
hed for taksterne i den kollektive trafik i forhold til benzinpriserne er grun-
den til dette.  
 
Den komplekse organisering af de kollektive trafikforhold i regionen forud-
sætter en høj grad af koordinering parterne imellem for at få den samlede 
planlægning til at lykkes. Det er af stor betydning for kunderne, at der er 
sammenhæng i nettet. Kunderne sætter det meget højt, at brug af den 
kollektive trafik foregår nemt, enkelt og overskueligt. 
 
Formål med retningslinierne 

Fredensborg Kommunes overordnede mål for den kollektive trafikbetje-
ning er at tilgodese borgernes og erhvervslivets behov for transport i et 
sammenhængende bus- og tognet.  
 
Fredensborg Kommune prioriterer det højt at sikre busbetjening, der giver 
forbindelse til togene, og at busbetjeningen afspejler behovet, kommu-
nens struktur og binder byområderne sammen. Forholdene for kombinere-
de rejser, hvor flere transportmidler indgår, skal være de bedst mulige. 
 
Den videre planlægning 

Trafikstyrelsens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 gælder for den stats-
lige togtrafik. Her er der på kystbanen indgået kontrakt med DSBFirst 
frem til 2015. Trafikstyrelsen har lagt op til uændret betjeningsomfang på 
Kystbanen syd for Nivå og mulig øget betjening nord herfor til Helsingør.  
 
I den gældende Lokalbaneplan fra 2006 er der ikke større planlagte pro-
jekter af relevans for kommunen. Kommunen prioriterer Fredensborg Sta-
tion højest i vægtningen mellem stationernes ombygningsbehov. En fælles 
passageranalyse giver mulighed for, at Fredensborg Station udpeges som 
trafikknudepunkt og opprioriteres som primær korrespondance lokalitet. 

4.2 Kollektiv trafik 
REDEGØRELSE 
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Udviklingen af de kollektive trafikanlæg og busbetjeningen fastsættes i 
Bus-planen. Der arbejdes med et flerstrenget system, der skal indeholde 
målrettede tilbud til de forskellige kundegrupper. Kommunen inddrager 
fortsat interessenter som seniorråd og handicapråd i servicebusplanlæg-
ningen. 
 
Kommunen sigter mod en miljøvenlig og behovstilpasset fleksibel bus-
betjening ved brug af telebuskonceptet, når og hvor der ikke er ordinære 
busforbindelser – f.eks. udenfor myldretiderne og i landområderne. 
 
I de kommende år vil der fortsat være fokus på stoppesteders indretning 
og tilgængelighed samt tilpasninger til kørselsbehovet, korrespondancer 
og tiltag, der gør den kollektive bustrafik mere attraktiv som transport-
form. Der indføres IT-systemer til forbedring af information, billettering 
(Rejsekortet), fleksibel køb af rejsehjemmel og kvalitetsopfølgning på 
kørslen. 
 
Andre myndigheder 

På samme måde som kommunen har bestillerrollen i forhold til den lokale 
bustrafik, har Trafikstyrelsen bestillerrollen for Kystbanen, og Region Ho-
vedstaden har bestillerrollen for lokalbanerne og de regionale buslinier. 
 
Movia er trafikselskab for kommunerne og regionerne, hvad angår lokal-
baner og den kollektive busbetjening. Indarbejdelse af krav om miljøven-
lig teknologi og brug af incitamentsaftaler sker i samarbejdet med opera-
tøren - primært i forbindelse med udbud. 
 
Lovgrundlag 

Planloven og Lov om trafikselskaber. 
 
 

4.2 Kollektiv trafik 
REDEGØRELSE 
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4.3.1 

Kommunens stistruktur består af (jf. retningsliniekort 4.3.A): 

• Overordnede trafikstier 

• Overordnede rekreative stier 

 

4.3.2 

I planperioden skal der udarbejdes en samlet stiplan og gennemføres 
planlægning af linjeføring af de overordnede trafikstier og rekreative stier, 
herunder Esrum Sø-stien og den manglende strækning (”missing link”) fra 
Esrum Sø til Tokkekøb Hegn. 
 

4.3.3 

Ved ombygning og udbygning af stinettet skal skoleveje, trafiksikkerhed 
og tryghed prioriteres højt. 
 

4.3.4 

Der skal sikres tilgængelighed til og sammenhæng mellem det overordne-
de trafikstinet, det overordnede rekreative stinet og det øvrige lokalstinet. 
 
4.3.5 

Det overordnede stinet skal indarbejdes i den øvrige planlægning herun-
der lokalplanlægning. 
 
4.3.6 

Ved anlæg og byggeri af funktioner med offentlig interesse skal der om 
muligt sikres stiadgang. 
 
4.3.7 

Nye stier skal om muligt anlægges som separate stier. 
 
4.3.8 

Ved etablering af stier skal der i videst muligt omfang tages hensyn til 
indpasning i landskabet / bymiljøet, herunder hensyn til skel, beplantning 
og topografi.  
 
4.3.9 

Stierne i det overordnede stinet bør (og skal ved nyanlæg og trafiksane-
ringer) have sikrede skæringer om nødvendigt niveaufri, over eller under 
barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes sikkerhed, sammen-
hæng og oplevelsesværdi tilgodeses. Herunder skal der findes løsninger 
for cyklisters krydsning ved motorvejes tilslutningsanlæg  
 
4.3.10 

Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den statslige planlægning indar-
bejde de overordnede stier med sikret skæring af nye statsanlæg. 
 
4.3.11 

Stiers belægning skal være jævn og egnet til cykling. Rekreative stier kan 
anlægges eller bevares som trampede eller anden simpel udformning. 
 
4.3.12 

Der skal gennemføres skiltning af et sammenhængende stinet. 
 

4.3 Stier 
RETNINGSLINIER 
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Trafikstier 

4.3.13 

Det overordnede trafikstinet fremgår af retningsliniekort 4.3.A. 
 
4.3.14 

Strækninger, der er en del af det overordnede trafikstinet, skal være stier 
i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken f.eks. ved 
hjælp af en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kon-
takt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, 
f.eks. ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal 
være jævn og egnet til cykling. 
 
4.3.15 

Ved ombygning af signalregulerede vejkryds med cykeltrafik og gennem-
ført cykelsti etableres tilbagetrukken stoplinie, påmalede cykelmarkeringer 
gennem krydset og om muligt før-grønt med separat cykelsignal, hvor der 
færdes store mængder cyklister.  
 
4.3.16 

I byområder skal trafikstier anlægges med belysning. 
 
4.3.17 

Kommunen og trafikselskaberne skal sørge for, at der er cykelparkering i 
tilstrækkeligt omfang på bus- og togterminaler, trinbrætter og busstoppe-
steder, samt ved skoler, institutioner, havne, badestrande, fritidsfaciliteter 
og lignende. Cykelparkeringen skal være placeret bedst muligt i forhold til 
gang- og skifteafstande. 
 
Rekreative stier 

4.3.18 

Adgangsmulighederne skal søges forbedret både i kystkilerne (se ret-
ningslinie under Land og natur) og i landområdet i øvrigt, herunder i om-
råder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelses-
områder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væ-
sentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse. 
 
4.3.19 

Tidligere og eksisterende skole-, jagt-, kirke- og markstier o.lign. skal be-
vares og reetableres.  
 
4.3.20 

Ved særligt heste- og rideintensive områder kan der anlægges ridestier i 
eget tracé. 
 
 
 
 
 

4.3 Stier 
RETNINGSLINIER 
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Signaturforklaring 

 

4.3.A Stier - retningsliniekort 

4.3 Stier 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

 `M is s ing link´

Kantbane langs  vej

Stirute langs  vej

P lanlagte overordnede rekreative s tier

P lanlagte overordnede trafiks tier

Eks is terende overordnede rekreative s tier

Eks is teredende overordnede trafiks tier
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Nuværende forhold 

Kommunens stinet består af trafikstier og rekreative stier. Trafikstierne 
danner forbindelser mellem togstationer og andre trafikknudepunkter og 
funktioner som skoler, uddannelsessteder, butiksområder og boligområder 
m.v. De rekreative stier giver forbindelse til skov og naturområder. 
 
Stierne kan desuden opdeles i regionale stier og lokale stier afhængig af, 
om de forbinder lokalområder og byområder eller er en del af en regional 
forbindelse. 
 
I byområdet udgøres trafikstinettet af en række lokale stier, der ikke er 
vist på retningslinjekortet. 
 
Stinettet er generelt veludbygget i den østlige del af kommunen, og der er 
betydelige forskelle på stinettet i de enkelte dele af kommunen. Stinettet 
bærer visse steder præg af nedslidning, og der mangler sammenhæng på 
tværs af de gamle kommuner. Herunder mangler der god stiforbindelse 
mellem Fredensborg og Kokkedal og mellem Humlebæk og Nivå. 
 
Formål med retningslinierne 

Fredensborg Kommune ønsker at fremme miljøvenlige og sundhedsfrem-
mende transportformer ved at gøre det attraktivt at bruge cykling og gang 
som transportformer. 
 
Kommunens mål med trafikstinettet er: 

• At give pendlerne forskellige muligheder ved valg af transportmid-
del, 

• At forbinde befolknings- og arbejdspladskoncentrationer og give god 
adgang til trafikterminaler, 

• At trafikstierne skal have en standard, som giver de bedst mulige 
forhold for cyklisterne og 

• At stiforbindelserne skal koordineres med nabokommunerne, så der 
ikke opstår ”missing links” ved kommunegrænserne. 

 
Kommunens mål med det rekreative stinet er: 

• At medvirke til realisering af et sammenhængende rekreativt stinet 
på tværs af kommunegrænser, 

• At give adgang fra bysamfundene til det åbne land og til kysten og 

• At de rekreative stier så vidt muligt skal forløbe i fredelige, grønne 
omgivelser. 

 
Den videre planlægning 

Fredensborg Kommunes påbegynder i 2009 arbejdet med en stiplan, og 
der lægges op til at kommunen skal have en cykelpolitik. 
 
Initiativer som udbygning, bedre krydsningsmuligheder, høj belægnings-
vedligeholdelse, skiltning og belysning er nogle af virkemidlerne til at opnå 
målet med at fremme cykling. 
 
Ved at indarbejde det overordnede stinet i øvrig planlægning, herunder 
lokalplanlægning sikres muligheden for stiernes etablering. 
 

4.3 Stier 
REDEGØRELSE 
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Andre myndigheder 

Staten (Vejdirektoratet) er vejmyndighed for Helsingørmotorvejen og 
Hillerødvejen/Helsingørvejen og står dermed for udbygning, anlæg og 
vedligeholdelse af disse veje og tilhørende stier. Fredensborg Kommune 
vil i dialog med Vejdirektoratet arbejde for forbedringer af stiforbindelser 
langs og på tværs af de statslige veje.  
 
Lovgrundlag 

Planloven, Vejlovgivningen og Naturbeskyttelsesloven. 
 

4.3 Stier 
REDEGØRELSE 
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Afgrænsningen af transportkorridoren er fastlagt i Fingerplan 2007 og 
fremgår af retningsliniekort 4.4.A. Transportkorridoren er ca. 1. km bred. 

 
4.4.1 

Den langsigtede reservation af transportkorridoren til fremtidig overordnet 
trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes. 
 
4.4.2 

Transportkorridorens landzonearealer skal friholdes for yderligere perma-
nent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg omfattet af 
planlovens §§ 36 og 37.  
 
4.4.3 

I landzone kan midlertidige bygninger og tekniske anlæg, der ikke har 
transportkorridorformål, ved zonetilladelse placeres inden for transport-
korridorens arealreservation under forudsætning af, at de pågældende 
bygninger og anlæg ved tilladelsen pålægges klausul om erstatningsfri 
nedtagning. 
 
4.4.4 

Udnyttelse af byzonearealer i transportkorridoren må ikke intensiveres 
eller ske i modstrid med konkrete infrastrukturformål. 
 
4.4.5 

På arealer med råstofinteresser inden for transportkorridoren skal det sik-
res, at råstofressourcernes udnyttelse koordineres med og sker under 
hensyntagen til etablering af trafik- og forsyningsanlæg o.l. 
 
4.4.6 

På transportkorridorarealer med beskyttelsesinteresser vedr. landskabs-, 
natur- og kulturværdier skal transportkorridoranlæg i videst muligt om-
fang placeres og udformes under hensyntagen til beskyttelsesinteresser-
ne. 

4.4 Transportkorridoren 
RETNINGSLINIER 
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4.4.A Transportkorridoren - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

4.4 Transportkorridoren 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Transportkorridoren udenfor Fredensborg Kommune

Transportkorridoren i Fredensborg Kommune
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Nuværende forhold 

Arealreservationen til transportkorridorer har indgået i den bindende regi-
onplanlægning for hovedstadsområdet siden 1982. 
 
Transportkorridorerne er en langsigtet arealreservation til fremtidige i dag 
ikke kendte eller besluttede overordnede trafik– og forsyningsanlæg, som 
er af betydning for hele hovedstadsområdet. Korridoren er blandt andet 
tiltænkt at skulle levere areal til en femte ringmotorvej omkring Køben-
havn, og i Helsingør Kommune til en fast forbindelse mellem Helsingør og 
Helsingborg. 
 
Baggrunden for reservationen er erfaringer, der viser, at det er vanskeligt 
og forbundet med store udgifter at føre store infrastrukturelle stræknings-
anlæg som f.eks. jernbaner, veje og højspændingsanlæg gennem land-
skabet i landområdet og gennem bebyggede og intensivt udnyttede områ-
der i byområdet. 
 
Transportkorridorreservationen er på mange strækninger placeret langs 
eksisterende motorvej, men har blandt andet også været anvendt til pla-
cering af overordnede anlæg som naturgastransmissionsledninger. 
 
Transportkorridoren er principielt udlagt i en bredde på ca. 1 km, men er 
på enkelte strækninger reduceret til en mindre bredde. Der har løbende 
været overvejelser om forskydning eller yderligere indsnævring af korrido-
ren, men i statens Fingerplan 2007 er den hidtidige placering og udstræk-
ning fastholdt. 
 
Formål med retningslinierne 

Formålet er at sikre mulighed for fremføring og passage af større trafikan-
læg og tekniske anlæg centralt i fingerbystrukturens storbyområde med 
de mindst mulige samfundsmæssige omkostninger og miljøgener. 
 
Arealreservationerne betyder ikke, at der er pligt til, at fremtidige stræk-
ningsanlæg skal placeres i transportkorridoren, men alene, at de kan pla-
ceres her. Ved planlægning af større infrastrukturelle anlæg bør det dog 
altid vurderes, om det er muligt at benytte transportkorridoren, når an-
lægget skal placeres. 
 
Landzonearealer i korridoren skal derfor friholdes for bebyggelse og an-
læg, som ikke er omfattet af planlovens §§ 36* og 37**, f.eks. bebyggel-
se og anlæg som er nødvendige for driften af landbrugsejendomme, til- og 
ombygninger af helårshuse op til 250 m2 og ”anmeldelsessager” som car-
porte og udhuse op til 50 m2, der opføres i tilknytning til eksisterende en-
familieshuse eller sommerhuse, og hvor byggeriet ikke samtidig medfører 
oprettelsen af en bolig. 
 
Udnyttelse af byzonearealer i korridoren må ikke intensiveres. 
 
Midlertidige bygninger og anlæg kan placeres i transportkorridoren, når 
der i forbindelse med landzonetilladelsen tinglyses fjernelsesvilkår for det 
pågældende anlæg. Fjernelsesvilkåret medfører, at hvis der opstår et 
samfundsmæssigt behov for at anvende transportkorridoren til transport-
korridorformål, skal de pågældende anlæg fjernes uden udgift for det of-
fentlige. 
 

4.4 Transportkorridoren 
REDEGØRELSE 

*Uddrag af Planlovens §36: 

”Tilladelse efter § 35, stk. 1 

(landzonetilladelse), kræves 

ikke til:  

3) Byggeri, der er erhvervs-

mæssigt nødvendigt for den 

pågældende ejendoms drift 

som landbrugs- eller skov-

brugsejendom eller for udøvel-

se af fiskerierhvervet.  

5) Udstykning, byggeri eller 

ændret anvendelse i det om-

fang, dette er påbudt i en afgø-

relse efter §§ 19 d-19 f eller 

bestemt i en fredning efter lov 

om naturbeskyttelse eller ud-

trykkeligt er tilladt i en lokal-

plan, der er tilvejebragt efter 

reglerne i denne lov.  

7) Opførelse af garager, carpor-

te, udhuse, drivhuse og lignen-

de bygninger på højst 50 m2, 

når disse opføres i tilknytning 

til enfamiliehuse eller sommer-

huse og byggeriet ikke medfø-

rer oprettelse af en ny bolig. 

8) Byggeri, der i bygningsregle-

ment er fritaget for krav om 

byggetilladelse, og som etable-

res til brug for offentlige trafik-, 

forsynings- eller varslingsanlæg 

eller radio- og tv-modtagelse.  

9) Til- og ombygning af helårs-

hus, hvorved husets samlede 

bruttoetageareal ikke oversti-

ger 250 m2.  

12) Opførelse eller indretning i 

eksisterende bebyggelse af en 

bolig på en landbrugsejendom, 

hvis areal overstiger 30 ha, når 

den nye bolig skal benyttes i 

forbindelse med et generations-

skifte eller til en medhjælper.  

13) Byggeri til udvidelse af en 

mindre erhvervsvirksomhed i 

det åbne land, som lovligt er 

etableret i en tidligere land-

brugsbygning. 

Stk. 2. Der kræves dog tilladel-

se efter § 35, stk. 1, for så vidt 

angår beliggenheden og ud-

formningen af bygninger som 

omhandlet i stk. 1, nr. 3, 12 og 

13, der opføres uden tilknyt-

ning til ejendommens hidtidige 

bebyggelsesarealer....” 
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Råstofinteresser 

Råstofinteresser inden for transportkorridoren skal forstås som de arealer, 
der er udpeget til råstofindvinding, men hvor der endnu ikke er givet gra-
vetilladelse eller er anmeldt rettigheder. 
 
Indpasning af infrastrukturanlæg 

Eventuelle samfundsmæssigt nødvendige, fremtidige infrastrukturanlæg i 
transportkorridoren bør så vidt muligt ved placering og udformning søges 
tilpasset rekreative og landskabelige værdier i de områder, der berøres. 
 
Den videre planlægning 

Kommunen administrerer arealanvendelse, byggeri og anlæg inden for 
arealreservationen gennem kommune- og lokalplaner, landzonetilladelser 
m.m. 
 
Staten vil stå for planlægning og gennemførelse af eventuelle overordnede 
infrastrukturanlæg. 
 
Som det fremgår af retningslinierne for byområderne har kommunen en 
langsigtet interesse i byudvikling og byafrunding delvist på transportkorri-
dorarealer ved Nivå og Kokkedal. En sådan byudvikling vil forudsætte for-
handling med staten. 
 
Andre myndigheder 

Staten er overordnet myndighed for transportkorridoren og har i lands-
plandirektivet Fingerplan 2007 fastlagt afgrænsningen korridoren. 
 
Fredensborg Kommune har over for de overordnede myndigheder udtrykt 
forbehold overfor transportkorridoren. 
 
Lovgrundlag 

Planloven 
 

4.4 Transportkorridoren 
REDEGØRELSE 

**Planlovens §:37: ”Bygninger, 

der ikke længere er nødvendige 

for driften af en landbrugsejen-

dom, kan uden tilladelse efter § 

35, stk. 1 (landzonetilladelse), 

tages i brug til håndværks- og 

industrivirksomhed, mindre 

butikker og en bolig, jf. dog 

stk. 3, samt lager- og kontor-

formål m.v. på betingelse af:  

1) at virksomheden eller boli-

gen etableres i bestående byg-

ninger, der ikke om- eller til-

bygges i væsentligt omfang, og  

2) at bygningerne ikke er opført 

inden for de seneste 5 år.  

Stk. 2. I tilknytning til de byg-

ninger, der er nævnt i stk. 1, 

kan der endvidere etableres et 

mindre ikke skæmmende oplag 

efter kommunalbestyrelsens 

nærmere bestemmelse.  

Stk. 3. Er der flere tidligere 

landbrugsbygninger på en ejen-

dom, kan der kun etableres en 

bolig efter stk. 1 i én af disse 
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Naturgas 

4.5.1 

Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hin-
drer etablering af den på retningslinjekort 4.5.A angivne naturgastrans-
missionsledning fra Helsingør til Lynge. 
 
Ledningens placering er fastlagt i Fingerplan 2007. 

 

4.5 Tekniske anlæg 
RETNINGSLINIER 
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 4.5 Tekniske anlæg 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

4.5.A Forsyningsanlæg - retningsliniekort 1: 80000 

P lanlagt hovedtransmis s ions ledning for naturgas

Højspændings  luftledning 132kV

Højspændings  luftledning 400kV
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Mobilantenner og -master 

4.5.2 

Etablering af nye mobilantenner og -master forudsætter et betydeligt og 
dokumenteret behov. 
 
4.5.3 

Nye antenner skal så vidt muligt placeres på eksisterende høje konstrukti-
oner / bygninger. I tilfælde hvor den eksisterende høje konstruktion er for 
spinkel eller lav til formålet, skal placeringen så vidt muligt løses ved at 
udskifte konstruktionen med en brugbar konstruktion. 
 
4.5.4 

Nye master skal placeres så de indpasses bedst muligt i bybilledet / land-
skabet. Lokaliseringen skal ske på grundlag af en zonering af kommunen i 
3 zoner, jf. retningsliniekort 4.5.B: 
 

• Grøn zone (her vil der som udgangspunkt være mulighed for at 
etablere nye master): Eksisterende master og høje bygninger, samt 
områder som i forvejen er domineret af et teknisk præg, som f.eks. 
større erhvervsområder og tekniske anlæg. 

 

• Gul zone (her vil der kun i særlige tilfælde være mulighed for at 
etablere nye master): Byområder og landområder præget af lav 
bebyggelse uden teknisk præg. 

 

• Rød zone (her vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for at 
etablere nye master): Fredede og naturbeskyttede områder, strand-
beskyttelseszonen, visse bevaringsværdige kulturmiljøer. 

 
4.5.5 

Nye mobilmaster skal være så lave som muligt under hensyntagen til, at 
masten skal kunne rumme alle relevante operatørers antenner. 
 
4.5.6 

Teknikrum skal så vidt muligt etableres i eksisterende bygninger. 
 
4.5.7 

Nye mobilmaster, antenner, bærerør og eventuelle teknikkabiner skal 
gennem deres udformning, farvesætning og evt. afskærmende beplant-
ning indpasses bedst muligt i bybilledet / landskabet og eksisterende be-
byggelses arkitektur. 
 
4.5.8 

Ved etablering af nye mobilmaster skal der tinglyses krav om fjernelse af 
masten og tilhørende anlæg senest ½ år efter ophør af anlæggets anven-
delse til telekommunikationsformål. 
 
4.5.9 

Retningslinierne for mobilmaster finder også anvendelse på radio– og TV-
master med en højde på over 8,5 meter. 
 

4.5 Tekniske anlæg 
RETNINGSLINIER 
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4.5.B Mobilantenner og master - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

4.5 Tekniske anlæg 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

(((((((((

Rød zone

Gul zone

Grøn zone

Eks is terende master
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Jordvolde i landzone kræver 

landzonetilladelse. 

4.5 Tekniske anlæg 
RETNINGSLINIER 

Jordvolde og støjhegn 

4.5.10 

Støjende anlæg og støjfølsomme områder (eksempelvis boligområder) 
skal så vidt muligt udformes og placeres så der ikke opstår behov for støj-
dæmpning ved hjælp af jordvolde eller støjhegn. 
 
4.5.11 

Jordvolde og støjhegn må kun etableres, hvis støjniveauet på en ejendom 
overstiger miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og det kan dokumente-
res, at støjniveauet kan reduceres ned til grænseværdierne ved etablering 
af jordvolden / støjhegnet. 
 
4.5.12 

Jordvolde og støjhegn skal være så lave som muligt under hensyntagen til 
kravet om en støjreduktionen ned til grænseværdierne og skal ved ud-
formning og beplantning i videst muligt omfang indpasses i bymiljøet / 
landskabet. 
 
4.5.13 

Jordvolde skal enten udformes så de optager, så lidt areal som muligt, 
eller udformes, så de har en brugsværdi som rekreativt areal, dyrknings-
areal eller som levested for dyr og planter. 
 
4.5.14 

Jordvolde og støjhegn langs veje skal i sin helhed inklusiv eventuel be-
plantning holdes indenfor egen grund og må ikke overskride vejskel. 
 
4.5.15 

Jordvolde må kun etableres af ren jord eller lettere forurenet jord. Sidst-
nævnte forudsætter, at der kan opnås godkendelse/tilladelse efter miljø-
lovgivningen. 
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Nuværende forhold 

Naturgas 

Det overordnede net af naturgasledninger består af transmissionslednin-
ger og fordelingsledninger. Linjeføringen er fastlagt ved landplandirektiv, 
cirkulære 129 af 2. august 1979 om reservation af arealer til et hoved-
transmissionsnet for naturgas i Danmark. 
 
Mobilantenner og –master 

Mobilmaster er meget høje (ofte 30m) tekniske anlæg, som kan være me-
get dominerende i bymiljøet og landskabet og derfor kan være vanskelige 
at placere. Udfordringen er blevet større i de senere år, idet den nye 3G 
sendeteknologi forudsætter opsætning af ca. 3 gange så mange antenne-
positioner som de tidligere teknologier. Dette har medført et stigende an-
tal enkeltsager om godkendelse, og dermed øget behovet for generelle 
retningslinier på området. 
 
Det har i en række sager været et diskussionspunkt, om kommunen har 
anden reel mulighed end at give tilladelse til en ansøgning, hvis der ikke 
kan peges på alternative løsninger, der giver ligeså god dækning. Usikker-
heden skyldes, at teleselskaberne samtidig er underlagt statslige krav om 
udbygning af deres net, hvorefter selskaberne skal nå op på at dække 
fastsatte procentdele af landet til fastsatte datoer. 
 
Naturklagenævnet har truffet afgørelse i en sådan sag fra Fredensborg 
Kommune. Det fremgår af afgørelsen, at kommunen har hjemmel til at 
vægte landskabsværdierne højere end hensynet til mobildækning, selv om 
der ikke umiddelbart kan peges på alternative løsninger, der giver ligeså 
god dækning. 
 
Ud over den udseendemæssige indpasning har det i en årrække været 
debatteret, om mobilantennerne har sundhedsskadelige virkninger. Staten 
har for et par år siden præciseret overfor kommunerne, at der ikke er no-
gen dokumenteret sundhedsrisiko forudsat, at Verdenssundhedsorganisa-
tionen WHO´s anbefalede grænseværdier overholdes. Grænseværdierne 
overholdes typisk i max. 2,5 meters vandret afstand fra forsiden af anten-
nen og væsentligt kortere afstand fra antennens top, bund og bagside. 
Kommunerne må derfor ikke afslå en ansøgning med henvisning til sund-
hedsmæssige forhold. 
 
Jordvolde og støjhegn 

Jordvolde og støjhegn er ligesom mobilmaster markante tekniske anlæg, 
som kan være meget dominerende i bymiljøet og landskabet og derfor 
kan være vanskelige at placere. Støj er en alvorlig miljøgene, som er ble-
vet aktualiseret af den stigende trafik og den stigende interesse i at bygge 
nær ved større vej- og baneanlæg. Interessen for at etablere jordvolde og 
støjhegn har derfor også været stigende. For jordvoldenes vedkommende 
har det også spillet ind, at de repræsenterer en deponeringsmulighed for 
ren og lettere forurenet overskudsjord fra bygge- og anlægsaktivitet. Det-
te har øget behovet for generelle retningslinier på området. 
 
Formål med retningslinierne 

Naturgas 

Formålet er at sikre mulighed for fremføring af gastransmissionsledningen 
med mindst mulige samfundsmæssige omkostninger og miljøgener. Areal-
reservationen er principiel, da linjeføring ikke er fastlagt. 
 

4.5 Tekniske anlæg 
REDEGØRELSE 
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Mobilantenner og –master 

Formålet med retningslinierne og zoneringen er, at kommunikere så klart 
som muligt til såvel borgere som teleselskaber, så det bliver umiddelbart 
aflæseligt, hvor der som udgangspunkt kan, hvor der i særlige tilfælde 
kan, og hvor der som udgangspunkt ikke kan placeres nye mobilmaster. 
 
Jordvolde og støjhegn 

En uplanlagt etablering af jordvolde og støjhegn kan medføre væsentlige 
ændringer og forringelser af bymiljøet / landskabet og aktualisere derfor 
behovet for bestemmelser på området. 
 
Bestemmelser om jordvolde og støjhegn kan dog ikke håndhæves i alle 
situationer. Etablering af jordvolde i landzone kræver landzonetilladelse, 
idet de udgør en ændret anvendelse af arealer. Derudover kan jordvolde 
og støjhegn kun reguleres gennem lokalplanlægning. I de situationer, 
hvor bestemmelserne om jordvolde og støjhegn således ikke kan håndhæ-
ves, har de dog stadig en relevans som inspiration og vejledning for bor-
gere og bygherrer. 
 
Den videre planlægning 

Højspænding og naturgas 

Det landsdækkende Energinet.dk har ansvaret for system- og transmissi-
onsplaner for højspændings– og naturgasnettet. 
 
Fjernvarme 

Klima– og Energiministeriet har orienteret kommunerne om, at der kan 
være store samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster forbundet 
med omlægning af varmeforsyningen til fjernvarme. Det kan derfor på 
sigt blive aktuelt at udvide fjernvarmenettet til også at omfatte nuværen-
de individuelle naturgas– og elvarmekunder primært i Fredensborg by og 
Humlebæk. 
 
Mobilantenner og –master 

Retningslinierne og zoneringen giver mulighed for en mere fokuseret og 
koordineret netplanlægning og prioritering fra operatørernes side. 
 
Andre myndigheder 

Naturgas 

Staten er overordnet myndighed på linieføringen af hovedtransmissions-
ledningen til naturgas. 
 
Mobilantenner og –master 

Staten påvirker hastigheden og omfanget af mobilnettets udbygning gen-
nem formulering af dækningskrav i licensaftalerne med operatørerne.  
 
Lovgrundlag 

Planloven. Det lovmæssige grundlag for planlægning af større anlæg 
til transmission af højspændings el og naturgas findes desuden i Elforsy-
ningsloven og i Naturbeskyttelsesloven. Der er tidligere vedtaget et sær-
ligt Landsplandirektiv om reservation af arealer til et hovedtransmissions-
net for naturgas i Danmark 
 
I forbindelse med en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) af 
højspændingsanlæg skal man være opmærksom på § 61, 65, 66, 67a og 
68 i Luftfartsloven, da de høje master kan have indflydelse på lufttrafik-
ken. 

4.5 Tekniske anlæg 
REDEGØRELSE 
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5.1 Byggeri og Landsbyer 
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5.0 Land og natur 
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 5.1 Byggeri og landsbyer 
RETNINGSLINIER 

Byggeri og anlæg i landområdet 
5.1.1 
Som hovedregel skal landområdet friholdes for yderligere byfunktioner, 
dvs. bebyggelse og anlæg, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for 
landbrug, skovbrug eller fiskeri. Nødvendige trafik- og forsyningsanlæg 
o.l. samt ikke-bymæssige friluftsanlæg, der kan begrundes i et væsentligt 
samfundsmæssigt behov, kan placeres i landområdet efter en konkret 
vurdering af og  afvejning med andre kommuneplanmæssige interesser. 
Den principielle afgrænsning af det åbne land fremgår af retningsliniekort 
5.1.A, der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering på stedet. 
 
5.1.2 
Der kan ikke udlægges jordbrugsparceller, jf. Fingerplanens § 19 nr. 4. 
 
5.1.3 
Der kan ikke udlægges arealer til nye sommerhusområder, jf. Fingerpla-
nens § 3 nr. 5. 
 
5.1.4 
For at sikre karakteren af det åbne land skal ny bebyggelse gives en pla-
cering, udformning og et materialevalg, der er i overensstemmelse med 
samspillet med det omgivende landskab og den stedlige byggetradition. 
 
5.1.5 
Ny bebyggelse i landzone skal generelt opføres som: 

• enkle længehuse med smalle bygningskroppe, 

• 1 etage med udnyttet tagetage, 

• huse med saddeltag med en hældning på 45-50 grader, 

• huse med tage dækket af ikke-reflekterende tagmateriale (herfra 
undtaget solfangere og solceller). 

 
5.1.6 
Der  gives normalt ikke tilladelse til facader i træ på boliger i landzone, 
med mindre særlige lokale landskabelige eller kulturhistoriske forhold taler 
for det. 
 
5.1.7 
Tilbygninger skal som udgangspunkt underordne sig de eksisterende byg-
ninger.  
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 5.1 Byggeri og landsbyer 
RETNINGSLINIER 

5.1.A Det åbne land - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Det åbne land - Es rum sø

Det åbne land
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 5.1 Byggeri og landsbyer 
RETNINGSLINIER 

Landsbyer og særlige landsbyer 
5.1.8 
I landsbyer skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til det åbne 
land, være af begrænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- 
og kulturværdier. Landsbyernes afgrænsning ud mod det åbne land skal 
tilstræbes fastholdt. Som hovedregel må der ikke ske nyudlæg af byzone. 
Landsbyer i landzone skal bevare landzonestatus. Der må kun ske be-
grænset nybyggeri til lokalt behov og på grundlag af en lokalplan. 
 
5.1.9 
I de udpegede særlige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk 
tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på bag-
grund af en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at 
bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og 
andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske 
træk i den omgivende dyrkningsflade.  
 
Kommunens særlige og øvrige landsbyer fremgår af retningsliniekort 
5.1.B .  
 
Landsbybeskrivelser  
5.1.10 
Der er i Kommuneplan 2009 udarbejdet landsbybeskrivelser for samtlige 
af kommunens landzonelandsbyer uden landsbybeskrivelse og lokalplan:  

• Endrup, Langerød, Nybo, Søholm, Hesselrød, Gunderød og Fredtof-
te.  

De ”eksisterende” landsbybeskrivelser* for landzonelandsbyer uden lokal-
plan: 

• Danstrup, Toelt, Langstrup og Grønholt. 

Alle de nævnte landsbybeskrivelser fremgår af redegørelsen og danner 
grundlag for den videre bevarende planlægning for landsbyerne. 

 
Landsbyafgrænsninger 
5.1.11 
Landsbyafgrænsningerne for landzonelandsbyer, der er uden lokalplan: 

• Grønholt, Toelt, Langstrup, Danstrup, Endrup, Langerød, Nybo, Sø-
holm, Hesselrød, Gunderød og Fredtofte, 

kan kun ændres i overensstemmelse med de foretagne landsbybeskrivel-
ser. Landsbyafgrænsningerne fremgår af retningsliniekort 5.1.C.  
 
Der kan som udgangspunkt ikke ændres på landsbyafgrænsningen i land-
zonelandsbyer, for hvilke der allerede er lokalplanlagt: 

• Sørup, Veksebo, Dageløkke, Lønholt, Vejenbrød, Avderød, Karlebo, 
Kirkelte og Brønsholm. 

 
Lokalplanlægning for landsbyer 
5.1.12 
Ved lokalplanlægning for landsbyer uden lokalplkan, samt ved evt. lokal-
planrevisioner for de øvrige landsbyer, skal der indgå en beskrivelse af 
gadejord, gadekær og eventuelle stengærder og evt. bevarende bestem-
melser for disse. 

* Landsbybeskrivelser fra Kom-

muneatlas for Fredensborg-

Humlebæk Kommune. 
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 5.1 Byggeri og landsbyer 
RETNINGSLINIER 

5.1.B Landsbyer - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Ø vrig landsby - andels tiden

Ø vrige landsbyer - udskiftnings tiden

Særlige landsbyer - udskiftnings tiden

) Landsbyer med lokalplan) Landsbyer uden lokalplan
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 5.1 Byggeri og landsbyer 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 
 
Landområdets afgrænsning 
Landområdet omfatter den del af kommunen, som ikke vurderes at være 
en del af det eksisterende eller fremtidige byområde. Landområdet er 
overvejende landzone og ikke bymæssigt bebygget eller planlagt til egent-
lig bymæssig bebyggelse. Landområdet omfatter bl.a. landsbyer og min-
dre bebyggelser i landzone. Landområdet indeholder også en række sam-
fundsmæssigt nødvendige trafik-, forsynings- og kommunikationsanlæg i 
landzone. Landområdet omfatter enkelte byzoneområder, som landskabe-
ligt og naturmæssigt er en naturlig del af ”det åbne land”, og som har re-
kreativ værdi for hele regionens befolkning. Disse byzoneområder er fast-
lagt til ikke bymæssige, rekreative formål og er i Fingerplan 2007 udpeget 
til regionale friluftsområder som en del af regionens grønne struktur. Det 
drejer sig om arealer, der indgår i de grønne kystkiler langs Øresundsky-
sten, se afsnit 6.2. ”Friluftsområder”. 
 
Byggeri i landområdet 
Til vejledning om byggeri i landzonen findes der en vejledning for 
`Byggeri i landområdet´ fra den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kom-
mune. Desuden findes der en række landsbybeskrivelser i `Kommuneatlas 
for Fredensborg-Humlebæk Kommune´. 
 
Der findes landsbybeskrivelser for følgende landsbyer (udenfor byzone): 
Grønholt, Toelt, Langstrup, Lønholt, Dageløkke og Danstrup. 
 
Landsbyer, der hidtil har været uden landsbybeskrivelse: Endrup, Lange-
rød, Nybo, Søholm, Hesselrød, Gunderød og Fredtofte. 
 
Der findes i dag landsbylokalplaner for følgende landsbyer (udenfor byzo-
ne): Lønholt, Veksebo, Nederste Torp Landsby, Dageløkke, Karlebo, Kir-
kelte, Avderød, Vejenbrød og Brønsholm. 
 
I regionplan 2005 udpeges en række særlige landsbyer, hvor der kun må 
ske nybyggeri på baggrund af bevarende lokalplanlægning. I Fredensborg 
Kommune er landsbyerne Fredtofte, Gunderød, Karlebo, Kirkelte, Avde-
rød, Grønholt, Langstrup, Søholm, Nybo, Toelt, Langerød, Danstrup, Vek-
sebo og Sørup udpeget som særlige. 
 
Alle landsbyer undtagen Fredtofte er afgrænset med selvstændige ramme-
områder i de forrige kommuneplaner. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål for det åbne land 

• at sikre landområdet som et attraktivt åbent landskab, der både 
beskyttes og benyttes og rummer både jordbrugsproduktion, fri-
luftsliv, landskabs-, natur- og kulturværdier,  

• at de åbne landområder bevares og styrkes som værdifulde land-
skabelige og rekreative ressourcer i storbyregionen,  

• at byen og den grønne struktur udvikles parallelt, og at den klare 
grænse mellem by og land fortsat opretholdes,  

• at landområdet bevares som et overvejende dyrket landbrugsland-
skab, som også er af stor rekreativ oplevelsesværdi. 
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REDEGØRELSE 

Byggeri og anlæg i landområdet 
Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der 
ikke har direkte tilknytning hertil, følger landzonebestemmelserne i Planlo-
vens kapitel 7. 
 
Landsbyer 
Retningslinjerne for landsbyer gælder alle landsbyer, fiskerlejer, hus-
mandsrækker o.l. i såvel landzone som byzone, der indgår i eller grænser 
op til det åbne land i landområdet eller til de dele af byområdet, der kan 
karakteriseres som del af ”det åbne land”. 
 
Begrænset nybyggeri ved landsbyer vil sige, at der er tale om få boliger, 
om enkelttilladelser og som hovedregel om byggeri, der kan indpasses i 
eksisterende bebyggelse.  Kommunens landsbyer har generelt kulturhisto-
risk bevaringsværdi. Der er dog udpeget en række særlige landsbyer, for-
di de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.  
 
Fredensborg kommune har i planperioden dels modtaget ansøgninger óm 
udvidelse af landsbyafgrænsningen i Gunderød, Grønholt og Karlebo og 
dels behandlet en række ansøgninger om `svenske´ træhuse i landzonen. 
En af disse sager er blevet påklaget til Naturklagenævnet, der for nylig 
afgjorde, at Fredensborg Kommune kan ændre sin praksis vedr. træfaca-
der i landzonen, når kommunen har offentliggjort dette forinden. 
 
For at kunne prioritere bevaringsbehovene i landsbyerne er der behov for 
et samlet vurderingsgrundlag i form af landsbybeskrivelser*. Ligeledes vil 
en samlet generel vejledning for byggeri i landområdet give et bedre ad-
ministrationsgrundlag i det åbne land. 
 
Hvor kan landsbyafgrænsninger overvejes udvidet? 
I kommunens landsbyer, der endnu er uden lokalplan, kan der ud fra en 
generel planmæssig betragtning om fortætning (også når det gælder øn-
sket om at bo landligt) argumenteres for indpasning af enkelte udbyg-
ningsmuligheder i de enkelte landsbyer. Indpasningen bør vurderes kon-
kret i hvert tilfælde i forhold til den foretagne landsbybeskrivelse og det 
omkringliggende landskab. 
 
Gunderød og Grønholt opfylder ovenstående krav. Der er allerede lokal-
planlagt for Karlebo, der derfor falder udenfor ovenstående krav. 
 
Hvilke øvrige hensyn bør medtages? 
I Regionplantillægget ”Landskabsbeskrivelse”, der er udgivet af Frederiks-
borg Amt i 1992, beskrives opretholdelsen af landsbyafgrænsningerne 
som væsentlige for fastholdelsen af de karakteristiske landskabstræk på 
Nivåegnen, især når de gælder landsbyerne langs Nivådalens sider: Ve-
jenbrød, Hesselrød, Lønholt og Langstrup. Det samme generelle hensyn 
gælder på Grønholtegnen og Gurreegnen, hvor det generelt set er udsynet 
til landsbyjorde og skovbryn, der gør sig gældende. 

* Hvad er en landsbybeskrivel-
se? 
De landsbybeskrivelser der 
findes i `Kommuneatlas for 
Fredensborg-Humlebæk Kom-
mune´ beskriver de enkelte 
landsbyers særlige kvaliteter i 
tekst og på kort. Der kan være 
tale om markante bebyggelses-
træk for hele landsbyen, enkel-
te gårdes placering i gaderum-
met, særlige udsyn mod mar-
ker, skovbryn og kirker. Lands-
byens historie og placering i 
landskabet. 
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Den videre planlægning 
Lokalplanlægning 
 
Andre myndigheder 
Jordbrugskommisionen 
Kulturarvsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
 
Lovgrundlag 
Planlovens kap. 7 samt Fingerplan 2007. 
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 Landzonelandsbyer uden lokalplan 
 
Endrup 
Danstrup 
Langerød 
Toelt 
Nybo 
Søholm 
Langstrup 
Grønholt 
Hesselrød 
Fredtofte 
Gunderød 
 
Landzonelandsbyer uden landsbybeskrivelser, men med lokalplan 
 
Veksebo (L09) 
Vejenbrød (38A) 
Avderød (31) 
Karlebo (37) 
Kirkelte (62A) 
Brønsholm (88) 
 
Landzonelandsbyer med landsbybeskrivelse og lokalplan  
 
Sørup (F32 og F33) 
Dageløkke (L04) 
Lønholt (L1) 
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REDEGØRELSE 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Endrup 
Endrup Landsby er delvist blevet forandret i de seneste år. Landsbyen er 
vokset sammen med Fredensborg efter opførelsen af bebyggelsen på 
Maglegårdsvej i 1970´erne. Tidligere lå der bebyggelse hele vejen om-
kring gadekæret. Efter nedrivningen af flere af ejendommene vest for ga-
dekæret har den resterende bebyggelse her ikke længere sammenhæng 
med den øvrige landsbybebyggelse. Nye udstykninger og nyopførelser af 
store enfamiliehuse opført i mere moderne udformning og materialevalg 
præger ligeledes landsbymiljøet. 
 
I landsbyen er der bevaret 3 gårde, den meget velbevarende og markante 
Endrupgård, Endrup Byvej 14 samt Stenbækgård, Endrupvej 10 og 
Svendsgård, Endrupvej 2, der alle ligger på nordsiden af landsbygaden. 
Den førstnævnte og den sidtnævnte marker byens afgrænsning. Mellem 
gårdene er der opført enfamiliehuse, både nye og af ældre dato. 
 
Den sydlige side af Endrup Byvej er bebygget med småhuse. Særligt skal 
bemærkes Endrup Byvej 7, et velbevaret lerjordshus. 
 
Landsbyen har bevaret en meget grøn karakter med vejtræer og levende 
hegn mellem husene, åbne grønninger foran gårdbebyggelsen og græsra-
batter som fortov omkring den smalle landsbygade. Landsbyens gadekær 
er dog temmelig tilvokset. Terrænet er stigende mod nord, hvor der er 
udsigt til Esrum sø. 
 
Før udskiftningen i 1780 lå der 9 gårde i landsbyen. 5 gårde forblev i 
landsbyen, mens 4 gårde udflyttedes. Kun 3 gårde er tilbage. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signaturforklaring 

5.1.C Endrup - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Markant bygning

Landsbyafgrænsning

Markant stuehus til Endrupgård, 
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Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Danstrup 
Danstrup er en velbevaret landsby med en slynget landsbygade, der ligger 
på det bakkede terræn øst for Esrum Sø. Langs Danstrupvej ligger flere 
småhuse, som er velbevarede eksempler på egnens byggestil. En del af 
småhusene er opført med lerjordsvægge. 
 
I den sydlige del af landsbyen er der flere gårde, der markerer landsbyens 
kant mod syd. Danstrup menes at være opstået sidst i middelalderen som 
udflytterby (Dans). Danstrup var en af de større landsbyer i området med 
8-10 gårde, hvoraf ca. halvdelen udflyttedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Småhuse langs Danstrupvej 

Signaturforklaring 

Landsbyafgrænsning

5.1.C Danstrup - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  
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Signaturforklaring 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Langerød 
Langerød er en velbevaret landsby med et slynget gadeforløb. Det store 
gadekær ligger markant i midten af landsbyen med 1 gård på hver side. 
Byens struktur er ikke ændret meget siden middelalderen både hvad an-
går bebyggelsens placering og især vejforløbets slynge.   
 
En stor lade til Brogård, Langerødvej 39, vender karakterfuldt ud mod ga-
dekæret. Landsbyen afsluttes mod vest af 2 husmandssteder på hver side 
af gaden. Tilsammen fungerer bygningerne som en slags byport til lands-
byen. Når man har passeret ”byporten” er der fri udsigt over det kuperede 
og lavere beliggende landskab. Landsbyens mindre huse er forholdsvis 
velbevarede landhuse med saddeltag.  
 
Langerød ligger i en skovrydning og landsbyen bærer stadigvæk præg af 
en karakterfuld beplantning af træer og buske både omkring gadekæret 
og i form af vejtræer.  
 
Dannelsesmæssigt hører landskabet til dødisområdet øst-sydøst for Esrum 
Sø. Landskabet i og omkring landsbyen er et åbent agerland i et meget 
kuperet terræn med mange afløbsløse vandhuller. 
 
Langerød blev udskiftet af landsbyfællesskabet i 1788. Af byens 4 gårde 
blev det af kommissionen besluttet, at én gård måtte udflyttes. I 1864 
blev jernbanen til Helsingør gennemført, hvilket gav anledning til nye ud-
stykninger omkring banens område. 
 
 

Markant bygning

Landsbyafgrænsning

5.1.C Langerød - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Markant lade til Brogård, Lange-

rødvej 39 

Gadekær 
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Signaturforklaring 

5.1 Byggeri og landsbyer 
REDEGØRELSE 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Toelt 
Landsbyen er en slynget Vejby med en enkelt markant gård beliggende i 
vejsvinget. En række fine, meget forskelligartede bygninger, der ligger 
omkring gadekæret, danner en lille idyllisk enklave. I landsbyen er der en 
blandet beplantning af buske og forskellige træsorter, der skjuler gadekæ-
ret og bebyggelsen omkring. 
 
Landsbyen ligger på et forholdsvist fladt terræn. Ved gadekæret stiger det 
lidt mod de fjernest beliggende bygninger. 
 
Landsbyen har altid kun bestået af ganske få huse og gårde. Der har væ-
ret 4 gårde ialt, heraf er 3 udflyttede og kun én gård bevaret i landsbyen. 
Gården Toeltvej 43 er til gengæld meget velbevaret og spiller en stor rolle 
for landsbyens helhed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Markant bygning

Landsbyafgrænsning

5.1.C Toelt - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Markant firlænget gård, Toeltvej 

43. 
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Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Nybo 
Tyngdepunktet ligger i den vestlige del af landsbyen, hvor 3 ud af  Nybos 
4 gårde ligger samlet og markerer landsbyens kant.  
 
Nybogård, der ligger på Hørsholm Kongevej ligger ikke indenfor landsby-
afgrænsningen, men hører med både funktionelt og historisk. 
 
Særlig markant i landsbyen ligger gården Nybovej 8, som er et 3-længet 
anlæg med et historisk stuehus fra slutningen af 1800-tallet i rød, blank 
mur med murstensdetaljer og ældre udlænger i gulkalket murværk med 
stråtag, hvor gavlene vender mod gaden. Mellem bygningerne ses en vel-
bevaret pigstensbelægning. 
 
En meget stor del af den oprindelige Nybo landsby anvendes i dag til Si-
mons Golf. Nybogård, der ligger på Hørsholmvej og Ladehøjgård på  Ny-
bovej 5 danner de bygningsmæssige rammer for aktiviteterne i golfklub-
ben, og gårdenes marker er udlagt til golfbaner. Et større parkeringsan-
læg med tilhørende vejanlæg mellem Nybovej og golfbanerne har ændret 
landsbyen markant, idet beplantningen og belægningen giver området en 
mere bymæssig karakter. Dette karaktertræk forstærkes af selve golfba-
nernes kultiverede græsplæner, bunkers, og en spredt beplantning.   
 
Landsbyen har gennem tiden kun haft en meget lille tilvækst af mindre 
ejendomme. På nordsiden af Nybovej ligger 3 mindre huse/ mindre ejen-
domme. Hækken langs vejen samt terrænstigningen bag husene lukker af 
for udsynet fra vejen over haverne og de bagvedliggende marker. 
 
De første efterretninger om Nybo fra slutningen af 1600-tallet fortæller, at 
der var 4 gårde i landsbyen. En stjerneudskiftning har betydet, at alle går-
dene fortsat ligger i landsbyen, og at deres tildelte jord ligger i en vifte ud 
fra gårdene. Der er i dag stadigvæk 4 gårde: Nybogård (Hørsholmvej 33) 
Ladehøjgård (Nybovej 5), Lerbjerggård (Nybovej 7) og Bredegård 
(Nybovej 8). 

 
 

Signaturforklaring 

Markant bygning

Landsbyafgrænsning

5.1.C Nybo - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Markant stuehus til gården Nybo-

vej 8 
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Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Søholm 
Søholm landsby er en meget lille landsby. Omkring gadekæret ligger 3 
markante og store gårde tæt, Sudergård (Søholmvej 31), Egegård 
(Søholmvej 33) og Søholmgård (Søholmvej 35). Bygningerne fremstår 
fortrinsvis i hvidmalet murværk.   
 
Gårdenes tætte bebyggelse, beplantningen og nyere bagvedliggende ud-
længer levner ingen mulighed for kik mellem bebyggelsen til landskabet. 
Markante træer viser adgangsvejen til nr. 33, og gadekæret er ligeledes 
omkranset af træer. 
 
Den vestlige del af landsbyen fremstår mere åben med mulighed for kik 
fra vejen over det bakkede landskab til Simons Golf i Nybo. 
 
Overfor gadekæret finder vi smedjen og et ældre bindingsværkshus med 
stråtag i tilknytning hertil. Bindingsværkshuset, nr. 40 er nyopført fra slut-
ningen af 1980’erne. 
 
Søholm kendes tilbage fra omkring 1660 og bestod af 4 gårde, og var da 
en af de mindste landsbyer i sognet. Ved udskiftningen i slutningen af 
1700-tallet var antallet af gårde vokset til 8. 5 gårde udflyttedes fra lands-
byfællesskabet. 
 
 
 
 

Signaturforklaring 

Landsbyafgrænsning

5.1.C Søholm - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Egegård, Søholmvej 33 
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Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Langstrup 
Langstrup er en velbevaret enklave af gårde og landsbyhuse. Landsbyga-
den har et slynget forløb, som ikke lader en overskue hele landsbyen på 
en gang. Flere af landsbyens mindre huse ligger placeret ved vejen, mens 
gårdene ligger trukket tilbage på grundene. Ved den tidligere smedje 
Langstrupvej 16, ligger der flere huse helt ude i gadelinjen, mens flere af 
de andre huse f.eks. Langstrupvej 18-24 har et lille forareal. 
 
Landsbyens huse er overvejende enkle længehuse, flere af dem med man-
ge fine murværksdetaljer, tandsnitsgesimser mv. Gårdene i landsbyen har 
en lade liggende mod gaden (agerumslade), og igennem laden er der ad-
gang til gårdspladsen via en port. Stuehusene ligger mod markerne. I ha-
verne står enkelte meget høje træer, der sammen med det smalle vejpro-
fil giver bygaden en grøn karakter. 
 
Langstrup ligger meget smukt i landskabet hævet over mosearealerne 
omkring Nivåen. Det skrånende terræn understreges af skelbeplantningen 
på arealerne mod mosen. Fra Langstrupvej hæver terrænet sig yderligere 
op mod en lokal bakketop. De lavtliggende mosearealer omkring Nivåen 
udgjorde i stenalderen en fjordarm. Ved Langstrup er fundet spor af tidlig 
bosætning. I mosen er fundet et bæltespænde fra bronzealderen. 
 
Langstrup har været en usædvanlig stor landsby. Ved udskiftningen sidst i 
1700-tallet var der 22 gårde. Hele 17 ud af de 22 gårde blev udflyttet. Fra 
slutningen af 1800-tallet er der ikke sket de store ændringer i landsbyens 
bebyggelse. Af de 5 gårde, der ikke blev udflyttet, er de 4 bevaret i dag. 
 
 

Signaturforklaring 

Landsbyafgrænsning

5.1.C Langstrup - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Langstrup set fra syd 

Langstrupvej 18-24 

Langstrupvej 16 
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Signaturforklaring 

Markant bygning

Landsbyafgrænsning

5.1 Byggeri og landsbyer 
REDEGØRELSE 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Grønholt 
Grønholt har med sin beliggenhed og de få ændringer i bebyggelsen beva-
ret karakteren af skovlandsby, en landsby i en rydning omgivet af skov. 
Selvom skovområderne er indskrænket meget siden kongen havde områ-
det som jagtterræn, kan landsbyen og dens jorder stadig ses som et stort 
landskabsrum afgrænset af Gammel Grønholtvang og Grønholt Hegn. 
 
Landsbyen ligger i et jævnt bakket terræn, der hælder fra vest mod øst 
mod Lønholt mose og Grønholt Å. Landsbyen ligger hævet over omgivel-
serne også mod vest, hvor terrænet vest for Grønholt Kirke udgør en lav-
ning i terrænet. 
 
I Grønholt ligger bebyggelsen ret spredt langs den slyngede landsbygade, 
og mellem husene kan man se ud på landskabet. Ligesom i mange af de 
andre landsbyer ligger der langs landsbygaden enkelte huse, der accentu-
erer Grønholtvejs slyngede forløb. Midt i landsbyen ligger gadekæret, der 
er ret tilvokset. Mod nord ligger kirken, og kirkemuren er trukket tilbage 
mod gaden, så der dannes en mindre plads til parkering. 
 
Grønholt kendes tilbage fra 1178, og er en af de tidlige skovrydninger i 
området. Grønholt Kirke dateres til sidst i 1100-tallet, og indeholder dele 
af den oprindelige romanske kirke. Grønholt Sogn bredte sig oprindeligt 
ind i den nuværende Hillerød Kommune, men landsbyen har heller ikke før 
udskiftningen været særlig stor. I 1700-tallet var der ca. 7 gårde, hvoraf 3 
gårde forblev i landsbyen og 4 flyttede ud. Landsbyen rummer en rytter-
skole opført 1721, afløst af en nyere skole fra 1900, der nu er præste-
gård. 
 

 5.1.C Grønholt - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Kig mod marker

Kig mod fixpunkter

Landsby forte

Tidligere rytterskole, Grønholtvej 

50 

Grønholt Kirke set fra sydvest 
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Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Hesselrød 
Bebyggelsen i Hesselrød landsby ligger på begge sider af Fredensborg 
Kongevej samt langs Hesselrødvej.  
 
Fredensborg Kongevej deler byen visuelt og funktionelt, hvorfor byen ikke 
opleves som en helhed.  
 
Kongevejens beplantning og vejtræer hindrer udsyn over landskabet, dog 
bortset fra ved marken ved gadekæret, også selvom gadekæret er noget 
tilvokset. 
 
Gelsagergård, Hesselrødvej 36, ligger markant ud til gaden med sin port-
længe og med et grønt forareal og vejtræer. Bygningen på Kongevejen 57 
er opført som andelsmejeri. Byen afsluttes på Hesselrødvej 27 af et fint 
lille husmandssted i traditionel udformning og materialevalg. 
 
Småhusene er for størstedelens vedkommende af nyere dato. 
 
Hesselrød blev udskiftet i 1789 og havde derefter 9 gårde, 4 småsteder og 
5 huse. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signaturforklaring 

Landsbyafgrænsning

5.1.C Hesselrød - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Hesselrød 
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Signaturforklaring 

5.1 Byggeri og landsbyer 
REDEGØRELSE 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Fredtofte 
Landsbyen er en uregelmæssig vejfortelandsby* med tyngdepunktet i 
landsbyens østlige del ,hvor vejforløbet er slynget, og gadekæret ligger 
med 2 markante store gårde på hver side. Stuehusene ligger tilbagetruk-
ket fra vejen med facaderne og prydhaverne mod gaden, og udlængerne 
bagved. Gårdene er fra tiden omkring år 1900 og fremtræder velbevare-
de. 
 
Mod vest på Gunderødvej 5 afsluttes landsbyen med endnu en landbrugs-
ejendom. Mellem gårdene er der nogle nyere enfamiliehuse.  
 
Omkring gadekæret og bebyggelsen er der markant træbeplantning, der 
giver landsbyen en ”hulestemning” i modsætning til de omkringliggende 
marker.  
 
Ved vejens krumning såvel som mellem husene kiler landsbyens ubebyg-
gede arealer sig ind og giver kik til det åbne landskab med moser og 
vandhuller. 
 
Ved udskiftningen i 1777 skete ingen udflytning, da ingen af bønderne 
ønskede at flytte ud på mosejorden på overdrevet. Senere flyttede flere af 
gårdene ud på de oprindelige opdyrkede arealer. 
 
 
 
 
 

Fredtofte 

* En vejfortelandsby er en 

landsby der er opstået langs et 

landevejsforløb. 

Markant beplantning

Markant bygning

Landsbyafgrænsning Kig mod marker

5.1.C Fredtofte - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Markant beplantning i Fredtofte 

Kig mod marker i Fredtofte 



142  

 5.1 Byggeri og landsbyer 
REDEGØRELSE 

Landsbybeskrivelse for landsby uden lokalplan 
 
Gunderød 
Gunderød landsby er en velbevaret samling af gårde og landsbyhuse. 
Landsbyen har velbevarede grundplaner, hvor de store 3 og 4 længede 
gårdsanlæg stadigvæk ligger på den oprindelige plads med deres marker i 
en stjerneform omkring byen. 4 af de 6 gårde anvendes stadigvæk til 
landbrug, mens 2 gårde enten anvendes til boligformål eller er omdannet 
til bolig og erhverv.  
 
Landsbyen fremstår forholdsvis intakt både, hvad angår strukturen, an-
vendelsen og bebyggelsen, og har derfor overordnet set bevaret den land-
lige karakter. De længer, der har skiftet anvendelse til kontor- eller er-
hvervsformål, har dog fået en mere bymæssig karakter med gårdspladser 
og haver, der anvendes til parkeringspladser. 
 
Landsbyhusene er fortrinsvis opført på Damsholtevejs østre side eller er 
kilet ind mellem gårdene ved udstykning. Sammensætningen af store går-
de og landsbyhuse giver byen karakter.  
 
Gadekæret ligger ca. 3 m. under vejniveau afskærmet af et lavt beton-
hegn. Træbeplantningen omkring gadekæret er bevaringsværdig, og den 
opadskrånende mark nord for gadekæret åbner mulighed for et meget flot 
kik til det åbne land og trækker naturen helt ind i landsbyen. Flere steder 
er der andre grønne kiler mellem husene med kik til det åbne land. Det er 
meget vigtigt at disse grønne kiler bevares for at kunne opleve sammen-
hængen mellem landsbyens bebyggelse og det åbne land. 
 
Gunderød kendes fra 1257. I 1582 var der 9 større gårde, hvilket var det 
samme som ved udskiftningen. 

Signaturforklaring 

Markant beplantning

Markant bygning

Landsbyafgrænsning Kig mod marker

Kig mod fixpunkter

5.1.C Gunderød - Landsbyafgrænsning/Retningsliniekort  

Gunderød 

Kik over gadekæret til det åbne 

land, Gunderød 
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Landzonelandsbyer uden lokalplan 
 
Endrup 
Danstrup 
Langerød 
Toelt 
Nybo 
Søholm 
Langstrup 
Grønholt 
Hesselrød 
Fredtofte 
Gunderød 
 
Landzonelandsbyer uden landsbybeskrivelser, men med lokalplan 
 
Veksebo (L09) 
Vejenbrød (38A) 
Avderød (31) 
Karlebo (37) 
Kirkelte (62A) 
Brønsholm (88) 
 
Landzonelandsbyer med landsbybeskrivelse og lokalplan  
 
Sørup (F32 og F33) 
Dageløkke (L04) 
Lønholt (L1) 

Landhus i Sørup 

Kik mod Dageløkke 

Tidligere smedje, Grønholtvej 

102, Lønholt 
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 5.2 Hestehold og jordbrug 
RETNINGSLINIER 

Særligt værdifulde landbrugsarealer 
5.2.1 
De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til land-
brugs formål. De udpegede arealer fremgår af retningsliniekort 5.2.A. 
 
5.2.2 
Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg 
mv., skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang ta-
ges hensyn til landbrugsmæssige forhold såsom de berørte ejendommes 
arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jord-
fordeling. 
 
5.2.3 
Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende land-
brug og ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative an-
læg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekrea-
tive anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår. 
 
Særligt følsomme landbrugsområder 
5.2.4 
Inden for Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) søges land-
brugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskuds-
ordninger til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 
  
5.2.5 
Inden for områder, herunder landbrugspligtige arealer, der er udpeget 
som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, kan der gen-
nemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at re-
ducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. I de udpegede om-
råder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhin-
drer, at vådområder kan genskabes. (se retningslinier for lavbundsarealer 
i afsnit om Bæredygtighed) 
 
Ridehaller  
5.2.6 
Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til opførsel af nye ikke er-
hvervsmæssigt nødvendige ridehaller, f. eks. ridehaller til mindre heste-
pensioner eller haller udelukkende til privat brug. 
 
Fredensborg Kommune vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er tale om 
en erhvervsmæssigt nødvendig ridehal, eller om der er tale om anden an-
vendelse f. eks. hestepension, rideskole eller mindre hestehold til hobby-
formål. 
 
Størrelsen på en erhvervsmæssigt nødvendig ridehal defineres som ud-
gangspunkt til en hal med en ridebane på 20x40 meter eller på max. 800 
m2.  
 
5.2.7 
Der meddeles undtagelsesvis landzonetilladelse til opførsel af nye ridehal-
ler til væsentlige rekreative formål såsom rideskoler, såfremt: 

• der kan dokumenteres et lokalt behov for en rideskole, 

• ridehallen kan indpasses under hensyn til naboer, landsbymiljø, 
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landskab, rekreative områder, naturområder og samspil med øvrig 
bebyggelse. 

Fredensborg Kommune vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der er tale om 
en ridehal til rekreative formål, eller om der udelukkende er tale om privat 
brug. 
 
Ridehaller til rekreative formål skal som udgangspunkt placeres indenfor 
de lokale fritidsområder. (se afsnit 6.2 om Fritidsområder) 
 
Ridebaner 
5.2.8 
Der meddeles normalt landzonetilladelse til anlæg af nye ridebaner, så-
fremt ridebanen kan indpasses under hensyn til naboer, landsbymiljø, 
landskab, rekreative områder, naturområder og uden at foretage terræn-
regulering ud over de i kommuneplanen fastsatte normer. (se afsnit 5.4 
om landskabsværdier) 
 
Generelle vilkår for landzonetilladelse til ridehaller og ridebaner* 
5.2.9 
Der stilles ved landzonetilladelse (og byggetilladelse) til ridehaller normalt 
vilkår om: 

• fjernelse på ejers regning når ridehallen ikke benyttes til sit formål 
længere, samt 

• at regnvand nedsives på egen grund. 

 
5.2.10 
Der stilles ved landzonetilladelse til ridebaner normalt vilkår om: 

• at der ikke kan etableres udendørs belysning i tilknytning til banen, 
samt 

• at regnvand nedsives på egen grund. 

5.2 Hestehold og jordbrug 
RETNINGSLINIER 

* I henhold til Planlovens § 36 
kan en ridehal som er erhvervs-
mæssig nødvendig for land-
brugsdriften opføres uden land-
zonetilladelse. Der skal i hvert 
enkelt tilfælde foreligge doku-
mentation for, at der er tale om 
landbrugsdrift, og at ridehallen 
er nødvendig for driften. 
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Signaturforklaring 

 

5.2.A Jordbrug - retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Særligt følsomme landbrugs jorde (SFL)

Særligt værdifulde landbrugs jorde (SV L)



147  

 5.2 Hestehold og jordbrug 
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Nuværende forhold 

 
Udviklingen i jordbrugsproduktionen 
Der er sket store ændringer i landbrugsdriften i de senere år. Det skyldes 
især nærheden til storbyen. Landbruget er således i langt højere grad end 
i resten af landet under pres fra andre interesser end de rent landbrugs-
mæssige. Det giver sig bl.a. udtryk i, at en betydelig del af landbrugsejen-
dommene ejes af deltids- eller fritidslandmænd.  
 
I Fredensborg Kommune er der ikke sket sammenlægning af ejendomme 
som andre steder i landet. I stedet er de mange små landbrug bibeholdt 
og drives typisk med korn eller hestehold.  
 
Ridehaller og ridebaner 
Siden 2002, hvor landzoneadministrationen overgik fra amterne til kom-
munerne, har Fredensborg Kommune skønsmæssigt behandlet ca. 70 sa-
ger om ridebaner og ridehaller i den samlede kommune. Der findes i dag 
ca. 50 ridehaller i kommunens landområde. 
 
Til vejledning om ridehaller i landområdet findes der en generel 
`Vejledning i brug af regionplanens retningslinier ved landzoneadministra-
tion´ HUR 2002. Der findes ingen tilsvarende vejledning vedrørende ride-
baner. 
 
I henhold til Naturklagenævnets praksis og HUR´s vejledning må opførel-
se af ridehaller mv. til brug for hestestutterier, der efter landbrugslovens 
§ 7b indgår som led i ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse, be-
tragtes som erhvervsmæssigt nødvendige bygninger, der ikke kræver 
landzonetilladelse, men byggetilladelse fra bygningsmyndigheden. 
 
Kun hvis en erhvervsmæssigt nødvendig ridehal ønskes placeret uden til-
knytning til ejendommens eksisterende bygninger, kræves der landzone-
tilladelse til den ønskede placering (planlovens § 36, stk. 2). 
 

I henhold til Naturklagenævnets praksis og Fredensborg Kommunes vej-
ledning defineres størrelsen på en nødvendig ridehal til en hal med en ri-
debane på 20x40 meter eller på max. 800 m2. 
 
I Fredensborg kommune er der stor interesse for at etablere stutteri og 
dermed i at opføre erhvervsmæssigt nødvendige ridehaller. Ofte er ejen-
dommens jordtilliggender for små til, at de kan give grundlag for stutteri-
drift. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål for retningslinier om jordbrug er: 

• at de særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til 
landbrugsformål og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspræ-
get, beboet åbent land, og 

• at natur- og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse 
med jordbrugsdriften. 

Landbrug 
Retningslinjerne om landbrug skal sikre, at der ikke sker unødig inddragel-
se af god landbrugsjord til andre formål, herunder bymæssige formål, idet 
landbrugsjorden må betragtes som en begrænset ressource. Samtidig skal 
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planlægningen søge at sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og 
derigennem bevare det åbne lands karakter af landbrugsland. 
 
En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsæt-
ter, at eksisterende, sammenhængende landbrugsområder så vidt muligt 
bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse. Byudvik-
ling, tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. bør således fortsat primært placeres 
i tilknytning til eksisterende byområder, således at den klare grænse mel-
lem by og land bevares. Ved planlægning af byudvikling, tekniske anlæg, 
fritidsanlæg mv. i det åbne land bør der ske en vurdering af de berørte 
ejendommes arronderingsforhold, investeringsniveau og størrelse således, 
at forholdene ikke forringes unødigt, men evt. søges forbedret. Jordforde-
ling kan medvirke til, at bedrifter bevares uden opsplittende 
barrierer. 
 
Landbrugsområder 
Landbrugsområderne er de arealer, der fremkommer efter fradrag for ek-
sisterende og planlagte byområder, sommerhusområder, skove, større 
søer og militære arealer. Det landbrugsmæssige areal i Fredensborg Kom-
mune er i 2008 opgjort til 69 % af kommunens areal. 
 
SVL- områder 
De særligt værdifulde landbrugsjorde udpeges på baggrund af jordens 
dyrkningsværdi – jordens bonitet. Høj dyrkningsværdi omfatter bonitet JB 
5-10. Middel dyrkningsværdi omfatter bonitet JB 2-4. Lav dyrkningsværdi 
omfatter bonitet JB 1. Øvrige områder omfatter bonitet JB 11, JB 12. Den 
dyrkningsmæssige værdi er desuden påvirket af ejendommens beliggen-
hed. Således er landbrugsjorden i kystkiler ikke udpeget som særlig vær-
difuld landbrugsjord. I disse områder ønskes den erhvervsmæssige drift 
opretholdt på grund af landbrugsarealernes landskabelige og oplevelses-
mæssige værdi for friluftslivet. Ved ændring af arealbenyttelsen fra land-
brug er arealerne imidlertid underlagt en række restriktioner som følge af, 
at de rekreative interesser tillægges den højeste prioritet. 
 
SFL- områder 
De særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) er udpeget af hen-
syn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser. Der blev 
senest udpeget SFL-områdrer af amterne i 2006.I SFL-omåderne har Di-
rektoratet for FødevareErhverv supplerende udpeget særligt værdifulde og 
svært tilgængelige græs– og naturarealer med udgangspunkt i  en faglig 
vurdering fra Skov– og Naturstyrelsen. Her kan der søges om et særligt 
højt tilskud ved forpligtelse til afgræsning, da der er større omkostninger 
forbundet med at pleje arealerne. Oplysninger om hvilke ordninger, der 
tilbydes i de forskellige områder, fås ved henvendelse til Direktoratet for 
FødevareErhverv.  
 
Lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder 
Som det fremgår af kapitel 7 om bæredygtighed skal kommuneplanen 
udpege lavbundsarealer i det åbne land. De skal friholdes for byggeri og 
anlæg, der hindrer naturgenopretning. En del af lavbundsarealerne er tilli-
ge udpeget som potentielt egnede områder, der kan genoprettes til våd-
områder i henhold til Vandmiljøplan II og III. Til udmøntningen af den 
statslige vandplan (miljømålsloven) skal kommunen udarbejde en handle-
plan, hvori der kan blive udpeget nye lavbundsarealer. 
 
Godkendelse af husdyrbrug 
Formålet med husdyrgodkendelsesloven er først og fremmest at sikre, at 
sårbare natur- og vandområder, grundvand og mennesker ikke tager ska-
de eller bliver unødigt generet som følge af ammoniakfordampning fra 
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staldanlæg, gødningsopbevaring eller på grund af udbringningen af hus-
dyrgødning på markerne.  
 
Landbruget og andre arealinteresser i det åbne land 
Landbrugserhvervet er i større eller mindre grad påvirket af andre arealin-
teresser. I det åbne land drejer det sig om beskyttelse af natur, kultur-
minder, landskab og miljø og udnyttelse af råstoffer. Disse interesser vil i 
forskelligt omfang lægge begrænsninger på den landbrugsmæssige an-
vendelse af arealerne. 
 
Når det drejer sig om beskyttelse af natur, kulturmiljø og landskab i det 
åbne land indtager landbruget en central placering som forvalter af det 
åbne land. Det er landbrugsdriften, der i høj grad har skabt de landskabe-
lige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, som Naturbeskyttelseslo-
ven søger at beskytte og bevare. Det er også disse værdier, som land-
brugsdriften i fremtiden bør medvirke til at sikre samtidig med den land-
brugsmæssige drift. 
 
Intensiv landbrugsdrift medfører ofte forurening af vandløb, søer, grund-
vand og de kystnære områder. Det skyldes, at næringsstoffer og pestici-
der siver fra planternes rodzone videre enten til grundvandet eller via 
dræn og over fladenære jordlag til vandløb og søer og derfra videre til ha-
vet. Der er derfor gennemført en række love og udformet handlingsplaner 
for at reducere landbrugets negative effekt på miljøet. 
 
Ridehaller og ridebaner 
Formålet med at opstille retningslinier for ridehaller og ridebaner er at 
nedfælde en skærpelse af Fredensborg Kommunes praksis i forbindelse 
med administration af planlovens bestemmelser for landzonearealer. 
 
Fredensborg Kommunes beliggenhed med relativt store landområder tæt 
på København gør det attraktivt at drive hobbylandbrug med hestehold. 
Kommunens landområder er præget af mange landsbyer, små bakker og 
søer samt snoede landeveje. I et sådant karakteristisk dødislandskab vir-
ker store ridehaller meget dominerende. 
 
Formålet med retningslinierne er således at friholde landområdet for yder-
ligere ikke-erhvervsmæssige ridehaller og ridehaller, der ikke tilgodeser 
væsentlige rekreative interesser i tilknytning til byområderne. 
 
Kan kommunens praksis skærpes? 
Naturklagenævnet har i 2002 afgjort en sag om skærpelse af praksis ved-
rørende ridehaller.* 
 
Hvordan kan praksis skærpes? 
Naturklagenævnet har i 2006 afgjort en sag om størrelsen på en er-
hvervsmæssigt nødvendig ridehal.** 
 
Naturklagenævnet fandt i den konkrete sag, at der er tale om erhvervs-
mæssig stutteridrift, men at størrelsen af hallen på ca. 1500 m2 ikke vur-
deres at være erhvervsmæssig nødvendig. 
 
Naturklagenævnet stadfæstede kommunens afslag på landzonetilladelse 
ud fra de af kommunen anførte landskabelige grunde. 
 
Nævnet præciserede, at ansøgeren har mulighed for uden tilladelse efter 
planlovens landzonebestemmelser at opføre en mindre ridehal, der af 

* Naturklagenævnet fandt, at 
"der … forvaltningsretligt ikke 
[er] noget til hinder for, at en 
myndighed skærper sin praksis, 
når beslutningen herom er 
baseret på saglige, planlæg-
ningsmæssigt relevante hen-
syn: Ønsket om at begrænse 
opførelsen af ridehaller under 
henvisning til, at der er opført 
så mange, at visse områder i 
amtet er mættet af ridehaller, 
er et sagligt og planlægnings-
mæssigt relevant hensyn”. 

** I en sag fra Fredensborg-
Humlebæk Kommune, havde en 
ejer anmeldt opførelse af en ca. 
1500 m2 stor ridehal til stutteri-
formål på en ca. 16 ha stor 
landbrugsejendom. Ejeren hav-
de nærmere redegjort for stut-
teridriften. På ansøgningstids-
punktet var der 5 følhopper på 
ejendommen. I dag er der 6. 
Kommunen vurderede, at ride-
hallen ikke var erhvervsmæssig 
nødvendig for ejendommen 
med det lille antal følhopper og 
den beskedne produktion af føl, 
og hallen krævede derfor land-
zonetilladelse efter planlovens § 
35. Da kommunen vurderede at 
yderligere byggeri på ejendom-
men ville forringe oplevelsen af 
områdets smukke landskab, 
meddelte kommunen afslag på 
landzonetilladelse. 
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 5.2 Hestehold og jordbrug 
REDEGØRELSE 

kommunen vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig, i tilknytning til 
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. § 36, stk. 1, nr. 3, jf. 
stk.2. 
 
Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse, at der skal være 5-7 avls-
hopper for at der er tale om stutteri på en ejendom, desuden bør der væ-
re et passende forhold mellem bygninger, jordtilliggende og antallet af 
heste. Normalt behøver en erhvervsmæssigt nødvendig ridehal ikke at 
være større end 800 m2. 
 
Afgørelsen fastslår endvidere, at ridehaller på små ejendomme under 5 ha 
altid kræver landzonetilladelse. Det samme gælder for bygninger, der ikke 
har jordbrugsformål for øje, som f.eks. rideskole eller hestepension. 
 
Den videre planlægning 
Ifølge husdyrgodkendelsesloven og miljøbeskyttelsesloven skal landman-
den/husdyrbruget inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold 
eller anlæg anmelde forholdet til kommunen. Større dyrehold kræver tilla-
delse eller godkendelse. 
 
Andre myndigheder 
Statsforvaltningen udarbejder jordbrugsanalyser til brug for den kommu-
nale planlægning. 
 
Lovgrundlag 
Planloven 
Landbrugsloven 
Husdyrloven 
Landdistriktstøtteloven 
Naturbeskyttelsesloven  
Miljøbeskyttelsesloven m.fl. 
 
Fredensborg Kommune har efter Planloven ansvaret for at udpege de sær-
ligt værdifulde og de særligt følsomme landbrugsområder i kommunepla-
nen.  
 
Rammerne for støtte til miljøvenlig jordbrugsproduktion fastlægges i land-
distriktsstøtteloven. Kriterierne for tildeling af økonomiske midler til gen-
opretning af vådområder fremgår af Naturbeskyttelsesloven.  
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* Ved samfundsmæssige hen-

syn forstås såvel nødvendige 

trafik– og forsyningsanlæg  

som offentlige og private anlæg 

som kommunen vurderer plan-

lægningsmæssigt velbegrundet 

og foreneligt med de konkrete 

beskyttelsesinteresser. 

 

Rekreative anlæg kan f.eks. 

begrundes ud fra almene inte-

resser ved at være alment 

benyttede  eller offentligt til-

gængelige og udfylde et sam-

fundsmæssigt behov. 

5.3 Naturværdier 
RETNINGSLINIER 

Beskyttelse af naturværdier 
5.3.1 
Beskyttelsesområderne for naturværdier består af Natura 2000-området 
ved Esrum sø, samt de biologiske kerneområder og spredningskorridorer, 
alle fremgår af retningsliniekort 5.3.A. Se også afsnit 5.4 Naturnetværk. 
 
5.3.2 
Indenfor beskyttelsesområderne for naturværdier må tilstanden eller are-
alanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller en-
keltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighe-
den for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske 
som led i forbedring af områdernes naturværdier eller i medfør af allerede 
gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan. 
 
5.3.3 
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne for naturværdier 
må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfunds-
mæssige hensyn*, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske 
uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder 
eller enkelte elementer. 
 
5.3.4 
Inden for beskyttelsesområderne for naturværdier må der som hovedregel 
ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, 
eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren 
jord.  
 
Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområderne for naturværdier 
skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse 
samt mulighed for forbedring af naturværdierne. Ændring af beskyttelses-
områderne for naturværdier (biologiske kerneområder og spredningskorri-
dorer) kræver et kommuneplantillæg. 
 
5.3.5 
Inden for beskyttelsesområderne for naturværdier skal der generelt til-
stræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af 
naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områ-
der, der er særligt sårbare.  
 

Inden for beskyttelsesområderne for naturværdier (biologiske kerneområ-
der og spredningskorridorer) skal der i forbindelse med etablering af in-
tensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for 
naturværdierne. Det skal ved konkret tilladelse eller godkendelse sikres, 
at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for naturen og oplevelsen 
af områdernes særlige værdier. 
 
Specifikt for det internationale beskyttelsesområde - Natura 2000 
5.3.6 
Inden for det internationale beskyttelsesområde ved Esrum Sø (NATURA 
2000) må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske 
betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget. Det gæl-
der også for ændringer uden for området, der medfører påvirkning af det 
internationale beskyttelsesområde Esrum Sø. (I øvrigt henvises til Habi-
tatbekendtgørelse 408 af 1. maj 2007.) 
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 5.3 Naturværdier 
RETNINGSLINIER 

 
Specifikt for kerneområder og spredningskorridorer 
5.3.7 
Der må ikke foretages ændringer, som overskærer kerneområder og 
spredningskorridorer, reducerer eller i øvrigt forringer områdernes biologi-
ske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spred-
ningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem for-
bedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder. 
 
Det øvrige landområde 
5.3.8 
I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne for naturværdier 
skal naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang bevares. Det 
skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. 
Visse naturtyper er beskyttet i overensstemmelse med Naturbeskyttelses-
lovens § 3.*  
 
Statslige vand og naturplaner 
5.3.9 
Kommuneplanen må ikke stride mod de statslige vand- og naturplaner. 
Derfor kan øvrige retningslinier i kommuneplanen ændres ved et kommu-
neplantillæg, hvis de skulle vise sig at være i strid med vand– og natur-
planerne. ** 
 
 

* På Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk under 

arealinformation kan de regi-

strerede beskyttede naturtyper 

ses. Den generelle beskyttelse 

betyder at et areal kan være 

omfattet af beskyttelsen selv-

om det ikke er registreret af 

kommunen. Det er naturtilstan-

den på arealet der afgør om der 

er tale om et beskyttet natur-

område. Det er lodsejerens 

ansvar, at der ikke sker indgreb 

i beskyttede områder. 

 

Udpegningen af §3 områder 

revideres løbende af Fredens-

borg Kommune. 

** (Indtil de statslige vandpla-
ner er vedtaget, er retningslini-
erne om vand i Regionplan 
2005 stadigt gældende (kap. 
5)) 
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Signaturforklaring 

 

 

5.3 Naturværdier 
RETNINGSLINIER 

spredningskorridor 

5.3.A Naturværdier - retningsliniekort 

NATURA 2000-område 

Kirkelte og Tokkekøb Hegn - 

kerneområde 

spredningskorridor 

spredningskorridor 

spredningskorridor 

Nivå Bugt -  

kerneområde 

Uglesø Mose -  

kerneområde 
Esrum Sø - 

kerneområde 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Beskyttelsesområde for naturværdier
Kerneområder og spredningskorridorer

Internationalt bekyttelsesområde efter EU´s  Habitatdirektiv
Natura 2000-område



154  

 5.3 Naturværdier 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 
 
Hvad er naturværdierne? 
De biologiske interesser er knyttet til vilde dyr og planter og deres leve-
steder. Særlig vigtigt for plante- og dyrelivet er større, sammenhængende 
naturområder, der rummer et rigt udbud af føde- og af levesteder, som 
giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. For 
de fleste plante- og dyrearter gælder, at store bestande er nødvendige 
for, at arterne i et givet område kan overleve på længere sigt. 
 
Kerneområder 
Kommuneplanens biologiske kerneområder omfatter netop sådanne stør-
re, sammenhængende områder med skove, søer og kystvande samt eng, 
mose og overdrev. Esrum Sø, Nivå Bugt, areal ved Kirkelte Hegn/
Tokkekøb Hegn og areal ved Danstrup Hegn/ Uglesø mose er kerneområ-
der i Fredensborg Kommune. Der er udlagt en 25 m beskyttelseszone 
rundt om kerneområderne. 
 
Natura 2000-områder 
Esrum Sø er udpeget som internationalt beskyttelsesområde (NATURA 
2000-område). NATURA 2000-områder er naturområder der er beskyttet 
efter EU’s Habitatdirektiv, idet hvert enkelt område er udvalgt for at be-
skytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Esrum Sø er udpe-
get, fordi det er en dyb, naturligt næringsrig sø med et rigt dyre- og plan-
teliv.* 
 
Spredningskorridorer 
Der er endvidere udpeget spredningskorridorer, som forbinder kerneområ-
derne med hinanden og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede 
sig gennem dyrkede områder i det åbne land. Der er udpeget en spred-
ningskorridor fra Esrum Sø over Grønholt Vang og Grønholt Hegn, langs 
Nivåen og gennem Langstrup Mose til Nivå Bugt. En anden spredningskor-
ridor går fra Esrum Sø til Danstrup Hegn hvorfra den fortsætter ind i Hel-
singør Kommune. Spredningskorridorerne indeholder allerede beskyttede 
naturområder. Nogle steder har spredningskorridorerne begrænset natur-
indhold, og deres værdi er derfor her at reservere mulighed for fremtidig 
naturgenopretning og nye levesteder. 
 
Det øvrige landområde 
Også de mindre naturområder, småbiotoperne, i agerlandet uden for de 
biologiske kerneområder og spredningskorridorer er nødvendige for at 
bevare et alsidigt plante- og dyreliv, bl.a. fordi de udgør ”trædesten”, 
hvorfra planter og dyr kan sprede sig. Småbiotoperne omfatter grøfter, 
levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andet udyrket 
jord.* 
 
De samlede beskyttelsesområder for naturværdier fremgår af retningsli-
niekort 5.3.A. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål for naturværdier er: 

• at bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes leve-
steder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv. 

• at sikre stor artsrigdom (biodiversitet) og at bevare truede og sår-
bare arter gennem udpegning af kerneområder og spredningskorri-
dorer . 

* Udpegningsgrundlaget for 
udpegningen af habitatområde 
nr. 190 Esrum Sø, Esrum Å og 
Snævret Skov: 
 
• Sump vindelsnegl  
• Bæklampret  

• Flodlampret  
• Stor vandsalamander  
• Kalkrige søer og vandhuller 

med kransnålalger 
• Næringsrige søer og vand-

huller med flydeplanter eller 
store vandaks 

• Brunvandede søer og vand-
huller 

• Vandløb med vandplanter 
• Overdrev og krat på mere 

eller mindre kalkholdig bund 
(* vigtige orkidélokaliteter) 

• Bræmmer med høje urter 
langs vandløb eller skyggen-
de skovbryn 

• Kilder og væld med kalkhol-
digt (hårdt) vand*  

• Rigkær 
• Bøgeskove på morbund 

uden kristtorn 
• Bøgeskove på muldbund 
• Egeskove og blandskove på 

mere eller mindre rig jord-
bund 

• Elle- og askeskove ved 
vandløb, søer og væld*  
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 5.3 Naturværdier 
REDEGØRELSE 

Hvad er naturværdierne sårbare overfor? 
Vilde planter og dyr er først og fremmest sårbare over for, at deres leve-
steder forsvinder eller ændres, så livsvilkårene forringes. Byudvikling, nye 
trafikanlæg, rekreative anlæg mv. har betydet, at det åbne land er blevet 
indskrænket igennem mange år, og det er stadig nogle af de væsentligste 
faktorer, der påvirker det åbne land og naturen i kommunen. Især vand-
indvinding og ændrede driftsformer i landbruget har betydet store ændrin-
ger i mange naturarealers tilstand. 
 
Naturtyper som enge og overdrev og de planter og dyr, der lever der, er 
gået meget tilbage, og de tilbageværende, tidligere græsningsarealer er 
sårbare både over for intensiv dyrkning og over for ophør af græsning, 
som betyder, at arealerne ligger ubenyttet hen og gror til. En del af de 
allerede beskyttede eller fredede naturtyper og arealer risikerer at gro til 
og miste deres naturmæssige værdi, med mindre der foretages naturple-
je. Udledning af spildevand kan være en trussel mod havområder, søer, 
vandløb og moser, mens påvirkning med kvælstof og fosfor fra landbrug, 
trafik og industri forringer alle naturtyper.  
 
Mange naturarealer påvirkes også, når der sker indgreb i tilgrænsende 
områder. Mange af de mest værdifulde naturområder, som er levesteder 
for sjældne planter og dyr, er sårbare over for slid og forstyrrelser fra re-
kreativ færdsel og anvendelse (f.eks. visse typer kær, mose og kilde-
væld). Ved anlæg af stier og rekreative anlæg er det derfor vigtigt at tage 
hensyn til naturområdets sårbarhed. I enkelte tilfælde kan det være nød-
vendigt helt at forbyde færdsel. I områder med ynglende fugle kan det 
være nødvendigt at forbyde færdsel i yngleperioden.  
 
De forskellige plante- og dyrearter stiller meget forskellige krav til deres 
levesteder. Samme indgreb kan derfor påvirke nogle plante- og dyrearter 
positivt og andre negativt. Sårbarheden af et beskyttelsesområde er såle-
des afhængig af, hvilke arter og naturtyper det prioriteres højt at bevare 
det konkrete sted. 
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 5.3 Naturværdier 
REDEGØRELSE 

Hvordan tages der hensyn til naturværdierne? 
Inden for de biologiske kerneområder og spredningskorridorerne må der 
ikke gennemføres byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg, hvis det 
forringer eksisterende naturområder og levesteder eller muligheden for at 
foretage naturgenopretning eller etablere nye levesteder. Anlæg og ind-
greb, der reducerer eller skaber barrierer gennem kerneområder og 
spredningskorridorer, vil normalt have stor negativ effekt for plante- og 
dyreliv. Skaden kan dog ofte mindskes ved kompenserende foranstaltnin-
ger, f.eks. faunapassager og erstatningsbiotoper. Vandindvindingen skal 
koordineres med naturhensyn. 
 
I forbindelse med indgreb i biologiske kerneområder og spredningskorri-
dorer forudsættes det, at der med udgangspunkt i kommuneplanens ret-
ningslinjer og de lovgivningsmæssige krav vedr. naturbeskyttelse og land-
zoneadministration foretages en konkret vurdering af, hvilke naturtyper 
der berøres, deres tilstand og konsekvenserne for de berørte arter og na-
turtyper. 
 
Fredensborg Kommune kan aktivt medvirke til at forbedre de biologiske 
værdier ved naturpleje og naturgenopretning og ved at tilskynde ejere af 
landbrugsarealer til at udnytte evt. tilskudsmuligheder til f.eks. forbedring 
af vandhuller, skovrejsning og miljøvenlig jordbrugsdrift. 
 
Miljømålsloven 
Ifølge miljømålsloven skal staten udarbejde vand– og naturplaner samt en 
Natura 2000 plan. Kommunen skal implementere disse planer i handlepla-
ner. Natura 2000 områder er udpeget i henhold til EU-hapitat– og fuglebe-
skyttelsesdirektiver. 
 
Vandplaner skal sikre god økologisk tilstand for overfladevande og grund-
vand.  Naturplaner skal sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
arter på udpegningsgrundlaget for de konkrete områder. 
 
Vand- og naturplanerne forventes at foreligge i 2010. I 2010 skal kommu-
nen udarbejde handleplaner, som beskriver de tiltag kommunen skal udfø-
re inden 2015, for at opfylde målene i vand– og naturplanerne. 
 
Kommuneplanen må ikke stride mod de kommende vand- og naturplaner. 
Kommuneplanen indeholder derfor en generel retningslinie om, at øvrige 
retningslinier kan ændres ved kommuneplantillæg, hvis de skulle vise sig 
at være i strid med de kommende statslige vand – og naturplaner.  
 
Den videre planlægning 
De nuværende spredningskorridorer og kerneområder falder delvis sam-
men med udpegningen af landskabsstrøg og vil således indgå dels som 
eksisterende og dels som potentiel natur i arbejdet med en kommende 
Naturstrategi for hele kommunen. 
 
Andre myndigheder 
De konkrete sektorplaner for naturplanlægning vil nogle steder medføre 
inddragelse af de omkringliggende kommuner: Hørsholm, Allerød, Hille-
rød, Gribskov og Helsingør. 
 
Lovgrundlag 
Planlovens landzonebestemmelser 
Naturbeskyttelsesloven 
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale natur-
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5.3 Naturværdier 
REDEGØRELSE 

beskyttelsesområder 
Miljømålsloven m.fl. 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for i kommunepla-
nen at udpege områder i det åbne land, som rummer beskyttelsesinte-
resser på grund af særlige naturværdier. Desuden skal Fredensborg 
Kommune fastlægge retningslinjer, der sikrer værdierne. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere ansvar for i overensstemmelse 
med planloven at sikre det åbne lands bevaringsværdier, f.eks. natur, 
gennem kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
 
Miljøcenter Roskilde og Fredensborg Kommune varetager administratio-
nen 
af Naturbeskyttelsesloven, herunder offentlighedens adgang til naturen. 
Fredensborg Kommune foretager kortlægning af beskyttede naturtyper 
omfattet af lovens § 3 og udarbejder sektorplaner for naturbeskyttelse 
samt plejeplaner for fredede arealer. Endvidere gennemfører Fredens-
borg Kommune naturovervågning, naturgenopretning, naturpleje og na-
turformidling for ikke statsejede arealer. 
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 5.4 Naturnetværk 
RETNINGSLINIER 

Retningslinier 
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
 
5.4.1 
Som en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland udpeges de nord-
vestlige dele af kommunens landområde til nationalparkformål. Den sam-
lede udpegning indenfor Fredensborg Kommune ses af retningsliniekort 
5.4.A (Kort med hele nationalparken ses i redegørelsesdelen). 
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Signaturforklaring 

 

5.4 Naturnetværk 
RETNINGSLINIER 

5.4.A Nationalpark Kongernes Nordsjælland - retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Nationalpark Kongernes  Nords jælland - udenfor Fredensborg Kommune 
(Fors lag til afgrænsning maj 2009)

Nationalpark Kongernes  Nords jælland - indenfor Fredensborg Kommune
(Fors lag til afgrænsning maj 2009)
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 5.4 Naturnetværk 
RETNINGSLINIER 

Landskabsstrøg  
5.4.2 
Der udpeges tre landskabsstrøg — potentielle økologiske forbindelser — 
på  tværs af kommunens landområder: 

• Et landskabsstrøg i forlængelse af Kellerisfredningen nord for Humle-
bæk til et forløb nordøst om Fredensborg mod Esrum sø. 

• Et landskabsstrøg i forlængelse af Nivådalens fredning fra Langstrup 
Mose over Knurrenborg Vang mod Gl. Grønholt Vang. 

• Et landskabsstrøg fra Grønholt Hegn mod Tokkekøb Hegn. 
 
Landskabsstrøgene fremgår af retningsliniekort 5.4.B 
 
5.4.3 
Ved landzoneadministration, naturgenopretningsprojekter og stiplanlæg-
ning indenfor landskabsstrøgene bør der tages gensidige hensyn til be-
skyttelse og benyttelse. 
 
Senere planlægning for potentiel natur 
5.4.4 
Der skal i første del af planperioden (inden 2015) udpeges potentielle na-
turområder inden for landskabsstrøgene som i resten af kommunen i for-
bindelse med en samlet naturstrategi for hele kommunen. 
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 5.4 Naturnetværk 
RETNINGSLINIER 

 

5.4.B Landskabsstrøg - retningsliniekort 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 
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Nuværende forhold 
 
Kongernes Nordsjælland. 
Folketinget har besluttet at der skal oprettes nationalparker i Danmark, 
herunder i Nordsjælland - Kongernes Nordsjælland. Der har i den forbin-
delse været gennemført et pilotprojekt, der er afsluttet ved at de fem be-
rørte kommuner i Nordsjælland har indsendt forslag til afgrænsning af 
nationalparken til miljøministeren. I Fredensborg kommune drejer det sig 
om et mindre område i den nordvestlige del af kommunen. 
 
Nationalparkområdets afgrænsning i Fredensborg Kommune fremgår af 
retningsliniekort 5.4.A. Den viste afgrænsning er de fem kommuners fæl-
les forslag til afgrænsning fra maj 2009. 
 
Den endelige afgrænsning af nationalparken forventes at foreligge ultimo 
2009. Nationalparken forventes indviet i 2011. 
 
Landskabsstrøg og potentiel natur. 
I henhold til planlovens bestemmelser om indholdet af kommuneplan 
2009 skal de udpegede spredningskorridorer suppleres med udpegning af 
potentielle naturområder. 
 
Fredensborg Kommune har i planperioden modtaget pjecen `Fremtidens 
natur i Fredensborg Kommune´, der er udarbejdet af Danmarks Natur-
fredningsforenings Lokalkomité. Fredensborg Kommune vil bruge denne 
udpegning som afsæt for det videre arbejde med potentiel natur i kommu-
nen. 
 
Landskabsstrøgenes afgrænsning i Fredensborg Kommune fremgår af ret-
ningsliniekort 5.4.B. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål for udpegning af landskabsstrøg er: 

• at sikre potentielle sammenhængende naturområder på tværs af 
kommunens landområde, og 

• at sikre rekreative forbindelser gennem oplevelsesrige landskaber 
med såvel natur som kulturværdier på tværs af landområdet samt 
omkring Esrum sø. 

 
Hvorfor skabe sammenhængende natur i det åbne land? 
I Nordsjælland som helhed og i Fredensborg Kommune er der mange sko-
ve og en række fredede områder af stor landskabelig, kulturhistorisk, bio-
logisk og rekreativ værdi. Men mange steder er der ikke nogen sammen-
hæng mellem disse, idet de er adskilt af strækninger af åbent land med 
marker i omdrift og spredt bebyggelse. 
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
På regionalt niveau vil Kongernes Nordsjælland bl.a. bidrage til at skabe 
denne sammenhæng mellem værdifulde områder. 
 
Hvad betyder en nationalpark? 
Oprettelsen af nationalparker er med til at sikre og bevare enestående 
dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Ved at oprette natio-
nalparker sikres at områdernes landskaber, de geologiske informationer,  
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naturværdierne og de kulturhistoriske værdier ikke går tabt, men netop 
bliver bevaret og gjort synlige, så de kommer alle til gode. Det giver sam-
tidig bedre mulighed for friluftsliv og øget turisme i området. 
 
Når nationalparken etableres, nedsættes en bestyrelse, som skal udarbej-
de en nationalparkplan. Ifølge denne vil der være arealer hvor man ønsker 
at styrke naturværdierne, vise kultursporene eller forbedre friluftslivet, det 
kan f. eks være aftaler om at ekstensivere driften, gennemføre naturgen-
opretningsprojekter mv. Det vil være frivilligt, om den enkelte lodsejer vil 
indgå aftale med Nationalparkbestyrelsen.  
 
Nationalparken sætter ikke anden lovgivning ud af kraft, ligesom der hel-
ler ikke kommer særlige restriktioner for erhverv i nationalparken. 
 
Landskabsstrøg 
På kommuneniveau kan der endvidere etableres en sammenhæng ved at 
afgrænse nogle landskabsstrøg, hvor der tages særlige hensyn til naturen, 
kulturmiljøet og befolkningens mulighed for at færdes gennem det åbne 
land til fods, på cykel eller til hest. 
 
Disse landskabsstrøg skal: 

• danne forbindelse mellem kommunens skove og fredede områder, 
for mennesker såvel som for planter og dyr, 

• være rige på levesteder for planter og dyr, som er knyttet til det 
åbne land, men som ikke trives med intensiv landbrugsdrift, 

• omfatte de landskabstyper, som er repræsenteret i kommunen, 

• indeholde værdifulde kulturmiljøer, såsom velbevarede landsbyer, 
kirker, møller og fortidsminder. 

 
Hvilke landskabsstrøg foreslås i Fredensborg Kommune? 
 
1. Fra Humlebæk til Esrum Sø ved Endrup 
Vest for Humlebæk Fiskerleje med de mange kulturhistoriske minder lig-
ger Kellerisfredningen med de store marker og smukke skovbryn. Herfra 

Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland - de fem kommuners 

fælles forslag til afgrænsning -  

maj 2009. 
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strækker et småbakket dødislandskab med mange levende hegn sig frem 
til Esrum Sø. I dette strøg ligger Højsager Mølle på en bakketop, og en hel 
række bevaringsværdige landsbyer: Toelt, Langerød, Veksebo og Dan-
strup. 
 
2. Nivådalen – fra Nivå til Esrum Sø ved Sørup 
Vest for den lavvandede Nivå Bugt med rørskov og strandenge ligger Ni-
vådalen centralt i Fredensborg kommune – det sidste store ubebyggede 
kystområde i denne del af Nordsjælland. Dette strøg forgrener sig med én 
gren langs Nive Å mod Grønholt Hegn og en anden gren langs Langstrup 
Å/Grønholt Å mod Gl. Grønholt Vang. Ved naturpleje og naturgenopret-
ning i Langstrup og Lønholt moser kan der opnås store gevinster for natu-
ren i form af gunstige leve– og yngleforhold for en række fugle- og padde-
rarter samt et mere varieret planteliv. 
 
3. Fra Esrum Sø til Tokkekøb Hegn 
Mod vest ligger en række landskabeligt og kulturhistorisk værdifulde mil-
jøer fra Sørup ved Esrum Sø i nord over Grønholt til Kirkeltefredningen i 
syd. De ligger som perler på en snor langs det system af jagtveje fra Chr. 
d. 5.s tid, som strækker sig fra Gribskov til Hareskoven. 
 
Det skal bemærkes, at landskabsstrøgene i et vist omfang overlapper bl.a. 
de af Frederiksborg Amt udpegede spredningskorridorer og de arealer, der 
i Fredensborg Kommune er udpeget til at indgå i Kongernes Nordsjælland. 
 
Hvilke tiltag vil kunne opfylde formålene med landskabsstrøgene? 

• pleje (græsning/høslæt) af kommunalt ejede og af fredede områder 
med henblik på at skabe bedst mulige forhold for plante- og dyreliv. 

• Samarbejde med lodsejere om ekstensiv landbrugsdrift, dvs. høslæt 
og græsning uden jordbehandling, gødskning eller behandling med 
bekæmpelsesmidler. 

• Reetablering af eng- og vådområder ved afbrydelse af dræn og op-
stemning af grøfter. 

• Frilæggelse, og skånsom og miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse, 
evt. genslyngning af vandløb. 

• Afskæring af tilløb af urenset spildevand til vandløb. 

• Begrænset skovplantning, overgemte juletræsplantninger fældes. 

• Plantning af levende hegn i respekt for oplevelsen af landskabet - 
kun i markskel, ikke langs veje – og kun med hjemmehørende og 
egnskarakteristiske buske og træer. 

• For at genskabe særlig værdifulde udsigter opfordres lodsejerne til 
regelmæssig beskæring af eksisterende levende hegn og rydning af 
træplantninger. 

• Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for landsbyerne 

• Bevaring af bevaringsværdige bygninger og opdatering af retningsli-
nier for nybyggeri i landområdet. 
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• Bevaring af eksisterende stier gennem det åbne land, etablering af 
stier der forbinder de eksisterende stier og etablering af stier gen-
nem landskabsstrøgene for at skabe forbindelse mellem kommu-
nens bysamfund, landsbyerne, skovene og de fredede områder. 

 
Den videre planlægning 
Udpegningen af landskabsstrøg i Kommuneplan 2009 vil indgå i arbejdet 
med en kommende Naturstrategi og en samlet Stiplan for hele kommu-
nen, da sammenhængende natur i det åbne land er en fælles målsætning 
for disse indsatsområder. 
 
Landskabsstrøgene kan danne ramme om såvel eksisterende natur, po-
tentiel natur og potentielle rekreative områder, der kan indpasses uden at 
forringe naturgrundlaget.  
 
Andre myndigheder 
De konkrete sektorplaner for natur og stiplanlægning vil nogle steder 
medføre inddragelse af de omkringliggende kommuner: Hørsholm, Alle-
rød, Hillerød og Helsingør. 
 
Lovgrundlag 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for at udpege potenti-
elle naturområder og potentielle økologiske forbindelser i det åbne land. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere ansvar for i overensstemmelse med 
planloven at sikre det åbne lands bevaringsværdier, f.eks. natur, gennem 
kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
 
Miljøcenter Roskilde og Fredensborg Kommune varetager administrationen 
af Naturbeskyttelsesloven, herunder offentlighedens adgang til naturen. 
Fredensborg Kommune foretager kortlægning af beskyttede naturtyper 
omfattet af lovens § 3 og udarbejder sektorplaner for naturbeskyttelse 
samt plejeplaner for fredede arealer. Endvidere gennemfører Fredensborg 
Kommune naturovervågning, naturgenopretning, naturpleje og naturfor-
midling for ikke statsejede arealer. 
 
Planlovens landzonebestemmelser 
Naturbeskyttelsesloven 
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder 
Miljømålsloven m.fl. 
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Beskyttelse af landskabsværdier 
5.5.1 
Beskyttelsesområderne for landskabsværdier fremgår af retningsliniekort 
5.5.A. 
 
5.5.2 
Inden for de udpegede beskyttelsesområder for landskabsværdier må til-
standen eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende 
helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi 
eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan 
dog ske som led i forbedring af områdernes landskabsværdier eller i med-
før af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.  
 
5.5.3 
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, 
såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, 
og såfremt det ud fra en konkret vurdering af den regionale værdi kan ske 
uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder 
eller enkelte elementer.  
 
5.5.4 
Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges 
eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages 
arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger 
og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med 
hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af 
landskabsværdierne. 
 
5.5.5 
Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig 
adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne. 
Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt 
sårbare. Inden for beskyttelsesområder skal der i forbindelse med etable-
ring af intensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering konsekvenser-
ne for landskabsværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilla-
delse eller om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksom-
heden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af områdernes særlige 
værdier. 
 
5.5.6 
I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne skal landskabeli-
ge helheder i videst muligt omfang bevares. 
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5.5.A Landskabsværdier —retningsliniekort 
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Fredede områder

Beskyttelsesområde for landskabsværdier
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Terrænregulering og landskab 
5.5.8 
På landzonearealer der er udpeget som beskyttelsesområde for værdifulde 
landskaber, for biologi, for kulturmiljø, for geologi (herunder terræn-
skrænter) samt for lavbundsarealer og landskabsstrøg gælder, at der ikke 
må foretages terrænregulering, herfra undtages dog meget begrænsede 
ændringer i forbindelse med byggeri og vejanlæg omfattet af kommunens 
myndighedsbehandling. Arealerne fremgår af retningsliniekort 5.5.B. 
 
5.5.9 
På de øvrige landzonearealer gælder: 

• at der som udgangspunkt ikke må foretages terrænregulering ud 
over +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn, 

• at terrænregulering ud over +/- 0,5 meter i forhold til det eksiste-
rende naturlige terræn — f.eks. I forbindelse med etablering af søer 
og støjvolde — dog vil kunne tillades på baggrund af en konkret 
vurdering,  

• at terrænregulering ud over +/- 0,5 meter i alle tilfælde kræver 
landzonetilladelse. Terrænregulering under +/- 0,5 meter kan i sær-
lige tilfælde blive betragtet som jorddeponering og dermed kræve 
landzonetilladelse og 

• at terrænregulering kun må ske med jord i klasse 0 eller 1*. Jorden 
må ikke indeholde synlige rester af affald. På landbrugsjord og i na-
tur– og skovområder må dog kun anvendes jord i klasse 0. Jordens 
klasse skal dokumenteres overfor Fredensborg Kommune. 

 
Landskabskaraktermetoden 
5.5.10 
I forbindelse med landzonetilladelse efter planlovens § 36, stk. 2, til place-
ring af landbrugsmæssigt nødvendige driftsbygninger samt øvrige større 
anlæg, der ikke kan placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, skal 
der gennemføres en analyse efter `landskabskaraktermetoden´. 
 
På baggrund af analysen skal der under hensyntagen til den konkrete an-
vendelse fastlægge placeringsmuligheder, max. bygningshøjder samt evt. 
terrænregulerende bestemmelser for anlægget. 
 
5.5.11 
I forbindelse med lokalplanlægning for pladskrævende rekreative anlæg 
(f. eks. golfbaner) samt for skovrejsningsarealer i landzone skal der gen-
nemføres en analyse efter `landskabskaraktermetoden´. På baggrund af 
analysen skal der under hensyntagen til den konkrete anvendelse fastlæg-
ges landskabsbevarende bestemmelser for anlægget. 
 
5.5.12 
Forud for lokalplanlægning af byudviklingsområder, skal der gennemføres 
en analyse efter `landskabskaraktermetoden´. Analysen skal fastlægge 
bestemmelser for karakteren af grænsen mellem by og land: det kan væ-
re fastlæggelse af forskellige beplantnings- og bebyggelsestyper, max. 
bygningshøjder samt evt. terrænregulerende bestemmelser for byudvik-
lingsområdet. 

* I henhold til Vejledning i 

håndtering af forurenet jord på 

Sjælland, juli 2001. 
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170  

 5.5 Landskabsværdier 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 
 
Hvad er landskabsværdierne? 
De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddel-
bart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af 
mange landskabselementer, f.eks. et landskab med både skove, søer og 
bakker. Andre landskaber er enkle med kun ét element, f.eks. en stor flad 
strandeng. Hovedstadsregionen består af mange forskellige egne landska-
beligt set. De enkelte egne rummer forskellige landskabelige oplevelser og 
identitet, og derfor har det betydning at sikre mulighed for at opleve net-
op variationen af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske 
træk. 
 
Frederiksborg Amt har tidligere udarbejdet Regionplantillæggene 
`Værdifulde landskaber´ og `Landskabsbeskrivelse´( begge 1992 ), der 
nærmere uddyber kriterierne for udpegningen af de landskabelige beskyt-
telsesinteresser i det tidligere Frederiksborg Amt. De særlige kvaliteter 
ved landskabet i Fredensborg kommune er således beskrevet i Region-
plantillægget `Landskabsbeskrivelse´. Kommunens landskab fordeler sig 
på tre landskabelige egne med hovedparten af landskabet i: 

• Nivåegnen – bakket agerland, å og havkyst, mindre dele i  

• Grønholtegnen – små løvskove på bakket terræn, og i 

• Gurre-egnen – bakket skov- og sølandskab, slotte, godser og ky-
ster. 

Også i det åbne land uden for de udpegede landskabelige beskyttelsesom-
råder findes der enkelte, ofte mindre elementer, som har landskabelig 
værdi. Typiske eksempler er landsbyer, markant beplantning, diger og 
levende hegn samt vandløb, søer, moser og vedvarende engarealer. De 
samlede områder med landskabelige værdier fremgår af retningsliniekort 
5.5.A. 
 
Terrænregulering 
Fredensborg Kommune har i planperioden oplevet et stigende ønske om 
terrænregulering i landområdet, især har der været et stigende omfang af 
terrænreguleringer, der er gennemført uden ansøgning og derefter påkla-
ges af naboerne. Da oplevelsesværdien i det åbne land forringes væsentlig 
ved den tiltagende terrænregulering, er der behov for et tydeligt admini-
strationsgrundlag. De samlede områder hvor terrænregulering er uønsket 
fremgår af retningsliniekort 5.5.B. 
 
Formålet med retningslinierne 
 
Delmål for udpegning af landskabsværdier 

• At bevare værdifulde landskaber, så der er mulighed for at opleve 
smukke og egnskarakteristiske landskaber, som er særligt upåvirke-
de af indgreb. 

Hvad er landskabsværdierne sårbare overfor? 
Områder med landskabelige interesser er særligt sårbare over for indgreb, 
som afgørende ændrer landskabsbilledet. Store ændringer kan medføre, 
at forskellene mellem egnenes karakteristiske landskabstyper udviskes.  
Bymæssig bebyggelse, åbent beliggende industri og større fritidsanlæg 
ændrer ofte det omgivende landskabs karakter. Råstofgravning kan helt 
fjerne markante terrænformer. Tekniske anlæg som f.eks. højspændings-
ledninger og belysningsanlæg, oplyste skilte m.m. virker tit visuelt domi-
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nerende, selv på lang afstand. Nye skovplantninger kan sløre en egns ka-
rakteristiske landskabstræk. 
 
Hvordan tages hensyn til landskabsværdierne? 
Inden for de udpegede landskabelige beskyttelsesområder må der som  
hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller bygninger og 
anlæg, som ikke slører eller forringer de særlige landskabsværdier. En 
analyse ud fra de særlige og karakteristiske landskabstræk, terrænfor-
hold, udsigtsforhold, markante natur- og dyrkningsarealer og bebyggelser 
bør indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye 
bygninger, anlæg mv., der ikke må virke dominerende eller fremmede i 
landskabet. 
 
Administrationsgrundlag for værdifulde landskaber 
I HUR´s vejledning til landzoneadministration fra 2002 er de landskabelige 
hensyn beskrevet.*  
 
By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet en metode til at kvalificere det 
redegørelsesgrundlag der skal ligge til grund for beskyttelsen af de land-
skabelige kvaliteter i forbindelse med landzoneadministration og byudvik-
ling. Metoden kaldes `landskabskaraktermetode´. Det er hensigten at en 
landsdækkende gennemførelse af analysen vil give et ensartet administra-
tionsgrundlag. Fredensborg Kommune bør derfor på sigt gennemføre ana-
lysen for hele landområdet. 
 
Hvad er `landskabskaraktermetoden´? 
Landskabskaraktermetoden afdækker landskabernes karakteristika og 
særlige oplevelsesmuligheder, tillige med deres tilstand og sårbarhed 
overfor ændringer. Dette anvendes til at sikre de landskabelige bevarings-
værdier, herunder større sammenhængende områder på tværs af kommu-
negrænser samt til at levere oplæg til, hvordan værdifulde landskaber kan 
beskyttes. 
 
Metoden genererer et væsentligt sektorinput til kommuneplanlægningen 
og den efterfølgende forvaltning af de landskabelige interesser. I kommu-
neplanlægningen kan metodens resultater lægges til grund for planlæg-
ning af landskabet og fungere som input til øvrige temaer bl.a. skovrejs-
ning, nye veje, tekniske anlæg og friluftsplanlægning. Metoden kan være 
med til at sikre, at hensynet til de landskabelige interesser indgår som en 
del af grundlaget for sagsbehandlingen i det åbne land. 
 
Hvilke arealer er særligt sårbare for terrænregulering? 
De udpegede beskyttelsesområder for værdifulde landskaber, for biologi, 
for kulturmiljø, for geologi og for lavbundsarealer er alle sårbare overfor 
terrænregulering. (Se redegørelse under de enkelte emner) 
 
Administrationsgrundlag for terrænregulering 
I Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration fra 2002 er prak-
sis for deponering af ren jord og terrænregulering beskrevet.** 
 
I HUR´s vejledning til landzoneadministration fra 2002 er terrænregule-
ring og deponering af ren jord beskrevet.***  
 
Formålet med at opstille retningslinier for terrænregulering, er at nedfæl-
de en skærpelse af Fredensborg Kommunes praksis i forbindelse med ad-
ministration af planlovens bestemmelser for landzonearealer. 
 

* ”Landskabelige, naturbeskyt-
telsesmæssige og rekreative 
hensyn skal tillægges betydelig 
vægt i administrationen af 
landzonebestemmelserne, jf. 
planlovens § 1. 
 
Hensynet til det landskabelige 
udsyn fra veje og stier, fx ud-
syn til åbne landskabsområder, 
landsbykirker og fortidsminder 
skal varetages i forbindelse 
med tilladelser til byggeri og 
anlæg i landzone. Hensynet til 
landskabet omfatter også land-
skabelige helheder og kultur-
miljøer med væsentlige beskyt-
telsesinteresser.” 

** ”Efter praksis kan … depo-
nering af ren jord på landbrugs-
arealer være ændret anvendel-
se der kræver landzonetilladel-
se. Hvorvidt der er tale om 
ændret anvendelse afhænger 
især af deponeringens omfang, 
men også af hovedformålet og 
tidshorisonten.” 

*** ”Placering af ren jord i 
landzone kræver landzonetilla-
delse, hvis der sker en ændret 
anvendelse af det pågældende 
areal, og/eller hvis udlægnin-
gen af jorden antages, at ville 
medføre væsentlige ændringer i 
det bestående landskab (f. x. 
forringelse af kultur/
naturmiljøet, visuel oplevelse, 
afvandingsforhold for nabo, 
m.v.)” 
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Formålet med retningslinierne er således: 

• at opstille en række konkrete bestemmelser, der har til formål at 
beskytte de karakteristiske landskabstræk mod uhensigtsmæssige 
jordopfyldninger, f. eks. i forbindelse med opfyldning med ren jord 
og i forbindelse med byudvikling, samt  

• at friholde landområdet for yderligere terrænregulering, der ikke 
tilgodeser væsentlige naturmæssige og rekreative interesser (f. eks. 
etablering af søer) eller, som kan være med til at støjbeskytte støj-
følsom anvendelse (se kapitel 4.0 om tekniske anlæg). 

 
Den videre planlægning 
For på længere sigt at kunne gennemføre en analyse efter 
`landskabskaraktermetoden´ for hele landområdet vil det være formåls-
tjenstligt at afprøve metoden dels i forbindelse med landzoneadministrati-
onen samt i forbindelse med planlægning for byudviklingsarealerne. 
 
Andre myndigheder 
En analyse efter landskabskaraktermetoden vil kræve inddragelse af de 
omkringliggende kommuner: Hørsholm, Allerød, Hillerød og Helsingør. 
 
Lovgrundlag 
Planlovens landzonebestemmelser 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for i kommuneplanen 
at udpege områder i det åbne land, som rummer beskyttelsesinteresser 
på grund af særlige landskabsværdier. Desuden skal Fredensborg Kommu-
ne fastlægge retningslinjer, der sikrer værdierne. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere ansvar for i overensstemmelse med 
planloven at sikre det åbne lands bevaringsværdier, f.eks. landskabstræk, 
gennem kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
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Beskyttelse af geologiske værdier 
5.6.1 
Beskyttelsesområderne for geologiske værdier består af et nationalt og et 
regionalt interesseområde 225 — Nivå, et regionalt interesseområde 420 - 
Karlebo samt af lokale geologiske interesseområder ved terrænskrænter 
(DAI) i det åbne land. Alle områder fremgår af retningsliniekort 5.6.A. 
 
5.6.2 
Inden for de udpegede beskyttelsesområder for geologiske værdier må 
tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende 
helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi 
eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan 
dog ske som led i forbedring af områdernes geologiske værdier eller i 
medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.  
 
5.6.3 
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, 
såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, 
og såfremt det ud fra en konkret vurdering af den regionale værdi kan ske 
uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder 
eller enkelte elementer.  
 
5.6.4 
Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges 
eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages 
arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger 
og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med 
hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af 
de geologiske værdier. 
 
5.6.5 
Inden for beskyttelsesområderne skal der generelt tilstræbes størst mulig 
adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af de geologiske værdier. 
Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt 
sårbare. Inden for beskyttelsesområderne skal der i forbindelse med etab-
lering af intensivt husdyrhold, foretages en konkret vurdering af konse-
kvenserne for de geologiske værdier. Det skal ved den konkrete afgørelse 
om tilladelse eller om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at 
virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af områdernes 
særlige værdier. 
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De enkelte delområder 
 
Nationalt geologisk interesseområde: 225  - Nivå 
5.6.6 
De dynamiske kystprocesser ved Nivå-bugten skal så vidt muligt forløbe 
uhindret. 
 
Regionalt geologisk interesseområde: 225  - Nivå 
5.6.7 
Eksisterende profiler i Nivå-leret skal så vidt muligt holdes åbne og tilgæn-
gelige. 
 
5.6.8 
Landskabet omkring den tidligere stenalderfjord i Nivå-dalen og i 
Langstrup Mose skal så vidt muligt holdes åbent. 
 
Regionalt geologisk interesseområde: 420 - Karlebo 
5.6.9 
Dødislandskabet omkring landsbyen Karlebo med fladbakker, deres ind-
byrdes overgange og sammenhæng må ikke sløres, men skal fremtræde 
klart og tydeligt. 
 
5.6.10 
Eksisterende lerprofiler i leraflejringerne ved Donse Dam i Tokkekøb Hegn 
skal så vidt muligt holdes åbne og tilgængelige.  
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Delområde 225 

 - Nivå 

5.6.A Geologiske værdier - retningsliniekort 

Delområde 420 - Karlebo 

Delområde 225 

 - Nivå 

Terrænskrænter (DAI) 

Terrænskrænter (DAI) 

Terrænskrænter (DAI) 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Beskyttelsesområde for geologiske værdier - Lokalt interesseområde

Beskyttelsesområde for geologiske værdier - Regionalt interesseområde

Beskyttelsesområde for geologiske værdier - Nationalt interesseområde
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Nuværende forhold 
 
Udpegning af geologiske værdier er et nyt emne i kommuneplanlægnin-
gen.  By- og Landskabsstyrelsen har derfor foretaget en revideret udpeg-
ning af de nationale geologiske interesseområder, dvs. af områder og lo-
kaliteter, som vurderes at være unikke eksempler på dansk natur, geolo-
gisk set. I Kommuneplan 2009 indgår såvel de nationale interesseområder 
som områder af regional geologisk interesse, fordi de er karakteristiske 
for regionen. Fredensborg Kommune har valgt at medtage terrænskræn-
ter som lokale interesseområder for geologi. 
 
Nationalt og regionalt geologisk interesseområde nr. 225 - Nivå 
Geologi 
Landskabet og aflejringerne i Nivå området illustrerer tre faser af Øre-
sundskystens udvikling fra slutningen af istiden frem til i dag. 
I istidens slutning blev teglværksleret ved Nivå aflejret i en isfyldt havbugt 
i det nordlige Øresund. 
 
Under stenalderhavets høje vandstand trængte saltvand ind i Nivå-dalen, 
hvor Langstrup Mose blev en lavvandet brakvandsfjord.  Talrige bopladser 
fra denne tid er påvist ved fjordens kyster. 
 
Den nuværende kyst i bunden af Nivå Bugt er under udvikling mod en 
barrierekyst svarende til situationen ud for Vallensbæk-dalen før anlægget 
af Køge Bugt Strandpark 
 
Regionalt geologisk interesseområde nr. 420 - Karlebo 
Geologi 
Omkring Karlebo findes en gruppe fladbakker omgivet af et småbakket 
morænelandskab. Størst er grusbakken Smidsbjerg med en højde på 58 
meter o. h. En gruppe sammenvoksede fladbakker ved Karlebo Kirke er 
derimod opbygget af smeltevandsler. Bakkerne er aflejret i forbindelse 
med afsmeltningen af Den Ungbaltiske Is. Ved Donse Dam i det nærlig-
gende Tokkekøb Hegn findes der profiler i tilsvarende senglaciale, stenfri 
leraflejringer. 
 
Lokale geologiske interesseområder 
Flere steder i kommunen er karakteriseret ved forløb af markante terræn-
skrænter*. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål med geologiske interesseområder er: 

• at bevare områder og lokaliteter, hvor der er mulighed for særligt 
tydeligt at opleve landskabets geologi og dannelse helt frem til nuti-
den. 

Hvad er værdierne generelt set? 
De geologiske interesser knytter sig til områder og lokaliteter, som inde-
holder markante landskabsdannelser og terrænformer, og som viser den 
geologiske udviklingshistorie lige fra istiden og helt op til i dag. Der er tale 
om dels større sammenhængende områder og dels enkeltlokaliteter.  
 
De større områder omfatter de forskellige istidsdannelser: morænedannel-
ser, tunnel- og smeltevandsdale, åse og dødislandskaber fra da isen smel-
tede væk. Endvidere litorinaflader og skrænter fra da havet steg i stenal-
deren efter istiden. Fra nyeste tid stammer f.eks. klitdannelser og særlige 

* Skrænternes afgrænsning 

svarer til DAI databasens af-

grænsning. 



177  

 5.6 Geologiske værdier 
REDEGØRELSE 

kystdannelser. 
 
Enkeltlokaliteterne omfatter bl.a. kalkgrave og grusgrave, hvor under-
grundens struktur kan studeres. Endvidere findes udvalgte kystklinter og 
skrænter, som viser den naturlige profil og nedbrydning. 
 
Hvad er værdierne i Fredensborg Kommune? 
 
Nationalt og regionalt geologisk interesseområde nr. 225 - Nivå 
Værdi 
Ler aflejringerne ved Nivå er en nøgle til forståelse af det glaciale miljø i 
istidens seneste afsnit. Lokaliteten er således referenceprofil for Nivå Leret 
og Helsingør Diamikton. 
 
Stenalderfjorden er et værdifuldt landskabselement og har et betydeligt 
forskningspotentiale i samspillet mellem arkæologi og geologi. Nivåbugten 
er typelokalitet for flade østvendte kyster i Danmark med begrænsede 
mængder af løse materialer og lav bølgeenergi, bugten er tillige Sjællands 
eneste kyst af denne type.  
 
Regionalt geologisk interesseområde nr. 420 - Karlebo 
Værdi 
De store fladbakker er fremtrædende landskabselementer, der tydeligt 
afspejler deres oprindelse som issøaflejringer. De tilknyttede leraflejringer 
illustrerer bl.a. sedimenternes råstofpotentiale. 
 
Lokale geologiske interesseområder 
Terrænskrænterne giver et markant landskab og rummer naturmæssige 
værdier i kraft af deres tørre miljø. Skrænterne ønskes fastholdt som et 
karakteristisk træk i det åbne land. 
 
De samlede områder med geologiske værdier fremgår af retningsliniekort 
5.6.A 
 
Hvad er værdierne sårbare overfor? 
Områder med geologiske interesser er især sårbare over for visuelle æn-
dringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Det drejer 
sig først og fremmest om ødelæggelse ved bortgravning, råstofindvinding 
eller terrænreguleringer og jorddeponering mv., som ændrer karakteristi-
ske oprindelige landskabsformer. Men de geologisk værdifulde områder er 
også sårbare over for dominerende eller forstyrrende bebyggelse og an-
læg, tilplantning med skov, juletræskultur o.l., naturlig tilgroning med krat 
og træbevoksning samt dræning, der ændrer jordlagsstrukturen. 
 
Hvordan tages hensyn til værdierne? 
Inden for de udpegede geologiske beskyttelsesområder må der som ho-
vedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller bygninger og 
anlæg, som ikke slører eller forringer oplevelsen af de særlige landskabs-
dannelser. Der kan normalt ikke gives tilladelse til råstofgravning, terræn-
regulering eller større beplantninger. En analyse ud fra de særlige og ka-
rakteristiske geologiske landskabstræk, terrænforhold og udsigtsforhold 
bør indgå i den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye 
bygninger, anlæg eller andre indgreb, så de ikke virker dominerende eller 
forstyrrende. I råstofindvindingsområder bør der så vidt muligt som led i 
råstofgravningen og efterbehandlingen løbende efterlades og vedligehol-
des geologiske profiler, så istidens dannelsesprocesser og lagserier kan 
studeres. 
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Nationalt og regionalt geologisk interesseområde nr. 225 - Nivå 
Naturforvaltning 

• Det vil være værdifuldt, at de få eksisterende profiler i Nivå leret 
holdes åbne og tilgængelige. 

• Det er vigtigt, at landskabet omkring den tidligere Stenalderfjord i 
Nivå Dalen og Langstrup Mose fastholdes åbent. 

• Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser i Nivåbugten, fx 
erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhin-
dret. 

 
Regionalt geologisk interesseområde nr. 420 - Karlebo 
Naturforvaltning 

• Det er vigtigt, at dødislandskabet med fladbakkerne, deres indbyr-
des overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder klart. 

• Det er værdifuldt med profilet i leraflejringerne. 

 
Den videre planlægning 
Lokalplanlægning indenfor beskyttelsesområderne for geologiske værdier 
bør sikre, at oplevelsen af de geologiske værdier ikke sløres. 
 
Andre myndigheder 
By– og Landskabsstyrelsen udpeger de nationale geologiske interesseom-
råder. 
 
Lovgrundlag 
Planlovens landzonebestemmelser 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for i kommuneplanen 
at udpege områder i det åbne land, som rummer beskyttelsesinteresser 
på grund af særlige landskabs-, natur- og kulturværdier. Desuden skal 
Fredensborg Kommune fastlægge retningslinjer, der sikrer værdierne. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere ansvar for i overensstemmelse med 
planloven at sikre det åbne lands bevaringsværdier, f.eks. bebyggelse, 
landskabstræk og natur gennem kommune- og lokalplanlægning og land-
zoneadministration. 
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Skovrejsning generelt 
5.7.1 
Skovrejsningsområderne, de potentielle bynære skovrejsningsområder, 
negativ og neutralområderne fremgår af retningsliniekort 5.7.A. 
 
Skovrejsningsområder 
5.7.2 
De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet 
med skov. 
 
Områder hvor skovrejsning er uønsket 
5.7.3 
Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) 
må der ikke plantes skov. 
 
Øvrige områder 
5.7.4 
Inden for det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes 
skov. 
 
Videre planlægning 
5.7.5 
Skovrejsningsområder skal udpeges i overensstemmelse med de statslige 
vandplaner og de kommunale handleplaner, således at udpegningen af 
skovrejsningsområder til stadighed harmonerer med behovet for grund-
vandsbeskyttelse. Ligeledes bør ændringen af skovrejsningsområder koor-
dineres med øvrige sektorplaner, herunder naturstrategi, friluftsstrategi 
og landskabskarakterkortlægning. 

Bygge- og beskyttelseslinier 

Skove er omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens §17, skovbyg-

gelinier. 

Skovbyggelinien er en bufferzo-

ne på 300 m omkring skove. 

Skovbyggelinien gælder for alle 

offentlige skove og for private 

skove med et sammenhængen-

de areal på mindst 20 ha. In-

denfor byggelinien er der for-

bud mod at bygge. 

 

Skovbyggeliniens formål er at 

sikre skovenes værdi som land-

skabselementer samt oprethol-

de skovbrynene som værdifulde 

levesteder for plante- og dyreli-

vet. 

 

Skovbyggelinier samt yderlige-
re information herom kan også 

ses på Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk under 

arealinformation. 
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Signaturforklaring 

 

Skovbyggelinier fra eks is terende skove

P otentielle bynære skovrejsningsområder

O mråder hvor skovrejsning er uønsket

Skovrejsningsområder

5.7 Skovrejsning 
RETNINGSLINIER 

Nyplantet skov 
 ved Avderød 

5.7.A Skovrejsning - retningsliniekort 

Nyplantet skov  
ved Dageløkke 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 
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Nuværende forhold 
Skovarealet i hele Hovedstadsregionen dækker ca. 12 % af det samlede 
areal, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Skovenes fordeling afspejler 
dyrkningsbetingelserne og den historiske udvikling i de forskellige dele af 
Hovedstadsregionen. Løvskovene dækker næsten 2/3 del af regionen, 
mens ca. 1/3 er domineret af nåleskov. 
 
Bøg og eg er de mest almindelige løvtræsarter, mens rødgran er den do-
minerende nåletræsart. I den nordlige del af regionen er hovedparten af 
skovene statsejede, mens hovedparten af skovene i den sydvestlige del er 
privatejede. 
 
Skovene i Fredensborg Kommune 
Fredensborg Kommune er skovrig. Hovedparten af skovene forvaltes af 
statsskovdistrikt Øresund. Karakteristisk for skovene i Fredensborg Kom-
mune, er at der er tale om mindre løvskove med en stor artsrigdom. Flere 
af skovene er bynære og har en god publikumssøgning. 
 
Hoveddelen af de bynære skove ligger omkring Fredensborg. Det drejer 
sig om Fredensborg Slotspark, Gammel Grønholtvang, Knurrenborg Vang 
og Endrup Hegn. Nord for Humlebæk ligger flere småskove ved Krogerup. 
Mellem Humlebæk og Nivå ligger Lave skov, hvor der i den forrige planpe-
riode er blevet plantet yderligere skov af Skov– og Naturstyrelsen. Vest 
for Kokkedal ligger Stasevang sammen med fritidsområdet Fredtoften. 
 
I landområdet grænser Danstrup Hegn op til den nordlige kommunegræn-
se hvor der er forbindelse til et større skovområde ved Gurre Sø. I den 
vestlige del af kommunen ligger Grønholt og Kirkelte Hegn i umiddelbar 
tilknytning til de store sammenhængende skovområder omkring Store 
Dyrehave og Gribskov. Ved Auderød er der i forrige planperiode etableret 
en mindre skovrejsning på privat initiativ. 
 
Formål med retningslinierne 
 
Delmål for skovrejsningsområder er: 

• at områder til skovrejsning prioriteres som middel til at sikre grund-
vands- og drikkevandsressourcer, fremme biodiversiteten og spred-
ningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv samt øge mulig-
hederne for friluftsoplevelser omkring byområderne, 

• at områder, der rummer værdier på grund af landskabelige, geolo-
giske, kulturhistoriske og biologiske interesser, der ikke er foreneli-
ge med skovrejsning, friholdes for skovtilplantning. 

 
Udpegning af skovrejsningsområder 
Staten ønskede i 1990, at skovarealet i Danmark skulle fordobles inden 
for en trægeneration - det ville sige i løbet af de følgende ca. 80-100 år. 
Skovrejsningsindsatsen målrettes blandt andet mod de områder af landet, 
hvor der mangler skov og mod bynære områder. Udover at forøge træpro-
duktionen skal skovrejsningen fremme hensynene til friluftslivet, det vilde 
plante- og dyreliv og beskyttelsen af drikkevands- og grundvandsressour-
cerne. 
 
Udpegning af områder hvor skovrejsning er uønsket 
I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, er baggrunden for at udpege-
arealerne at sikre kirkernes omgivelser samt værdifulde kulturmiljøer og 
landskaber herunder områder hvor, særlige naturværdier ønskes bevaret. 
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Der er taget hensyn til lavbundsområder og områder, hvor hensynet til 
geologiske interesser er uforeneligt med skovrejsning. Der er også taget 
hensyn til dyrkningsjorde af høj kvalitet og områder, hvor der f.eks. skal 
ske byudvikling. 
 
Definition af skovrejsning 
Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hoved-
sagligt løvskove med danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, 
el og mange buske. Nåletræer plantes mest for variationen, vildtets og for 
frøforsyningens skyld. I mange skovrejsningsprojekter genoprettes små-
biotoper som vandhuller og græsningsarealer, og der bliver lagt vægt på 
den landskabelige indpasning, f.eks. understregning af terrænet, flotte 
udsigter mv. 
 
Udpegningsgrundlaget 
I hovedstadsregionen er udpegningen af skovrejsningsområder sket med 
henblik på: 

• at beskytte grund- og drikkevandsressourcer, 

• at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme 
deres spredningsmuligheder, 

• at øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne. 

 
Skovene bør være varierede, tilpas store og tilgængelige, således at de 
kan udgøre gode friluftsområder for befolkningen og samtidig være leve-
steder for planter og dyr. De nye skove bør have en udformning, der un-
derstreger og værner om egnskarakteristiske landskabstræk og vigtige 
kulturhistoriske spor og kulturmiljøer. Endelig bør driften af skovene tage 
hensyn til grundvandsinteresserne ved at undgå brug af pesticider og gød-
ning samt ved primært at bestå af løvskov. Det sidste skyldes, at specielt 
nåleskov kan medføre forsuring af jorden, hvilket er et problem i forhold 
til frigivelse af metaller til grundvandet. Desuden er grundvandsdannelsen 
mindre under skove end under agerjord. Dette gælder specielt for nåle-
skov, idet fordampningen fra de stedsegrønne nåleskove er større end 
fordampningen fra de løvfældende løvskove. 
 
Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, gælder det, at 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse af naturområder 
og fortidsminder m.m. samt evt. fredninger skal overholdes. Mange ar-
kæologiske levn under pløjelaget er sårbare overfor dybdepløjning, grub-
ning og tilplantning. Tilplantningsplanerne bør derfor fremsendes til det 
lokale museum, der om nødvendigt kan foretage undersøgelser af sårbare 
arkæologiske forekomster. Der er afsat midler hertil via Museumsloven. 
 
Udpegning af områdetyper 
Udpegningerne af skovrejsningsområderne er inddelt i 3 områdetyper: 

• Skovrejsningsområder (positivområderne), 

• Områder hvor skovrejsning er mulig (neutralområderne) og  

• Områder hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne). 
 
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes egentlig 
skov på landbrugsejendomme. I særlige tilfælde kan gives dispensation. 
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 5.7 Skovrejsning 
REDEGØRELSE 

Tilskud til skovrejsning 
Der ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjorde i henhold til 
Skovloven. 
 
Potentielle bynære skovrejsningsområder 
Formålet med at udpege potentielle bynære skovrejsningsområder er at 
vise en mulig sammenhæng mellem planlægning for lokale friluftsområder 
(retningsliniekort 6.2.B) og planlægning for skovrejsning. Udpegningen er 
vist som en stiplet dobbeltpil, idet der er tale om en strategisk udpegning 
der viser en hensigt om at skabe bedre rekreative forbindelser på tværs af 
landområdet mellem de eksisterende skove og byområderne. Skovrejs-
ning kan ses som led i den øvrige rekreative planlægning. 
 
Den videre planlægning 
De udpegede skovrejsningsområder og de potentielle skovrejsningsområ-
der kan revideres og implementeres i løbet af planperioden i overensstem-
melse med de statslige vandplaner og kommunale handleplaner samt øv-
rige sektorplaner, herunder naturstrategi, naturstrategi og landskabska-
rakterkortlægning. 
 
En revision vil kræve et kommuneplantillæg. Ifølge VVM-reglerne skal 
konkrete skovrejsningsprojekter screenes. 
 
Andre myndigheder 
Revision af skovrejsningsområder skal koordineres med nabokommuner. 
 
Lovgrundlag 
Planloven 
Skovloven 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for at udpege områ-
der, som ønskes tilplantet med skov på grundlag af en afvejning i forhold 
til de øvrige areal- og miljøinteresser og rekreative hensyn i det åbne 
land. Tilsvarende har kommunen ansvaret for at udpege områder, hvor 
tilplantning med skov er uønsket af landskabelige, kulturhistoriske eller 
andre grunde. Skov- og Naturstyrelsen tildeler tilskud. 
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 5.8 Kystnærhedszonen 
RETNINGSLINIER 

Det kystnære landområde - kystnærhedszonen 
5.8.1 
Den kystnære del af landområdet afgrænses som vist på retningsliniekort 
5.8.A. 
 

5.8.2 
Hovedstadsregionens kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og 
anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. I 3 km kystnærhedszonen 
må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig 
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.  
 
5.8.3 
For planlægningen i kystnærhedszonen gælder: 

• at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for 
anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig 
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, 

• at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infra-
strukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for be-
byggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer 
på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse, 

• at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende 
sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, 

• at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende 
turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende 
bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, 

• at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, og 

• at det ved opførelse af erstatningsbyggeri og nybyggeri i kystzonen 
bør vurderes, hvordan byggeriet er placeret i forhold til risikoen for 
oversvømmelse og/eller erosion fra havet.    

 
Områder der ikke må bebygges 
5.8.4 
Områder, der ikke må bebygges, fremgår af retningsliniekort 5.8.A og 
svarer til Fingerplanens udpegning af kystkiler. 
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Signaturforklaring 

 

5.8 Kystnærhedszonen 
RETNINGSLINIER 

5.8.A Kystnærhedszonen - retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

O mråder der ikke må bebygges  - Fingerplanens  kys tkiler

Den kys tnære del af landområdet - Kys tnærhedszonen

Byzonegrænse (2009)
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 5.8 Kystnærhedszonen 
REDEGØRELSE 

Nuværende forhold 
De danske kyster er enestående i Europa på grund af deres variation. Det 
er en national interesse, at kysterne bevares, så de fortsat og som hidtil 
kan udgøre landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi, 
men at der samtidig kan ske en udvikling, dér hvor en udvikling er velbeg-
rundet. 
 
Den nationale interesse er udtrykt i planlovens bestemmelser om kyst-
nærhedszonen, hvor der er særlige bestemmelser for såvel kommune-
planlægning som lokalplanlægning. 
 

Kystnærhedszonen omfatter kystområderne i en afstand på 3 km fra ky-
sten i landzone og sommerhusområder. Afgrænsningen fremgår af ret-
ningsliniekort 5.8.A. 
 
Kystnærhedszonen i Fredensborg Kommune 
Kystnærhedszonen i Fredensborg Kommune kan deles op i 6 principielt 
forskellige områder: 
 
1)  Kystkilen ved Kellerisfredningen og Gl. Humlebæk Fiskerleje 
2)  Humlebæk og kystskrænterne langs Gl. Strandvej 
3)  Kystkilen ved Lave Skov og Gl. Strandvej 
4)  Nivå og strandengene ved Nivå Havn 
5)  Kystkilen ved Nivådal-fredningen  
6)  Kokkedal og Mikkelborg Strandpark 
 
Kendetegnende for den samlede strækning er, at der i høj grad er planlagt 
for hele zonen, enten i form af byzonearealer eller i form af kystkiler og 
store fredede arealer. Store dele af kommunens kyststrækning er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, der administreres af 
Miljøcenter Roskilde. 
 
1) Ved Babylone skov nord for Humlebæk ligger de gamle fiskerhuse på 
Gl. Strandvej næsten helt ud til kysten. Strækningen er omfattet af Kelle-
risfredningen, der bl.a. skal sikre en landskabelig forbindelse mellem fi-
skerlejet ved kysten og herregårdslandskabet ved Krogerup. 
 
2) I Humlebæk er der på Gl. Strandvej bygget helt ud til de markante 
kystskrænter. Strandbeskyttelseslinien er ophævet på store dele af stræk-
ningen og gælder således kun på de offentligt tilgængelige strandarealer. 
 
3) Ved Lave skov syd for Humlebæk ligger bebyggelserne langs Gl. 
Strandvej helt ud til kysten. Dette område er den af kystkilerne, der er 
mindst reguleret i forhold til anvendelsesmulighederne, og store dele af 
denne kystkile er udlagt til skovrejsningsareal. 
 
4) Ved Nivå er de store strandengsarealer såvel omfattet af strandbeskyt-
telseslinien som Nivå-fredningen. Sammen med de tidligere lergrave ud-
gør denne del af kystkilen et karakteristisk, meget åbent og naturpræget 
område med spredte enklaver af bebyggelser. 
 
5) Umiddelbart syd for Nivå åbner landskabet sig helt op med den åbne 
kyststrækning i kystkilen ved Nivå-bugten. Dette sted er det eneste sted 
på kommunens kyststrækning, hvor landzonen reelt hænger sammen med 
kystlandskabet, hvilket gør området særdeles sårbart overfor visuelle æn-
dringer. De store strandengsarealer omfattet af strandbeskyttelseslinien 
og store dele af kystkilen er omfattet af Nivå-fredningen. 

Den åbne kyststrækning i kystki-

len ved Nivå-bugt 
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Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nivå-fredningen 

Kelleris-fredningen 

5.8 Kystnærhedszonen 
REDEGØRELSE 

6) Ved Mikkelborg i den sydligste ende af kommunens kyststrækning er 
der bygget helt ud til strandkanten, og kun den offentlige strandpark er 
omfattet af strandbeskyttelseslinien. 
 
 

Opdeling af kystnærhedszonen i 6 karakteristiske områder. 

Kystnærhedszonen 

Kystkiler  

Fredede områder 

Byzonearealer 
Ca. 1: 50000 
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 5.8 Kystnærhedszonen 
REDEGØRELSE 

Formål med retningslinierne 
Hensigten med kystbestemmelserne er at friholde kystområderne for be-
byggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Det stiller sær-
lige krav til planlægningen i de kystnære områder om at sikre den mindst 
mulige påvirkning af kystlandskabet. De åbne kyststrækninger er særligt 
sårbare, hvorfor udgangspunktet også er, at nyt byggeri og anlæg skal 
placeres bagved eksisterende bebyggelse. Endelig skal kystbestemmelser-
ne medvirke til at befolkningens adgang til kysterne sikres og udbygges. 
 
Planlægningsmæssig begrundelse 
Placering af nye byarealer i kystzonen kan kun komme på tale med en 
planlægningsmæssig begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en place-
ring af arealerne uden for zonen ikke er geografisk mulig. Gunstig belig-
genhed i forhold til herlighedsværdier i kystzonen kan ikke accepteres som 
planlægningsmæssig begrundelse.  
 
Funktionel begrundelse 
Placering af tekniske anlæg i kystzonen vil kun kunne accepteres med en 
funktionel begrundelse, hvis en kystnær placering er påkrævet, eller hvor 
placering af tekniske anlæg uden for kystzonen vil medføre ufor-
holdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger. 
 
Den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen 
En stor del af Fredensborg Kommunes byarealer er beliggende i kystnær-
hedszonen, og derved er en væsentlig del af kommunes bynære friarealer 
også beliggende i kystnærhedszonen i form af Fingerplanens kystkiler, der 
er udpeget som regionale friluftsområder. Mod det åbne land afgrænses 
kystnærhedszonen af transportkorridoren langs med Helsingørmotorvejen. 
 
Disse planmæssige bindinger giver på den ene side en velplanlagt kyst-
nærhedszone uden fremtidige udviklingsmuligheder, der ikke allerede er 
optaget i kommuneplanen (Humlebæk Syd er udlagt i forrige kommune-
plan), men på den anden side kan disse bindinger give en fremtidig udfor-
dring med planlægning for lokale fritidsområder til rekreative anlæg, der 
ikke kan indpasses i byzonen. 

Strandengsarealer syd for Nivå 

Havn 
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 5.8 Kystnærhedszonen 
REDEGØRELSE 

Områder der friholdes for bebyggelse 
Indenfor kystnærhedszonen i Fredensborg Kommune, er det Fingerpla-
nens kystkiler der friholdes for yderligere bebyggelse. Herfra undtages 
bebyggelse der kan tillades efter bestemmelserne i afsnit 6.2 om fritids-
områder samt bebyggelse der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af 
en landbrugsejendom. Der henvises til retningsliniekort 5.8.A. 
 
Den videre planlægning 
- 
 
Andre myndigheder 
Miljøcenter Roskilde varetager statens interesser vedr. kystnærhedszonen 
og strandbeskyttelseslinien. Kystdirektoratet varetager de interesser i 
kystzonen der er omfattet af kystbeskyttelsesloven. 
 
Lovgrundlag 
Planloven 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for i kommuneplanen 
at fastlægge retningslinjer, der friholder kystområderne for bebyggelse 
og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. 
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 6.0 Kultur og fritid 
6.1 Kulturhistoriske værdier 

6.2 Friluftsområder 

6.3 Vandløb, søer og kystvande 

6.4 Friluftsanlæg 

6.5 Støjende friluftsanlæg 

6.6 Kolonihaver 

6.0 Kultur og fritid 
 



192  

 

Beskyttelse af kulturhistoriske værdier 

6.1.1 

Beskyttelsesområderne for kulturhistoriske værdier samt Kirke- og Mølle-
omgivelser fremgår af retningsliniekort 6.1.A. 
 

6.1.2 

Inden for de udpegede beskyttelsesområder for kulturværdier må tilstan-
den eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helhe-
der eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller 
muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog 
ske som led i forbedring af områdernes kulturværdier eller i medfør af al-
lerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.  
 
6.1.3 

Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, 
såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, 
og såfremt det ud fra en konkret vurdering af den regionale værdi kan ske 
uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder 
eller enkelte elementer.  
 
6.1.4 

Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges 
eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages 
arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger 
og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med 
hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af 
kulturværdierne. 
 
6.1.5 

Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig 
adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af kulturværdierne. Den 
almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sår-
bare. Inden for beskyttelsesområder skal der i forbindelse med etablering 
af intensivt husdyrhold, foretages en konkret vurdering af konsekvenserne 
for kulturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse el-
ler om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden 
eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af områdernes særlige vær-
dier. 
 
6.1.6 

I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne skal kulturhisto-
riske helheder i videst muligt omfang bevares. Sten- og jorddiger fremgår 
af retningsliniekort 6.1.A og skal beskyttes i overensstemmelse med Mu-
seumsloven. Se endvidere faktaboks. 
 
Kirke– og mølleomgivelser 

6.1.7 

Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder yderligere, at 
byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke for-
ringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymil-
jø. Se endvidere faktaboks. 
 
6.1.8 

Inden for de konkret afgrænsede mølleomgivelser ved Karlebo Mølle og 
Højsager Mølle gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning kun 
må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem 
mølle og landskab eller landsbymiljø. 
 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
RETNINGSLINIER 

Bygge- og beskyttelseslinier 

Kirker er omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens §19, kirkebyg-

gelinier. 

Kirkebyggelinien er en 300 m 

beskyttelseszone målt fra kirke-

bygning til beskyttelse mod, at 

der opføres bebyggelse over 

8,5 m, som virker skæmmende 

på kirken.  

 

Kirkebyggelinier samt yderlige-

re information herom kan også 

ses på Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk under 

arealinformation. 

Bygge- og beskyttelseslinier 

Fortidsminder er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §18, 

Fortidsmindebeskyttelseslinier. 

Fortidsmindebeskyttelseslinien 

er en 100m beskyttelseszone 

målt fra fortidsmindets kant. 

Der må i henhold til museums-

loven ikke foretages ændringer 

i tilstanden af arealet inden for 

beskyttelseslinien, herunder 

etableres hegn, opstilles cam-

pingvogne o.lign.  

Beskyttelseslinier for fortids-

minder kan ses i den digitale 

kommuneplan på Fredensborg 

Kommunes hjemmeside 

www.fredensborg.dk under 

Kommuneplan 2009. Beskyttel-

seslinierne samt yderligere 

information herom kan også 

ses på Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk under 

arealinformation. 
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6.1.A Kulturhistoriske værdier -  retningsliniekort 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Mølleomgivelser

Kirkeomgivelser

Beskyttelsesområde for kulturhis toriske værdier

Kirkebyggelinier

Kirkefredninger

Sten- og jorddiger

Kulturarvsarealer
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Kulturmiljøer i byzonen 

6.1.10 

Følgende lokaliteter udpeges som kulturmiljøer i byzonen: 
 

• Det centrale Fredensborg (Slotsgade, Kronprinsensvej, Bagerstræ-
de, Tinghusvej samt villaområdet ved stationen) 

• Gl. Humlebæk Fiskerleje med kirkegårdssøen 

• Sletten Fiskerleje 

• Asminderød landsby 

• Sørup landsby 

• Brønsholmdal og Egedal ved Donse Å i Kokkedal 

• Nivaagaard, Ringovnen og Lergravssøerne i Nivå 

• Nivå landsby ved Kalvehaven og den tidligere Dr. Louises Kro 
 
Den omtrentlige placering af de navngivne kulturmiljøer fremgår af ret-
ningsliniekort 6.1.B. 
 
Senere planlægning 

6.1.11 

At der indenfor den første del af den kommende planperiode (inden 2015) 
igangsættes en SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i den 
tidligere Karlebo Kommune med henblik på en nærmere afgrænsning af de 
udpegede kulturmiljøer.* 
 
6.1.12 

At der indenfor den anden del af den kommende planperiode (inden 2021) 
udarbejdes et samlet Kommuneatlas for Fredensborg Kommune. I dette 
arbejde bør en opdeling af landområdet efter landskabskaraktermetoden 
indarbejdes. (se også afsnit 5.5.  ”Landskabsværdier”) 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
RETNINGSLINIER 

* I Kommuneplan 2005 for 

Fredensborg-Humlebæk Kom-

mune blev der udpeget en 

række bevaringsværdige byg-

ninger efter SAVE-metoden. 

Disse bygninger kan ses på 

kulturarvsstyrelsens hjemme-

side https://www.kulturarv.dk/

fbb/index.htm. De bevarings-

værdige bygninger vil ligeledes 

fremgå af den digitale Kommu-

neplan på Fredensborg Kom-

munes hjemmeside 

www.fredensborg.dk under 

Kommuneplan 2009.   
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Signaturforklaring 

 

Det centrale fredensborg 

6.1.B Kulturmiljøer i byzonen - retningsliniekort 

Sørup Landsby 

Gl. Humlebæk Fiskerleje 

Sletten Fiskerleje 

Nivaagaard, ringovnen og lergravssøerne 

Nivaa Landsby 

Brønsholmdal og Egedal 

Aab  Kulturmiljøer i byzonen 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
RETNINGSLINIER 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Fredtofte 

1: 80000 

Asminderød  Landsby 

Lokalisering af kulturmiljøer i byzonen
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Nuværende forhold 

 

Hvad er de kulturhistoriske værdier? 
De kulturhistoriske interesser i det åbne land omfatter dels synlige spor 
fra oldtid til nyere tid, f.eks. stendysser, gravhøje, kirker, landsbyer, hus-
mandsbebyggelser, slotte og herregårde, og dels områder, hvor der er 
ikke synlige spor, men stor sandsynlighed for at gøre fund i jorden. 
 
I de senere år er der kommet øget opmærksomhed om at bevare kulturhi-
storiske helheder i landskabet, kulturmiljøer, dvs. afgrænsede områder, 
der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det er 
områder, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem flere kulturspor og 
naturressourcerne, f.eks. en landsby og dens ejerlav og udskiftningsmøn-
ster, som det kan ses med levende hegn, sten- eller jorddiger, vejforløb 
og gamle mose- eller engarealer. 
 
Landsbyerne udgør en særlig omfattende og vigtig del af regionens kultur-
arv og bosætning. I afsnit 5.1 ”Byggeri og Landsbyer” gives retningslinjer, 
der gælder generelt for alle landsbyer, der ligger i eller grænser op til det 
åbne land samt for de særlige landsbyer, herunder fiskerlejer, husmands-
rækker o.l., i eller ud til det åbne land, som er specielt udpeget. De særli-
ge landsbyer er specielt udpeget, fordi de er særligt velbevarede eller vi-
ser en særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarealer. 
Alle kommunens landsbyer er imidlertid af generel kulturhistorisk interes-
se, som der så vidt muligt bør tages hensyn til i planlægningen. 
 
Også i det åbne land uden for de udpegede kulturhistoriske beskyttelses-
områder findes der spor og elementer, som har kulturhistorisk værdi og 
bør bevares. Det er især velbevaret bebyggelse, oprindelig vejstruktur og 
karakteristisk beplantning, eng, mose, overdrev, som tillige har stor land-
skabelig værdi. 
 
Det tidligere Frederiksborg amt har udarbejdet sektorplanmateriale, der 
nærmere uddyber kriterierne for udpegningen af kulturhistoriske interes-
ser og kulturmiljøer, f. x. `Landskabsbeskrivelse´, 1992 og 
`Kirkeomgivelser´, 2000. Sidstnævnte er baggrundsmateriale for Frede-
riksborg Amts konkrete afgrænsning af kirkernes omgivelser, der har sær-
lig betydning for oplevelsen af deres landskabelige og kulturhistoriske 
værdi.*  
 
Nye udpegninger af mølleomgivelser 
Fredensborg Kommune har valgt at supplere kirkeomgivelserne med en 
udpegning af en 300 meters beskyttelseszone omkring kommunens ene-
ste to bevarede møller, Karlebo og Højsager Mølle (se særskilt redegørel-
sestekst om disse). 
 
SAVE-registrede bygninger og Kulturmiljøer 
I kommuneplan 2005 for Fredensborg–Humlebæk Kommune, er der opta-
get en oversigt over bevaringsværdige bygninger i kommunen. 
`Kommuneatlas for Fredensborg-Humlebæk Kommune´ beskriver en ræk-
ke kulturmiljøer i byzonen. Kommuneatlasset er resultatet af en kortlæg-
ning af bevaringsværdige bygninger fra før 1940 efter den såkaldte SAVE-
metode. 
 
For Karlebo-egnen findes en række udgivelser, der især beskriver tegl-
værkernes historie, men også `De Brønsholmsdalske Fabrikkers´ korte 
historie beskrives. Der er i kommuneplanen for Karlebo kommune ikke  
foretaget en systematisk vurdering af bevaringsværdige huse på egnen. 

* Oplysninger om alle kendte 

enkelte kulturhistoriske spor 

findes elektronisk i ”Det Kultur-

historiske Centralregister” på 

Kulturarvsstyrelsens hjemme-

side www.dkconline.dk. Her 

findes også registreringen af 

”Kulturarvsarealer i Danmark”, 

som omfatter bevaringsværdige 

lokaliteter, der ikke er fredede, 

de største af disse er vist på 

retningsliniekort 6.1.A. 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
REDEGØRELSE 

Karlebo Mølle 

Grønholt Kirke set nord fra 
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Nye udpegninger af kulturmiljøer* 
I første omgang danner Kommuneatlasset for Fredensborg-Humlebæk 
Kommune grundlag for de konkrete udpegninger og afgrænsninger af kul-
turmiljøer i den nordlige del af den samlede kommune, og vil danne sam-
menligningsgrundlag for kommunens vurdering af tilsvarende udpegninger 
i den sydlige del af kommunen.  
 
Fredensborg Kommune supplerer udpegningen af kulturhistoriske beskyt-
telsesområder med en oversigtlig udpegning af kulturmiljøer i byzonen på 
baggrund af de ovenfor nævnte forhold. 
 
De samlede områder med kulturhistoriske værdier fremgår af retningsli-
niekort 6.1.A. 
 
Formål med retningslinierne 

 

Hvad er de kulturhistoriske værdier sårbare overfor? 
Mange kulturhistoriske spor og selve fortidsminderne er beskyttet gennem 
Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. I områder med sådanne spor 
gælder ønsket om beskyttelse derfor i høj grad det omgivende landskab, 
hvor der ofte er sandsynlighed for at gøre fund. Kulturmiljøer fra middelal-
der og nyere tid er ikke på samme måde beskyttet af sektorlovgivning. 
 
Områder med kulturhistoriske interesser fra oldtiden er ofte sårbare over 
for indgreb i form af dræning og dybdepløjning, da det ødelægger evt. 
fund i jorden. Desuden er de fleste kulturhistoriske interesseområder og 
kulturmiljøer sårbare over f.eks. større byggeri og anlæg, skovrejsning, 
terrænregulering, fjernelse af karakteristisk beplantning, levende hegn 
samt ændring af bygningsanlægs placering og udseende. Der er pligt til at 
inddrage de regionale museer, når der udarbejdes kommune- eller lokal-
planer, der berører bevaringsværdier. 
 
Hvordan tages hensyn til de kulturhistoriske værdier? 
Inden for de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder må der som 
hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller bygninger og 
anlæg, hvis det ikke forringer, men derimod harmonerer med de særlige 
kulturværdier. En analyse ud fra de særlige og karakteristiske kulturhisto-
riske træk, f.eks. bevaringsværdig bebyggelse, bebyggelsesmønster og 
byggetradition, ejendomsstruktur og egnstypisk beplantning bør indgå i 
den konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, 
anlæg mv., der ikke må virke dominerende og bryde helheden af land-
skabs- og naturtyper og kulturhistoriske elementer.** 
 
Hvorfor udpege Mølle-omgivelser? 
Der har i planperioden i forbindelse med landzoneadministration vist sig et 
behov for at markere Karlebo Mølles betydning i lokalmiljøet omkring Kar-
lebo landsby. Det samme bør gælde for Højsager Mølle. 
 
Hvorfor udpege kulturmiljøer? 
Der vil i den kommende planperiode være fokus på fortætningsmuligheder 
i byzonen. Dette vil sammen med et generelt ønske om at styrke de lokale 
bevaringsværdier kræve et styrket og samlet administrationsgrundlag så-
ledes, at der aktivt tages vare på de særlige bevaringsværdier i de  
enkelte områder. 
 

** Oplysning om særlige kul-

turhistoriske interesser inden 

for beskyttelsesområder findes 

hos staten i databasen 

”Konkretisering af landskabs-, 

natur- og kulturværdier i Ho-

vedstadsregionen”. 

* Hvad er et kulturmiljø? 

Et kulturmiljø kan ifølge Miljø-

ministeriets vejledning 

`Kulturmiljøet i kommunernes 

planlægning´ defineres som ”et 

geografisk afgrænset område 

som ved sin fremtræden af-

spejler væsentlige træk i sam-

fundsudviklingen”. 

 

Hvilke elementer indgår i et 

kulturmiljø? 

Med basis i ovennævnte defini-

tion, kan et kulturmiljø beskri-

ves ud fra  

1/stedet eller naturgrundlaget, 

2/det fysiske anlæg, rester eller 

spor samt 

3/kulturhistorien. 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
REDEGØRELSE 
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Kulturarven betaler sig! 
I Kulturarvsstyrelsens analyse `Kulturarv - en værdifuld ressource for 
kommunernes udvikling´ (2005) vises det, at såvel erhvervsliv som priva-
te bliver tiltrukket af kulturmiljøer, og at de er villige til at betale for de 
særlige rammer. 
 
Den videre planlægning 

Planlægningsgrundlaget for udpegning af kulturmiljøer er ikke ens i de to 
gamle kommuner. Dette gør det vanskeligt at danne sig et samlet overblik 
samt prioritere bevaringsbehovene, f. eks. i form af bevarende lokalpla-
ner.* 
 
Fredensborg Kommune vurderer, at der i løbet af den kommende planpe-
riode bør igangsættes en samlet registrering efter SAVE-metoden af beva-
ringsværdige bygninger i kommunen, således at en samlet prioritering af 
bevaringsbehovene bliver mulig. I den forbindelse kan det overvejes, om 
der også skal registreres bevaringsværdier fra efter 1940, da der i kom-
munen findes en række nyere bebyggelser af væsentlig arkitektonisk kva-
litet. På længere sigt kan der derved udpeges karakteristiske forstads-
kulturmiljøer. 
 
Registreringen af bevaringsværdige bygninger efter SAVE-metoden samt 
en landskabskortlægning efter Landskabskaraktermetoden (se afsnit om 
Landskabsværdier), bør i sidste halvdel af den kommende planperiode 
udmøntes i et samlet Kommuneatlas for Fredensborg Kommune. 
 
Andre myndigheder 

Egnsmuseet i Hørsholm og Kulturarvsstyrelsen høres i forbindelse med 
udpegning af kulturmiljøer og de øvrige kulturhistoriske udpegninger. 
 
Lovgrundlag 

Planlovens landzonebestemmelser 
Naturbeskyttelsesloven 
Museumsloven 
 
Fredensborg Kommune har efter planloven ansvaret for i kommuneplanen 
at udpege områder i det åbne land, som rummer beskyttelsesinteresser 
på grund af særlige kulturhistoriske værdier. Desuden skal Fredensborg 
Kommune fastlægge retningslinjer, der sikrer værdierne. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere ansvar for i overensstemmelse med 
planloven at sikre det åbne lands bevaringsværdier, f.eks. bebyggelse, 
gennem kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
REDEGØRELSE 

* I Kommuneplan 2005 for 

Fredensborg-Humlebæk Kom-

mune blev der udpeget en 

række bevaringsværdige byg-

ninger efter SAVE-metoden. 

Disse bygninger kan ses på 

kulturarvsstyrelsens hjemme-

side https://www.kulturarv.dk/

fbb/index.htm. De bevarings-

værdige bygninger vil ligeledes 

fremgå af den digitale Kommu-

neplan på Fredensborg Kom-

munes hjemmeside 

www.fredensborg.dk under 

Kommuneplan 2009.   
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Beskrivelse af Karlebo og Højsager Møller 
 
Karlebo Mølle 

Ved Karlebo Kirkes nordside mellem tårnet og korsarmen ser man en møl-
lesten mellem de øvrige store sten i muren. Det kunne se ud som om, der 
har været mølle i Karlebo lige så længe, som der har været kirke. 
 
I de skriftlige kilder kan Karlebo Mølle spores til slutningen af 1600-tallet. 
Det var en vandmølle kaldet Bassebjerg Mølle. Vandmøllen blev i 1820er-
ne erstattet af en hestemølle. I 1723 var der tillige blevet opført en stub-
mølle. Stubmøllen brændte i 1835, og den nuværende hollandske vind-
mølle blev opført. Til møllen var endvidere knyttet bageri, brændevinsud-
salg, urtekramhandel og spækhøkeri. Møllegården og hestemøllen brænd-
te i 1906, og kun den hollandske vindmølle stod tilbage. Senere byggedes 
atter et bageri. I 1923 blev der indlagt elektrisk kraft i møllen. Men inden 
da måtte man klare sig, som man bedst kunne. 
  
Mølleriet blev indstillet i 1946, og møllen var i fare for at forfalde og blive 
revet ned. Men så blev der stiftet en forening. ”Foreningen til Karlebo Møl-
les bevarelse”. I 1949 blev møllen fredet i klasse B. I 1982 købte Karlebo 
Kommune møllen. Møllen er åben for publikum på den årlige mølledag, 
som er 3. søndag i juni. 
 
Højsager Mølle  
Den eneste bevarede af de mange møller i Asminderød-Grønholt Kommu-
ne er Højsager Mølle. Den blev først bygget i 1870. Til gengæld er den 
stadig fuldt funktionsdygtig. Her kan man endnu opleve at se korn blive 
malet til mel ved hjælp af ægte vindkraft.  
 
Til møllen hørte en høkerforretning. I 1926 blev der installeret en diesel-
motor, så der også kunne males i stille vejr. Den sidste møller i Højsager 
Mølle drev såvel møllen som købmandsforretningen frem til 1973. 
 
Til alt held blev det muligt for ”Selskabet til bevaring af gamle bygninger i 
Fredensborg og omegn” at erhverve møllen. Imidlertid oversteg beva-
ringsarbejdet denne forenings midler og kræfter, og i 1978 måtte Fre-
densborg-Humlebæk Kommune så overtage møllen.  
 
Den 12. oktober 1985 kunne møllen endelig genindvies, bl.a. ved hjælp 
fra Nationalmuseets møllebygger og en tidligere møllersvend fra Højsager 
Mølle. En møllegruppe under Fredensborg Kommunes Lokalhistoriske For-
ening tager sig nu af den ”daglige” drift og arrangerer åbent hus m.v. for 
alle interesserede. 

6.1 Kulturhistoriske værdier 
REDEGØRELSE 

Højsager Mølle 
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 6.2 Friluftsområder 
RETNINGSLINIER 

Den regionale grønne struktur 

6.2.1 

Hovedstadsregionens grønne struktur omfatter i Fredensborg Kommune: 
 
• Fingerbyens kystlinje og de åbne kystkiler mellem kystbanens by-

samfund samt  

• det øvrige landområde. 

 
Den regionale grønne struktur fremgår af retningsliniekort 6.2.A 
 
6.2.2 

Den regionale grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem for-
bedring af de landskabelige og rekreative værdier. 
 
Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny rekreativ og bynær skov, fo-
retages naturgenopretning og etableres naturstier o.l. Forbedringer inden 
for den fastlagte transportkorridor skal ske under hensyn til, at korridoren 
bliver fastholdt som arealreservation til trafik- og forsyningsanlæg o.l.  
 
Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret både i de regiona-
le friluftsområder og i landområdet i øvrigt, herunder i områder med by-
nær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som 
rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekrea-
tiv betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse. 
 
De regionale friluftsområder (Kystkilerne*) 

6.2.3 

Hovedstadsregionens regionale friluftsområder omfatter i Fredensborg 
Kommune Fingerbyens allerede fastlagte kystkiler mellem kystbanens by-
samfund. De regionale friluftsområder (kystkilerne*) fremgår af retningsli-
niekort 6.2.A 
 
6.2.4 

De regionale friluftsområder udpeges til overvejende almen, ikke bymæs-
sig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse. 
I forbindelse med planlægning og administration af kommuneplanens ret-
ningslinjer, herunder opfølgning gennem anden lovgivning, skal der i af-
vejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på 
at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion. 
 
I de regionale friluftsområder skal der i forbindelse med etablering af in-
tensivt husdyrhold, foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for 
friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller 
om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke 
er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af områderne. 
 
De regionale friluftsområder skal friholdes for vindmøller samt nye anlæg 
og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der 
forringer den rekreative anvendelse og oplevelse. 
 
6.2.5 

Fingerbyens kyststrækninger og kystkiler skal friholdes for yderligere be-
byggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt 
anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang 
til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. 

* Afgrænsningen af de grønne 

kystkiler i Fredensborg Kommu-

ne fastlægges i Fingerplan 

2007. 

I henhold til Fingerplanens 

bestemmelser skal kommune-

planlægningen i kystkilerne i 

byfingrene sikre: 

 

• at områderne ikke inddra-

ges til byzone 

• at områderne friholdes for 

bebyggelse og anlæg til 

bymæssige fritidsformål, 

• at områderne friholdes for 

yderligere etablering og 

udvidelse af store areal– og 

bygningskrævende anlæg 

til fritidsformål herunder 

anlæg, som har en lukket 

karakter i forhold til almen 

brug, især golfbaner, ride-

centre, kolonihaveområder 

og idrætsanlæg,  

• At der ikke placeres støjen-

de friluftsanlæg med min-

dre, der er tale om allerede 

støjbelastede arealer, der 

ikke kan støjbeskyttes, 

• At arealanvendelsen og 

anlæg til friluftsformål her-

under støjfølsom anvendel-

se ikke er en hndring for 

udnyttelsen af de overord-

nede reservationer til trans-

portkorridorer, trafik– og 

forsyningsformål, som angi-

vet i Fingerplan 2007 og i 

kapitel 4.0 ”Trafik og tekni-

ske anlæg”. 



201  

 6.2 Friluftsområder 
RETNINGSLINIER 

6.2.A De regionale friluftsområder - retningsliniekort 

det øvrige landområde 

kystkile 

kystkile 

kystkile 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Den regionale grønne s truktur

Regionale friluftsområde - Fingerplanens  kys tkiler
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6.2.6 
Åbne, ubebyggede arealer i byzone, der indgår som regionale friluftsområ-
der i Fingerbyens grønne kystkiler som en del af den regionale grønne 
struktur, skal friholdes for bebyggelse.  
 
6.2.7 
Befolkningens adgang til Fingerbyens grønne kyststrækninger og kystkiler 
skal opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af 
stier og etablering af støttepunkter. 
 
6.2.8 
Uden for de udpegede lokaliseringsområder til friluftsanlæg kan der etab-
leres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidel-
se af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke 
er i konflikt med de øvrige kommuneplaninteresser. 
 
6.2.9 

Der kan undtagelsesvis ske udvidelser af eksisterende kulturinstitutioner, 
som allerede er placeret i kystkilerne. 
 
Den lokale grønne struktur - planlægning for lokale friluftsområder 

 
Planlægningszone 
6.2.10 

I landområdet uden for kystkilerne kan Fredensborg kommune nærmere 
afgrænse og planlægge for lokale friluftsformål i en bynær zone* omkring 
byområder i Fingerbyen og kommunecentre uden for Fingerbyen.** Plan-
lægningszonen fremgår af retningsliniekort 6.2.B 
 
Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, 
ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområ-
det, samt anlæg til det regionale stinet i landområdet.  
 
Potentiel planlægningszone 
6.2.11 

Fredensborg Kommune kan foretage en nærmere afgrænsning, som med-
tager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig 
gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i 
den landskabelige helhed. Den potentielle planlægningszone fremgår af 
retningsliniekort 6.2.B 
 
6.2.12 

Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at anvende større dele af den by-
nære zone til lokale friluftsformål, skal Fredensborg Kommune gennemfø-
re en samlet friluftsplanlægning, der tager hensyn til landskabs-, natur- 
og kulturværdier og andre regionale interesser samt sikrer en klar grænse 
mellem by og land og samlet konkretiserer placeringen af nødvendige fri-
luftsområder og anlæg. Idet Landzonestatus fastholdes. 
 
Videre planlægning 
6.2.13 

Der skal i første del af planperioden (inden 2015) udpeges konkrete lokale 
friluftsområder udenfor kystkilerne i forbindelse med en samlet Frilufts-
strategi for hele kommunen. 

6.2 Friluftsområder 
RETNINGSLINIER 

** Humlebæk, Nivå og Kokke-

dal er byområder i Fingerbyen 

og Fredensborg er et kommu-

necenter udenfor Fingerbyen. 

* Den bynære rekreative zone 

omfatter områder, der som 

udgangspunkt ligger inden for 

en afstand af ca. 1 km. fra 

byranden.  
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 6.2 Friluftsområder 
RETNINGSLINIER 

6.2.B Planlægning for lokale friluftsområder - retningsliniekort 

planlægningszone 

potentiel  

planlægningszone 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Potentiel planlægningszone for lokale friluftsområder

P lanlægningszone for lokale friluftsområder
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Nuværende forhold 

 

Grønne kvaliteter i Fredensborg Kommune 
I vidensamfundet er kvaliteten af omgivelserne i stigende grad en forud-
sætning for at tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Bosæt-
ningen i den østlige del af kommunen er vokset frem som bysamfund ved 
havet, og de åbne kyststrækninger, kystskovene og nærheden til vandet 
er en unik kvalitet ved kystbyerne. Kvaliteterne ved bosætningen i den 
vestlige del af kommunen er de mange bevaringsværdige kulturmiljøer i 
landsbyerne og ved Fredensborg Slot, de store skove og søer med god 
adgang for friluftsaktiviteter. Alle disse kvaliteter er bl.a. resultatet af en 
langsigtet regional planlægning, der har sikret Fredensborg Kommune 
dens åbne, grønne karakter. 
 
Den regionale planlægning for kystkilerne 
Den regionale planlægning af de grønne områder går helt tilbage til tiden 
omkring anden verdenskrig. Fingerbyens struktur har sikret grønne kiler, 
som strækker sig langt ind mod storbyens tætte byområder. Friluftsland-
skaberne er således blevet udviklet i takt med byudviklingen. Den klare 
adskillelse mellem by og land er en kvalitet, som fremover skal fastholdes. 
 
De grønne kystkiler mellem fingerbyerne i Helsingørsfingeren* udgør vær-
difulde lokale daglige friluftslandskaber for de tilgrænsende bysamfund, og 
samtidig er de en del af de nærmeste større udflugtslandskaber for befolk-
ningen i det tæt bebyggede indre storbyområde. Områderne bruges i dag-
ligdagen til løbeturen eller en mundfuld frisk luft og i weekender til udflug-
ter med børnene i grønne områder, der har forbindelse videre ud i det åb-
ne land med landskab og naturoplevelser. Men kystkilerne forbinder også 
baglandet med kysten og vandet og har således stor betydning som 
”pauser” af stor rekreativ og landskabelig værdi mellem bysamfundene, 
hvor store dele af kyststrækningen i kommunen domineres af tæt bebyg-
gelse med boliger. (Se også redegørelse til afsnit om kystnærhedszonen). 
 
Det øvrige landområde 
Det åbne land i sin helhed har rekreativ værdi både i en lokal og i en regi-
onal sammenhæng. De rekreative og naturmæssige værdier kan forventes 
styrket igennem nationalparkprojektet for Kongernes Nordsjælland på re-
gionalt niveau og gennem de udpegede landskabsstrøg på mere lokalt ni-
veau. (Se afsnit om Naturværdier) 
 
De lokale friluftsområder 
Fredensborg Kommune kan planlægge for lokale, overvejende almene, 
ikke-bymæssige friluftsformål og for rekreative stier inden for en bynær 
rekreativ zone på ca. 1 km fra byranden af såvel kystbyerne Humlebæk, 
Nivå og Kokkedal som fra byranden af Fredensborg. 
 
I denne zone kan der planlægges for åbne arealer og begrænsede anlæg, 
der kan indpasses i landområdet som en del af landskabet, men ikke for 
større bymæssige bygningsanlæg eller bebyggelser, som hører hjemme i 
byområdet. Planlægningen i den bynære zone skal tage hensyn til beskyt-
telsesinteresserne og lokale landskabstræk. Det vil være særligt relevant 
at planlægge for lokale friluftsområder i forbindelse med byvækst. 

6.2 Friluftsområder 
REDEGØRELSE 

* Kokkedal, Nivå og Humlebæk 

er i henhold til Fingerplan 2007 

udpeget til bysamfund i den 

ydre del af Helsingørsfingeren, 

der strækker sig fra København 

til Helsingør langs med Øre-

sundskysten. 
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Formål med retningslinierne 

 
Delmål for de regionale friluftsområder er: 

• at kystkilerne fungerer som dagligt friluftslandskab for de nærmeste 
byområder og som udflugtslandskab for hele storbyens befolkning, 

• at de regionale friluftsområder friholdes for byfunktioner, indeholder 
en bred vifte af friluftsmuligheder, samt at områdernes offentlige 
tilgængelighed forbedres,  

• at friluftsområderne så vidt muligt friholdes for og beskyttes mod 
støj af hensyn til den rekreative oplevelse,  

• at regionens grønne struktur udvikles i takt med byvæksten og at 
kystens rekreative værdier og tilgængelighed forbedre, 

• at forbedre de rekreative muligheder lokalt forbedres og sammen-
hæng mellem det daglige friluftslandskab og udflugtslandskabet 
sikres, 

• at det åbne land tilbyder adgangs og oplevelsesmuligheder for både 
det organiserede og det almene friluftsliv med vægt på det almene 
friluftsliv. 

 

Formålet med kystkilerne 
De grønne kiler har som hovedformål at tilgodese behovet for det almene 
friluftsliv, hvilket indebærer, at mulighederne for offentlig adgang og op-
hold har højeste prioritet. I kystkilerne på tværs af Helsingørsfingeren, er 
der gennem tiderne udarbejdet planer og gennemført fredninger, der giver 
nærmere anvisninger for den almene rekreative anvendelse 
(Kellerisfredningen og Fredningen af Nivå– og Usserød Ådale). 
 
Det er vigtigt, at landskabet langs kysten og i kystkilerne plejes, og at de 
rekreative muligheder forbedres under hensyntagen til beskyttelsesinte-
resserne. Landbrugsarealer søges opretholdt, bl.a. for at opfylde et alment 
rekreativt behov for at opleve et varieret landskab med aktiv landbrugs-
drift. 
 
Hvordan bør kystkilerne anvendes? 
Med ”ikke-bymæssig friluftsanvendelse” menes arealer og anlæg, der er 
naturligt knyttet til en placering i landområdet, mens anlæg til bymæssige 
fritidsformål omfatter anlæg, som forudsætter landzonetilladelse eller lo-
kalplan til bebyggelse og anlæg. Det gælder bl.a. sportshaller, hotellignen-
de overnatningsanlæg samt institutioner. Eksisterende kulturinstitutioner, 
som allerede er placeret i kilerne, kan undtagelsesvis udvides. 
 
Kilerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, er-
hverv og andre bymæssige formål. I landsbyer kan kun foregå byggeri og 
anlæg af begrænset omfang og tilpasset stedets landskabs-, natur- og 
kulturværdier. 
 
Kilerne bør endvidere friholdes for vindmøller og anlæg, der forringer de 
grønne kilers rekreative anvendelse og oplevelse. 
 

Der bør generelt ikke placeres støjende friluftsanlæg såsom motorsports-

6.2 Friluftsområder 
REDEGØRELSE 
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baner, støjende vandsport, skydebaner o. lign i kystkilerne. Eksisterende  
støjende fritidsanlæg inden for beskyttede naturtyper i henhold til Natur-
beskyttelsesloven bør afvikles. Enkelte steder i kilerne, f.eks. langs motor-
vejsstrækninger, er der arealer, som i forvejen er støjbelastede, og som 
ikke kan beskyttes ved støjvolde eller på anden måde. På sådanne arealer 
kan der efter nærmere planlægning og vurdering placeres mindre, støjen-
de anlæg. 
 
Jordbrugsmæssig anvendelse skal være mulig i kystkilerne, bl.a. som del 
af et varieret landskab. I forbindelse med etablering af intensivt husdyr-
hold skal der dog foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for 
friluftsinteresserne. 
 
Areal– og bygningskrævende fritidsanlæg i kystkilerne 
I de grønne kystkiler er der ikke plads til flere store areal- og bygnings-
krævende anlæg, der har en lukket karakter, hvis muligheden for almen 
rekreativ anvendelse ikke skal udelukkes eller begrænses yderligere. Det  
drejer sig især om golfbaner, ridecentre, kolonihaveområder og idrætsan-
læg. 
 
Dette forbud skyldes, at kystkilerne i vidt omfang allerede er blevet udnyt-
tet til at placere lokale bymæssige fritidsanlæg og arealkrævende frilufts-
anlæg såsom golfbaner, større ridecentre, fodboldbaner, koloni- og nytte-
haver, spejderhytter mm. Disse anlæg virker begrænsende for de almene 
adgangs- og opholdsmuligheder. Der er derfor ikke plads til flere areal-
krævende rekreative anlæg eller rekreative anlæg, der udelukker almen 
tilgængelighed, hvis kystkilerne fortsat skal have en almen rekreativ funk-
tion. 
 
Det øvrige landområde 
De regionale friluftsområder i det øvrige landområde fastlægges til frilufts-
formål, men med mulighed for at opretholde landbrugsmæssig anvendel-
se, som er forenelig med de rekreative interesser. Store dele af landområ-
det er også udpeget som beskyttelsesområder, hvis landskabs-, natur- og 
kulturværdier forudsættes beskyttet, bl.a. på grund af deres rekreative 
oplevelsesværdi. (Se i øvrigt afsnit om de enkelte beskyttelsesområder) 
 
Formålet med de lokale bynære friluftsområder 
Formålet er først og fremmest at sikre velbeliggende bynære lokale fri-
luftsområder, der kan sikre grønne passager på tværs af og langs byerne 
og øge adgangen til oplevelser i det åbne land. Den bynære zone med de 
lokale friluftsområder fastlægges kun principielt i denne kommuneplan. 
Områderne skal ikke betragtes som en reservation til fremtidige byformål, 
og derfor fastholdes landzonestatus for disse områder. 
 
Som udgangspunkt er kommuneplanens retningslinjer for de lokale bynæ-
re friluftsområder ikke mindre restriktive end retningslinjerne for det øvri-
ge åbne land. Hensigten er at fastholde en klar grænse mellem by og land 
og samtidig planlægge en grøn overgang med skovplantning, friluftsanlæg 
og stier, der tager behørigt hensyn til områdets beskyttelsesinteresser. 
Intentionen er således ikke en udbygning med friluftsanlæg, der hører 
hjemme i byen, og som reelt flytter byranden længere ud i det åbne land.  
 
Hvordan kan der planlægges for de lokale bynære friluftsområder? 
Fredensborg Kommune kan foretage den nærmere afgrænsning, således 
at også enkelte konkrete arealer uden for 1 km-zonen medtages, hvis det 
er planlægningsmæssigt velbegrundet, bl.a. rekreativt og landskabeligt, 
og således at arealerne indgår i en naturlig helhed med den øvrige  

6.2 Friluftsområder 
REDEGØRELSE 
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bynære zone. Arealerne skal dog ligge inden for en let overkommelig dag-
lig gang- og cykelafstand for at sikre tilknytningen til byområdet. 
 
En nærmere afgrænsning kræver en samlet konkret planlægning af det  
bynære landskab og af de nødvendige konkrete lokale friluftsanlæg, f. 
eks. i form af en Friluftsstrategi og et efterfølgende kommuneplantillæg. 
 
Kravet om en samlet planlægning for lokale bynære friluftsområder bety-
der, at der i tilfælde af ønsker om placering af enkelte friluftsanlæg skal 
ske en stillingtagen til hele landskabet langs hele den del af byranden, 
som anlægget ligger ved, og som påvirkes. Den samlede planlægning skal 
sikre, at landskabets værdier bevares, og at anlægget indpasses i en land-
skabelig og bymæssig helhed efter en samlet strategi og ikke kun som 
enkeltvis anlæg. 
 

Den videre planlægning 

Fredensborg Kommune vurderer, at der i første del af den kommende 
planperioden (inden 2015) bør udpeges konkrete lokale friluftsområder 
udenfor kystkilerne, i forbindelse med en samlet Friluftsstrategi for hele 
kommunen. Arbejdet med en samlet Friluftsstrategi bør følge arbejdet 
med en samlet Naturstrategi for hele kommunen. 
 

Andre myndigheder 

Miljøcenter Roskilde varetager de statslige interesser i forbindelse med de 
regionale friluftsområder i kystkilerne, der er udpeget i Fingerplan 2007. 
I forbindelse med en samlet friluftsstrategi for Fredensborg Kommune bør 
de omgivende nabokommuner inddrages i relevant omfang, f. eks. i for-
hold til lokalisering af friluftsanlæg af regional karakter. 
 
Lovgrundlag 

Planloven 
Fingerplan 2007 
 

Planloven og Fingerplan 2007 skal sikre, at de udpegede grønne kystkiler 
friholdes for bebyggelse og bymæssige fritidsanlæg*. Fredensborg Kom-
mune har efter planloven ansvaret for i kommuneplanen at udlægge area-
ler til såvel regionale som lokale friluftsformål samt fastlægge retningslin-
jer for anvendelsen af disse områder. 
 
Fredensborg Kommune har endvidere overtaget ansvaret for den videre 
forpligtende planlægning og realisering af de grønne kystkiler. Opgaven er 
bl.a. at sikre flere opholdsmuligheder og at øge kystkilernes tilgængelig-
hed. Det kan ske ved etablering af sammenhængende stiforløb både gen-
nem de enkelte kiler og på tværs mellem kilerne. 
 
Fredensborg Kommune står for den nødvendige kommune– og  lokalplan-
lægning af friluftsområder efter planlovens bestemmelser. 
 

6.2 Friluftsområder 
REDEGØRELSE 

* Ved bymæssige fritidsanlæg 

forstås anlæg der .naturligt kan 

indpasses i bymiljøet, såsom 

sportshaller, teatre, boldbaner, 

og klubhuse.. 
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Friluftsanlæg ved vandløb, søer og kystvande 
 
6.3.1 

Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande reguleres bl.a. ved udpegning 
af blå støttepunkter, badestrande og lystbådehavne. Eksisterende forhold 
og udpegninger fremgår af retningsliniekort 6.3.A 
 

6.3.2 

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive telt-
pladser og offentlige tilgængelige anløbsbroer for kanoer og kajakker 
langs Øresundskysten og ved Esrum sø, hvor det efter en konkret vurde-
ring ikke skader beskyttelsesinteresserne. Se endvidere faktaboks. 
 
6.3.3 

Der kan ikke sejles med kano og kajak o. lign på vand– og åløb i kommu-
nen,  da de ikke er egnede til sejlads. 
 
6.3.4 

Der kan anlægges nye badestrande og de eksisterende badestrande langs 
Øresundskysten kan udvides, såfremt det er foreneligt med beskyttelses-
interesser og andre regionale interesser. Se endvidere faktaboks. 
 
På eksisterende og nye badestrande kan der etableres støttepunkter for 
friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne. 
 
6.3.5 

Nye lystbådehavne og større havneudvidelser der ikke allerede er lokal-
planlagt forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg, og at der 
foreligger konkrete projekter. 

6.3 Vandløb, søer og kystvande 
RETNINGSLINIER 

Bygge- og beskyttelseslinier 

Søer og årer er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §16, 

Sø– og åbeskyttelseslinier. 

Sø– og åbeskyttelseslinien har 

til formål at sikre søer som 

værdifulde landskabselementer 

og som levesteder og spred-

ningskorridorer for plante- og 

dyreliv. Indenfor beskyttelsesli-

nien er der generelt forbud mod 

ændringer, d.v.s. der må ikke 

placeres bebyggelse, foretages 

ændringer i terrænet, beplant-

ningen o.l. 

 

Beskyttelseslinier for sø– og 

åbeskyttelse samt yderligere 

information herom kan også 

ses på Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk under 

arealinformation. 

Bygge- og beskyttelseslinier 

Kyster er omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens §15, strandbe-

skyttelseslinier. 

Strandbeskyttelseslinien er en 

300 meter beskyttelseszone. 

Formålet med beskyttelseszo-

nen er at sikre en generel fri-

holdelse af kystområderne imod 

indgreb, der ændrer den nuvæ-

rende tilstand og anvendelse. 

 

Strandbeskyttelseslinier samt 

yderligere information herom 

kan også ses på Danmarks 

Miljøportal www.miljoeportal.dk 

under arealinformation. 
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 6.3 Vandløb, søer og kystvande 
RETNINGSLINIER 

Mikkelborg Strandpark 

6.3.A Vandløb, søer og kyst - retningsliniekort 

Nive Å 

Usserød Å 

Donse Å 

Langstrup Å 

Nivå Havn 

Sletten 

Havn 

Humlebæk 

Havn 

Sørup Havne 

Nivå Strandpark 

Bjerre Strand 

Babylone Strand 

Signaturforklaring 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

Peder Mads  Strand 

Esrum Sø 

Øresund 

1: 80000 

vvvv Blåt s tøttepunkt for frilufts livet

Strandarealer

Ø resund,  Es rum sø og øvrige søer

 V andløb og åer

Strandbeskyttelses linie fra Ø resundskysten

Søbeskyttelses linier fra s tørre søer

Å beskyttelses linie fra N ivåen

�

T

Lys tbådehavne

O ffentlige bades trande
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Nuværende forhold 

 
Øresundskysten og kystvandet 
Havkysten afgrænser Fredensborg Kommune mod øst. Kysten er et na-
turskabt særligt attraktivt landskabstræk til glæde for hele regionen og 
ikke mindst for de boliger, der ligger ved Øresund. Kysten har stor rekrea-
tiv betydning som udflugtsmål, navnlig kysten ved Nive Ådal er af særlig 
national betydning (se afsnit om geologiske værdier). Kysten er varieret 
med flade strandenge i syd og stejle kystskrænter i nord. (Se afsnit om 
kystnærhedszonen). 
 
Esrum søbred og Esrum sø 
Bredden mod Esrum Sø afgrænser Fredensborg Kommune mod nordvest. 
Esrum Sø er et naturskabt særligt attraktivt landskabstræk til glæde for 
hele regionen og ikke mindst for de boliger, som ligger ved søbredden. 
Såvel søbredderne som hele Esrum Sø har stor rekreativ betydning som 
udflugtsmål. Søen er omdrejningspunktet for udpegningen af Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland (se afsnit om naturværdier). 
 
Lergravssøerne 
I det flade kystlandskab ved Nivå ligger de store lergravssøer, søerne vid-
ner om den omfangsrige teglproduktion i området. I dag fungerer søerne 
som et unikt landskabsrum med et særligt naturmiljø, hvor f.x. isfuglen 
har fundet sig til rette. I den ene af søerne drives der put’n’take fiskeri. 
Sammen med Lave Skov og strandengene mod Øresundskysten, udgør 
lergravssøerne et oplevelsesrigt landskab med stor rekreativ værdi.   
 
Vandløbene i Nive Å og Usserød Ådale 
Hovedparten af vandløbene i kommunen udgør et samlet åsystem med 
udløb i Nivåbugten. Langs åerne findes store potentialer for naturgenop-
retning i form af genslyngning af vandløb og oversvømning af engarealer. 
Ingen af kommunens vandløb er egnet til rekreativt brug i form af kano og 
kajaksejlads. Der kan fiskes i flere af vandløbene. Fiskeretten forvaltes af 
de enkelte bredejere herunder Fredensborg Kommune. 
 
Formål med retningslinierne 

Det er et overordnet regionalt mål, at sammenhængende stier skal give 
mulighed for, at alle kan færdes hele vejen langs kysten også langs hav-
nearealerne. Kommunens badestrande og vandet benyttes til mange re-
kreative formål, og det er af stor betydning både for lokale og regionale 
brugere, at der er mulighed for at komme til stranden tæt ved byerne. 
 
Langs Øresundskysten savnes strande og mulighed for at passere langs 
kysten. I Fredensborg Kommune udpeges en konkret udvidelse af strand-
parken ved Mikkelborg nord for Rungsted Havn (fælles projekt med Hørs-
holm Kommune). Yderligere badestrande kan etableres, hvis anlæggene 
er forenelige med beskyttelsesområder og andre regionale interesser. 
 
Den videre planlægning 

I forlængelse af de statslige vandplaner kan anvendelsen af vandløb, søer 
og kystvande reguleres ved et kommuneplantillæg. 
 
Andre myndigheder 

Miljøcenter Roskilde 
 
Lovgrundlag 

Planloven 

6.3 Vandløb, søer og kystvande 
REDEGØRELSE 

Kildemose Sø, Lergravssø ved 

Nivå 

Mikkelborg Strandpark 
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Fredensborg Kommune fastlægger i kommuneplanen retningslinjer for 
anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, for at sikre så hensigtsmæs-
sig en anvendelse som muligt i forhold til bystruktur, trafikbetjening og 
natur- og friluftsinteresserne. 
Etablering af enkeltanlæg kan kræve lokalplanlægning, kommuneplantil-
læg og evt. VVM-vurdering. 

6.3 Vandløb, søer og kystvande 
REDEGØRELSE 

Boliger langs Esrum Sø 
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Principper for lokalisering af friluftsanlæg i landområdet 
6.4.1 

Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i 
byen, kan placeres i landområdet uden for de regionale friluftsområder i 
kystkilerne under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, 
natur- og kulturværdier. 
 
Lokalisering af friluftsanlæg i det åbne land reguleres: 

• dels ved en inddeling af landzonearealerne i 3 lokaliseringszoner for 
pladskrævende anlæg og  

• dels ved udpegning af grønne støttepunkter for friluftslivet.  
 
Lokaliseringszoner for friluftsanlæg fremgår af retningsliniekort 6.4.A. Ek-
sisterende anlæg og udpegninger af støttepunkter fremgår af retningsli-
niekort 6.4.B. 
 
6.4.2 

Friluftsanlæg skal som udgangspunkt indrettes i eksisterende bygninger 
og i til knytning til eksisterende beplantning.  
 
Anlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og 
være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet 
skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med 
hensyntagen til omgivelserne. 
 
Principper for pladskrævende anlæg generelt 
6.4.3 

• Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger 
skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering 
må kun finde sted i begrænset omfang med mindre anlægget ind-
rettes i efterbehandlede råstofgrave. 

• Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang 
være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal 
holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke 
strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller 
trafikgener. 

• Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belys-
ning ved bygninger og parkering. 

• Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. 
(Retningslinierne om vand i Regionplan 2005 (kap. 5) er gældende 
indtil de statslige vandplaner er endeligt vedtaget). 

 
Principper for lokalisering af en ny golfbane 
6.4.4 

• Anlægget skal integreres som en del af en rekreativ struktur på 
tværs af landzonens arealer og dermed styrke sammenhængen mel-
lem bysamfundene med Fredensborg by på den ene side og de tre 
kystbyer på den anden side. 

• Anlægget skal vejbetjenes via det overordnede trafiknet uden væ-
sentlige gener i lokalmiljøet. 

6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 
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• Anlægget skal placeres og indrettes på en måde, der sikrer offentlig 
tilgængelighed i tilknytning til eksisterende og planlagte stier i land-
zonen. 

• Anlægget skal indrettes på en måde, der sikrer tilstrækkeligt areal 
og dermed mulighed for en flersidig anvendelse ved f. eks. etable-
ring af opholdspladser til picnic og drageflyvning, fugletårne eller -
skjul, afmærkning af særlige løbe- og ridestier, bærplukning m.v.. 

• Anlægget skal indrettes med minimum 65 - 70 % af det samlede 
areal til brug for rough med offentligt tilgængelige stier og opholds-
arealer som nævnt ovenfor på baggrund af en konkret vurdering af 
naturgrundlaget og de rekreative interesser. 

• at anlægget skal etableres i tilknytning til eksisterende skov eller i 
tilknytning til skovrejsning på de udpegede skovrejsningsarealer. 
Skov eller skovrejsning kan være med til at øge naturindholdet og 
dermed den rekreative værdi i tilknytningen til anlægget. 

6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

Sørup Golf 
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* Zone 1 omfatter transport-
korridoren, kystnærhedszonen, 
fingerplanens kystkiler, beskyt-
telsesområderne for naturvær-
dier, for geologiske værdier, for   
lavbundsarealer, for SVL og SFL 
områder samt Natura 2000-
områder og den fremtidige 
Nationalpark Kongernes Nord-
sjælland. 
 
Zone 2 omfatter de udpegede 
landskabsstrøg samt beskyttel-
sesområderne for landskabs-
værdier og for kulturhistoriske 
værdier. 
 
Zone 3 omfatter det øvrige 
landområder. 

Lokaliseringszoner 
6.4.5 

Landområdet opdeles i 3 lokaliseringszoner for friluftsanlæg. Friluftszoner-
ne 1, 2 og 3 fremgår af retningsliniekort 6.4.A. 
 
Friluftszone 1 - Forbudszone* 
6.4.6 

I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre stør-
re, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, 
og eksisterende anlæg kan ikke udvides. 
 
Råstofområder, der ikke er udgravet, overgår fra zone 1 til zone 3 i takt 
med, at de er efterbehandlet. 
 
6.4.7 

Naturskoler, friluftscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede 
bygningsanlæg kan etableres eller indrettes i eksisterende bygninger i zo-
ne 1, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttel-
sesinteresserne. 
 
Friluftszone 2 - Undtagelseszone* 
6.4.8 
I zone 2 kan nye golfbaner, rideanlæg, naturskoler, fritidscentre og be-
søgsgårde og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, 
anlægges, og eksisterende kan udvides, såfremt anlægget på baggrund 
af en konkret vurdering kan indarbejdes uden at forringe naturgrundla-
get** i det pågældende landskabsstrøg eller stride mod øvrige regionale 
interesser. 
 
Zone 2 kan revideres som følge af videre planlægning i form af en fri-
luftsstrategi, revision kræver et kommuneplantillæg. 
 

Friluftszone 3- planlægningszone* 
 
6.4.9 

I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg, naturskoler, fritidscentre, besøgs-
gårde og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, an-
lægges, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden beskyttelses-
interesser. 
 
Nyanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg kan ske i efterbehandlede 
råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på 
anden måde forurener grundvandet. Undtaget fra dette krav er dog udvi-
delse af eksisterende anlæg i efterbehandlede lergrave, hvor det er doku-
menteret, at der ikke er risiko for grundvandsforurening. 

6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

** Naturgrundlaget defineres 
som landskabsstrøgenes eksi-
sterende og potentielle natur-
områder, naturgenopretnings-
potentialer, de statslige vand-
planer og kommunale hand-
lingsplaner (miljømålsloven), 
samt særligt ansvarskrævende 
dyr- og planter. 
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 6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

6.4.A Friluftszoner —retningsliniekort 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Friluftszone 3  - P lanlægningszone

Friluftszone 2  - Undtagelseszone

Friluftszone 1  - Forbudszone
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Grønne støttepunkter 

6.4.10 

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i 
de regionale friluftsområder i kystkilerne, langs kysten og i det øvrige 
landområde, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelses-
interesserne. 
 
Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan 
indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, 
kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der 
etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv. 
 
Overnatningsmuligheder  
6.4.11 

Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en 
konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Eksisterende turist-
campingpladser kan som udgangspunkt ikke udvides. 
 
6.4.12 

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i de regionale frilufts-
områder i kystkilerne, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder 
på maks. 40 m2, når ejeren selv bor på ejendommen. 
 
6.4.13 

Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, 
såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for 
beskyttelsesområderne. 
 
6.4.14 

Feriecentre, højskoler o.lign.  kan kræve, at der udarbejdes et kommune-
plantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). 
 
Kulturelle anlæg 
6.4.15 

Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, forlystel-
ser, sommerlande, dyreparker o.l., der er arealkrævende og forudsætter 
nye bygningsanlæg, kan placeres i de udpegede lokaliseringszoner til fri-
luftsanlæg, når det sker efter en samlet plan. 
 
Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades ind-
rettet i eksisterende bygninger. 

6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 
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 6.4 Friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

Sørup Golf 
Simons Golf 

Nivå Golf 

6.4.B Friluftsanlæg - retningsliniekort 

Højsager Camping 

Nivå Camping 

Signaturforklaring 

 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

Put’n’take fiskeri 

Put’n’take fiskeri 
Falkonérgården 

Krogerup 

Karsemosegård  

Idrætsanlæg 

Karlebo  

Idrætsanlæg 

Fredtoften 

Friluftsanlæg 

Fuglereservat 

ved Tangen 

1: 80000 

vvvv Grønne s tøttepunkter for frilufts livet

Eks is terende Put'n'take anlæg i landområdet

Eks is terende golfbaner i landområdet

Eks is terende friluftsanlæg i landområdet

ΩΩΩΩ

¼¼¼¼
CCCC

�

∂∂∂∂

ØØØØ

Eks is terende P ut'n'take anlæg

Eks is terende golfbaner

Eks is terende besøgsgårde 
(A ars tiderne på Krogerup og Falkonérgården i V eksebo)

Eks is terende campingpladser

Eks is terende friluftsanlæg (Frisbeegolfbane)

Eks is terende idrætsanlæg
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Nuværende forhold 

 

Det regionale behov for friluftsanlæg generelt set 
Det er vigtigt for bybefolkningens sundhed, at kommunen giver plads til et 
aktivt friluftsliv. En tur i skoven eller til stranden, en kanotur med børne-
ne, en løbetur i det nærmeste grønne område eller bare nydelsen af stil-
heden, naturen og landskabet. Det almene friluftsliv kræver ikke store 
anlæg, men til gengæld bidrager et aktivt friluftsliv til befolkningens livs-
kvalitet. 
 
Andre sportsbetonede sider af friluftslivet beslaglægger ligeledes store 
arealer og forudsætter anlæg i det åbne land. Disse mange forskellige ty-
per sports- og friluftsanlæg omfatter: Golfbaner, støjende motor- eller 
flysport, rideanlæg med lugtgener, spejder- og jagthytter, friluftsscener, 
boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrerhjem, besøgsgårde, mid-
delalderlandsbyer, sommerlande og meget mere. Fælles for anlæggene er, 
at de har ofte er rettet både mod et lokalt og i forskellig grad mod et regi-
onalt publikum. 
 
Der skal i størst muligt omfang være plads til det hele på de begrænsede 
arealer i landområdet for at lokke så mange som muligt ud i den friske luft 
og motionere og for at give et bredt udbud af rekreative muligheder, både 
set i lokalt som i regionalt perspektiv. 
 
Nogle anlæg til organiserede friluftsaktiviteter kan ikke finde plads i byom-
rådet, fordi de støjer eller fylder for meget. I kystkilerne er det svært at 
finde plads til alle anlæg, samtidig med at det almene friluftsliv tilgodeses. 
Derfor må der planlægges for, hvor anlæggene bedst kan placeres i land-
området. 
 
Byvækst og tilflytning til kommunen øger behovet for alle slags fritidsan-
læg, hvilket flytter presset for arealer til friluftsanlæg ud i de regionale 
friluftsområder i kystkilerne, men også længere ud i Fredensborg Kommu-
nes øvrige landområde. 
 
Golfbaner i Fredensborg Kommune 
Der findes i Fredensborg Kommune på nuværende tidspunkt 3 golfbaner*, 
der alle er reguleret af lokalplaner. Der findes desuden 3 golfbaner i Hørs-
holm kommune og 3 golfbaner i de øvrige tilstødende kommuner 
(Gribskov Kommune ikke medregnet). 
 
Formål med retningslinierne 

 

Det generelle sigte med retningslinier for friluftsanlæg er: 

• at det åbne land kan opleves som et overvejende dyrket landbrugs-
landskab, hvor der kun placeres anlæg for friluftslivet, som ikke kan 
indpasses i byen,  

• at det åbne land tilbyder oplevelsesmuligheder for både det organi-
serede og det almene friluftsliv med vægt på det almene friluftsliv, 

• at friluftsanlæg gøres offentligt tilgængelige og anvendes til flere 
former for friluftsaktivitet, 

• at der findes en bred vifte af friluftsanlæg i det åbne land og ved 
vandet, som kan tilfredsstille behovet for fritidsaktiviteteer og ople-
velser lokalt, og 

6.4 Friluftsanlæg 
REDEGØRELSE 

* Sørup Golf 

En 18-hullers golfbane på ca. 

60 hektar ved Sørup i Fredens-

borg, banen fungerer tillige 

som et bynært friareal, idet 

stinettet er offentligt tilgænge-

ligt og golfbanen forbinder 

Sørup med selve Fredensborg 

By og med et par mindre sko-

ve. For at spille på banen skal 

du være medlem af en golfklub. 

Der er venteliste til klubben. 

 

Simons Golf 

En 18 + 9 hullers golfbane på 

ca. 100 hektar vest for Humle-

bæk mellem landsbyerne Nybo 

og Søholm (Simons Golf). På 

tværs af golfbanen findes en 

offentligt tilgængelig sti der har 

forbindelse til landsbyen Toelt 

nord for golfbanen og fritidsom-

rådet Kejserdal syd for golfba-

nen. For at spille på banen skal 

du være medlem af en golfklub. 

Banen har international stan-

dard og der afholdes internatio-

nale stævner. 

 

Nivå Golf 

En 18 + 9 hullers golfbane på 

ca. 70 hektar syd for Vejenbrød 

(Nivå Golf) på begge sider af 

Helsingørmotorvejen. Langs 

motorvejen er udlagt areal til 

en offentligt tilgængelig sti. 9-

hullersbanen er åben for Pay & 

Play, det vil sige at alle kan 

spille på banen. 
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• at friluftsområderne så vidt muligt beskyttes mod støj fra friluftsan-
læg. 

 
Friluftsanlæg i byområdet 
Kommuneplanens retningslinjer om friluftsanlæg i landområdet beskæfti-
ger sig ikke med fritidsanlæg, kulturelle anlæg og overnatningsanlæg, 
som hører hjemme i byområdet. 
 
Retningslinjer om byorienterede større og mindre idrætsanlæg, klubhuse, 
stadions og svømmehaller, skøjtehaller, indendørs anlæg til motorsport, 
skydning eller paintball, museer, vandlande og hoteller, camping og i nog-
le tilfælde vandrerhjem dækkes af kommuneplanens retningslinier om lo-
kalisering i byområdet. 
 

Uddybning af retningslinier 
Retningslinjerne skal sikre, at friluftsanlæg, der er afhængige af en place-
ring i landområdet, kan placeres hensigtsmæssigt og sameksistere med 
andre aktiviteter uden for byområdet og tage hensyn til, at der bevares 
uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelser. 
 
Retningslinierne og den tilhørende zoneinddeling hindrer ikke rekreative 
anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan o.l. 
 
Flersidig anvendelse 
For at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede grønne områder og 
åbne landskaber er det et grundlæggende princip, at der så vidt muligt 
planlægges for en flersidig anvendelse af friluftsanlæg i det åbne land. 
 
Offentligheden bør have adgang til at benytte anlæg og bygninger af al-
men interesse idet, der skal tages hensyn til naturen, så anlæggene også 
bliver udflugtsmål, og idet der skal anlægges stier, som giver adgang til 
andre natur- og landskabsområder. Gennemføres dette, kan friluftsanlæg 
til f.eks. golf og ridning også bruges til aktiviteter som gåture, skiløb, cyk-
ling, leg og boldspil. Anlæggene skal være store nok til, at de forskellige 
aktiviteter ikke forstyrrer hinanden, og indrettes, så naboer og brugere 
ikke udsættes for risiko eller gener. 
 
Friluftsanlæg på land 
Retningslinjerne om friluftsanlæg på land handler primært om placering 
generelt i landområdet af de areal- eller bygningskrævende anlæg, som er 
særligt indgribende landskabeligt set, f.eks. golfbaner og rideanlæg.  
 
Golfsportens hastige vækst har øget efterspørgslen for nye golfbaner uan-
set, at der allerede findes mange golfbaner i Nordsjælland. Store ridean-
læg omfatter omfangsrige arealudlæg til ridehaller, stalde til 40-50 heste, 
ridebaner og græsningsarealer med lukkede folde. Dertil kommer behov 
for parkeringsmuligheder i forbindelse med afholdelse af store stævner. 
 
Formålet med retningslinierne er, at de store anlæg både placeres rigtigt 
og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. beskyttelsesinteresser og 
flersidig anvendelse. 

6.4 Friluftsanlæg 
REDEGØRELSE 
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Afklaring af behovet for en ny golfbane i kommunen 
Fredensborg Kommune har de senere år behandlet ansøgninger og fore-
spørgsler om golfbaner på en række lokaliteter i kommunen: Langstrup 
Golf, en golfbane på `Solhøjgaard´ og senest en ansøgning om en golfba-
ne ved Helsingørmotorvejen mellem Humlebæk og Nivå på ejendommen 
`Lerbjerggaard´. 
 
De behandlede ansøgninger har enten haft for små arealudlæg, for dårlig 
trafikal tilgængelighed eller været i strid med de statslige interesser dels i 
transportkorridoren og i kystkilen mellem Humlebæk og Nivå. 
 
Fredensborg Kommune har allerede 3 golfbaner. Sørup Golf har venteliste 
til optagelse af nye medlemmer. Simons Golf og Nivå Golf har begge ak-
tiebaseret medlemskab, hvilket vil sige, at man skal købe en aktie for at 
blive medlem. Klubberne har ikke ventelister p.t.. De samme to golfbaner 
vurderes delvis at have en regional/ international profil.  
 
De i forrige planperiode behandlede ansøgninger har alle omhandlet golf-
baner placeret i den centrale del af Fredensborg Kommune. Det må derfor 
antages, at en central placering i kommunen er det mest efterspurgte set 
fra ansøgers og brugers side. 
 
Hvor bør golfbaner og øvrige pladskrævende anlæg placeres? 
Ved placering af f. eks. en golfbane, bør der sikres en god tilgængelighed i  
tilknytning til såvel det overordnede vejnet som til de rekreative stier. 
Yderligere bør en evt. ny golfbane bidrage væsentligt til den samlede 
kommunes rekreative struktur, dvs. bibringe rekreative kvaliteter der ikke 
kun er golfrelaterede, og som tilføjer nye kvaliteter som de eksisterende 
golfbaner ikke har. 
 
Vurdering af de eksisterende golfbaner i Fredensborg Kommune 
Sørup Golf vurderes primært at være en lokal bane med en lokal bruger-
skare (der er venteliste til klubben). Simons Golf har en international profil 
og vurderes at have såvel en lokal som en regional brugerskare. Nivå Golf 
fungerer både som en regional attraktion i kraft af Pay & Play faciliteterne 
og som lokal klub. 
 
De eksisterende golfbaner langs motorvejen bidrager ikke væsentligt til 
kvaliteten af de bynære rekreative arealer, idet arealerne enten er støjbe-
lastede eller ligger uden direkte tilknytning til boligarealer eller andre re-
kreative tilbud. Dette gælder i særdeleshed Nivå Golf og i mindre grad 
Simons Golf. 
 
Golfbanen i Sørup fungerer som en åben landskabskile mellem. Sørup, 
Fredensborg og skoven ved Sørup Vang. Der er udlagt offentligt tilgænge-
lige stier i tilknytning til alle tre baner. For dem alle gælder i større eller 
mindre grad, at der alene er tale om stiforbindelser uden yderligere areal-
udlæg til f. eks. naturoplevelser, løberuter etc., dvs. med færdsel på eget 
ansvar og risiko for at blive ramt af en golfkugle. 
 
Vurdering af de eksisterende golfbaner i nabokommunerne 
Umiddelbart syd for grænsen til Hørsholm Kommune findes en 27-hullers 
golfbane vest for landsbyen Grønnegade og øst for grænsen en 18-hullers 
golfbane ved Kokkedal Slot, desuden findes der en 18-hullers golfbane ved 
Rungsted Station. 
 
Ved Hammersholt i Hillerød Kommune findes en 18-hullers golfbane. I 
Helsingør kommune findes en 18+9 hullers golfbane ved Teglstrup Hegn 

6.4 Friluftsanlæg 
REDEGØRELSE 

Sørup Golf 
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og en 18-hullers golfbane i Hornbæk. 
 
Ingen af disse baner har Pay & Play faciliteter, flere af banerne i Hørsholm 
Kommune har internationale turneringer i stil med Simons Golf. 
 
En samlet rekreativ struktur 
Langstrup-stien forbinder i dag Nivåbugten med Knurrenborg Vang syd for 
Fredensborg. Den første del af stien gennem Nivå Ådal forløber som en 
separat sti gennem landskabet. På stækningen efter Langstrup Mose mod 
Fredensborg forløber stien på de eksisterende landeveje. 
 
Der vurderes at være potentiale for at styrke Langstrup-stien og derved 
skabe en stærk rekreativ forbindelse på tværs af landområdet i tilknytning 
til Knurrenborg Vang og i forlængelse af naturarealerne i Langstrup og 
Lønholt moser og de tilknyttede rekreative forbindelser. 
 
Ved at give mulighed for en golfbane med en stor grad af flersidig anven-
delse i tilknytning til de udpegede landskabsstrøg kan der på baggrund af 
en konkret vurdering af naturindholdet og naturgenopretningsmuligheder-
ne i området skabes større sammenhængende landskaber, der tilgodeser 
såvel beskyttelses- som benyttelsesinteresserne i landskabsstrøget. (se 
afsnit om naturværdier). 
 

Arealkrævende anlæg generelt  
Kommuneplan 2009 indeholder en zoneinddeling (1, 2, 3) af landområdet, 
afhængig af om store friluftsanlæg kan sameksistere med andre interesser 
og aktiviteter uden for byområdet. Retningslinjerne gælder for nye anlæg 
og ændring eller udvidelse af eksisterende anlæg. Kommuneplanen re-
spekterer allerede fastlagte anlæg, som er muliggjort gennem en fred-
ning, lokalplan o.l. 
 
Hvor bør golfbaner og øvrige pladskrævende anlæg ikke placeres? 
Zone 1 er en ”forbudszone”, hvor nye arealkrævende friluftsanlæg ikke 
kan placeres: 
 
Kystkilerne 
I henhold til Fingerplan 2007 bør der ikke placeres golfbaner og andre 
pladskrævende anlæg i kystkilerne, da disse skal forbeholdes det almene 
friluftsliv og friholdes for pladskrævende anlæg, således at der fortsat kan 
drives landbrug og landskabet kan opleves uforstyrret af særlige anven-
delser. Kommuneplan 2009 kan ikke ændre på Fingerplan 2007, idet der 
er tale om en statslig interesse. 
 
Transportkorridoren 
Golfbaner og øvrige pladskrævende anlæg bør ikke placeres i transport-
korridoren, dels fordi den skal friholdes for permanente anlæg og dels for-
di en sådan placering er forbundet med væsentlige støjgener. Nivå Golf og 
Simons Golf ligger henholdsvis helt og delvist i transportkorridoren. Der er 
for Nivå Golf tinglyst en deklaration om, at anlægget ikke må fordyre en 
evt. udnyttelse af transportkorridorens arealer til vej og eller baneanlæg. 
Kommuneplan 2009 kan ikke ændre på transportkorridoren, idet der er 
tale om en statslig interesse. 
 
Øvrige overordnede interesser 
Der bør ikke placeres golfbaner eller andre pladskrævende anlæg indenfor 
den fremtidige Nationalpark Kongernes Nordsjælland eller i tilknytning til  
Natura 2000-området ved Esrum sø, da disse områder bør forbeholdes det 

6.4 Friluftsanlæg 
REDEGØRELSE 

Knurrenborg Vang 



222  

 

vilde dyre– og planteliv samt det almene friluftsliv. 
 
Eksisterende skove 
Skal friholdes for golfbaner og andre pladskrævende anlæg, da disse om-
råder bør forbeholdes det vilde dyre– og planteliv samt det almene fri-
luftsliv. 
 
Spredningskorridorer og SFL-områder 
Der bør heller ikke placeres golfbaner i områder af biologisk bevarings-
værdi (spredningskorridorer) samt de særligt følsomme landbrugsområ-
der, idet disse områder skal sikre dyr og planters spredningsmuligheder i 
landskabet. Spredningskorridorerne i Fredensborg Kommune er primært 
udlagt i ådale langs med større vandløb. Store dele af arealerne er lav-
bundsarealer med store potentialer for naturgenopretning i form af gen-
slyngning af vandløb og oversvømmede engarealer. 
 
Udpegning af SFL- områder kan ændres fra år til år. Regeringens grøn 
vækst strategi fra 2009 kan eksempelvis få betydning for udpegningerne. 
 
I forbindelse med implementering af Miljømålsloven og de kommende 
statslige vandplaner (forventes endeligt vedtaget ultimo 2009) skal kom-
munen i 2010 vedtage handlingsplaner, som skal sikre en god økologisk 
tilstand i kommunens vandløb inden 2015. Det vil sandsynligvis betyde, at 
Fredensborg kommune skal foretage naturgenopretning i flere af kommu-
nens spredningskorridorer og i de udpegede landskabsstrøg. En konkret 
vurdering af naturgenopretningspotentialet i et givent område er en forud-
sætning for at der kan lokalplanlægges for etablering af en golfbane eller 
andre pladskrævende anlæg. 
 
Lavbundsarealer 
Lavbundsarealerne i Fredensborg Kommune rummer store potentialer for 
naturgenopretning i form af oversvømmede engarealer og dette gælder 
navnlig for Langstrup Mose. 
 
Geologiske interesseområder 
Friholdes for golfbaner og andre pladskrævende anlæg, da områderne er 
følsomme overfor alle former for terrænregulering og tilgroning, hvilket 
vurderes at være uforeneligt med etablering af pladskrævende anlæg. 
 
Råstofindvindingsområder 
Råstofområder, der ikke er udgravet, omfatter både arealer, hvor indvin-
ding ikke er begyndt, og arealer, hvor indvinding er i gang. Disse råstof-
områder overgår fra zone 1 til zone 3 i takt med, at arealerne er efterbe-
handlet. 
 
Hvor kan golfbaner og øvrige pladskrævende anlæg indpasses? 
Zone 2 er en zone med de øvrige beskyttelsesinteresser. Her åbner kom-
muneplanen mulighed for at indpasse arealkrævende friluftsanlæg, hvis 
der tages særlige hensyn til beskyttelsesinteresserne af de værdifulde 
landbrugsjorde, skovrejsningsområderne, de udpegede landskabsstrøg og 
kulturhistoriske og landskabelige interesseområder, herunder de værdier, 
der er årsagen til udpegningen af beskyttelsesområdet. Det er en klar for-
udsætning, at der foretages en konkret vurdering, således at beskyttelses-
områdernes landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes. Det forud-
sættes endvidere, at eventuelle friluftsanlæg i zone 2 ikke griber ind i be-
skyttede områder såsom § 3-naturområder, som omhandler potentielle 
vådområder og fredede områder mv. 
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Golfbaner og store rideanlæg medfører intensiv brug af arealer, der ænd-
rer land skabets karakter og oplevelsen. Derfor skal anlæggene tilpasses 
stedets terræn og beplantning, naturtyper og beskyttelsesområder med 
unikke landskabs-, natur- og kulturværdier må ikke tilsidesættes. 
 
Skovrejsning og SVL-områder 
I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbru-
gets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i an-
lægget. 
 
Kulturhistoriske og landskabelige interesseområder 
I kulturhistoriske og landskabelige interesseområder skal anlæggene kun-
ne indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og land-
skabstræk, der er årsag til udpegningen. 
 
Grundvandsinteresser 
På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb må store friluftsanlæg 
indrettes på vilkår, der tager hensyn hertil. Store græsningsarealer til ride 
-anlæg skal tage hensyn til § 3-naturområder, f.eks. ved græsning og 
gødningshåndtering. Nye golfbaner, som i gennemsnit bruger 5-10.000 m3 
vand om året, skal ved tilladelse til vandindvinding tilgodese hensyn til 
nærliggende vådområder. I områder med drikkevandsinteresser skal der 
spares på vandet, f.eks. ved at vande med genbrugsvand eller overflade-
vand. Ved vandingstilladelser til golfbaner og andre større friluftsanlæg i 
grusgrave, hvor grundvandsressourcen er særlig sårbar, skal der stilles 
krav, som sikrer, at der ikke kan ske nedsivning af forurenende stoffer til 
grundvandet.  
 
I områder med kildepladszoner og nitratfølsomme indvindingsområder 
skal golfbaner etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og 
pesticider, dvs. at der anvendes robuste græstyper, og at der udføres den 
pleje af golfbanerne, der kræver mindst forbrug af gødning og pesticider. 
 
Hvor kan golfbaner og øvrige pladskrævende anlæg placeres? 
Zone 3 er områder, hvor der kan etableres nye arealkrævende friluftsan-
læg, hvis der tages hensyn til § 3-naturområder, grundvandets særlige 
sårbarhed i tidligere grusgrave og eventuelt andre kommuneplanmæssige 
interesser i området. 
 
Hvordan bør golfbaner lokaliseres? 
I Miljøministeriets vejledning fra 2006 `Lokalisering af golfbaner´ opstilles 
en række mål der skal sikre at nye golfbaner placeres efter en helhedsvur-
dering af de samlede beskyttelsesinteresser, hvor anlæg der kan kombi-
neres med genopretning af natur og landskab, bør indgå med særlig vægt 
i interesseafvejningen. Ydermere er det en målsætning at der gennem 
planlægning sikres offentlig adgang og mulighed for flersidig arealanven-
delse. 
 
Hvordan sikres areal til flersidig anvendelse?* 
For at sikre de ikke golfrelaterede rekreative interesser bør der udlægges 
tilstrækkeligt med areal* således at golfbanen opleves som attraktiv og 
sikker, også for ikke-golfspillere. Et godt eksempel på dette er golfbanen i 
Dyrehaven ved Jægersborg hegn. 
 
I henhold til Dansk Golfunions vejledning fra 2007 `Golf, natur og frilufts-
liv´, fylder en 18 hullers golfbane uden særlige arealer til flersidig areal-
anvendelse i gennemsnit ca. 60 ha, men der er store variationer i størrel-
sen. Spillearealerne (greens, teesteder, fairway og semirough) udgør ca. 
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anvendelse: 

 

”For en reel offentlig tilgænge-
lighed er det nødvendigt, at 
området opleves som attraktivt 
og sikkert af de øvrige brugere 
af området. Gennemgående 
stier bør forløbe i et landskabs-
bælte, der er så bredt, at det 
opleves sikkert af de, der fær-
des på stierne, og med et forløb 
og en udformning, der tager 
højde for rimelige sikkerhedsaf-
stande, med spilretning rettet 
væk fra stier og uden blinde 
punkter i terræn og beplant-
ning, hvorfra spillere ikke kan 
se forbipasserende.” 
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30 ha, og resten af arealet (rough) er ”natur” (f.eks. skov, vådområder og 
ekstensive græsarealer). Tallene er baseret på en undersøgelse fra 1997 
og viser en fordeling med 50 % spillearealer og 50 % rough. 
 
I Farum på det tidligere militære øvelsesterræn er der en golfbane under-
vejs, hvor man har forsøgt at tage udgangspunkt i naturgrundlaget forud 
for etablering af golfbanen. I det projekt har man arbejdet med 75 % 
rough og 25 % spillearealer (defineret som klippet græs).  
 
Fredensborg Kommune vurderer på denne baggrund, at der for at sikre en 
reel offentlig tilgængelighed og flersidig anvendelse, som et minimum bør 
afsættes 65 - 70 % af det samlede areal til rough med offentligt tilgænge-
lige stier og opholdsarealer. 
 
Det vil sige, at der for en 27-hullers golfbane normalt ville kunne kræves 
90 ha i alt, svarende til 45 ha rough og 45 ha spillearealer. Ved 65 % 
rough kan der kræves ca. 85 ha rough til 45 ha spillearealer. Ved 70 % 
rough kan der kræves 105 ha rough til 45 ha spillerarealer. 
 
Grønne støttepunkter for friluftslivet 
Kommuneplanen giver mulighed for at realisere fremtidige rekreative støt-
tepunkter i regionen. Støttepunkterne i landområdet skal fremme det al-
mene friluftsliv både til lands og langs kommunens kyster. Områder, der 
byder på landskabs-, kultur- og naturoplevelser, åer, søer, og kyststræk-
ninger, er steder, hvor støttepunkter kan blive attraktive og gavne frilufts-
livet. 
 
Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg: lidt parkering, primitiv telt-
plads, overdækninger, anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller ud-
skænkningssteder og naturformidling. Derfor kan de ofte etableres uden 
at generer de landskabs og naturværdier, som de besøgende kommer for 
at nyde. 
 
Støttepunkter skal have god stiadgang, og så vidt muligt kunne nås med 
offentlig transport. De skal desuden fortrinsvis indrettes i eksisterende 
bygninger eller ved friluftsanlæg i det åbne land, som har en form for be-
tjening. Der skal også være fokus på mulighederne for støttepunkter i by-
området, hvor muligheder for at etablere serviceanlæg og bygninger til 
forskellige former for idræt samt for spisesteder og overnatningsanlæg 
f.eks. i kommunens lystbådehavne er meget bedre end i det åbne land. 
 
Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning 
De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres 
i byområdet, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er 
stort. Museer, forlystelsesparker, teatre, hoteller, vandrerhjem, camping-
pladser og autocamping skal normalt ikke placeres uden for byen. Dog er 
der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknyt-
ning, sommerlande, historiske forsøgscentre, besøgsgårde med dyr, vand-
rerhjem og campingpladser også kan indpasses i det åbne land. 
 
Den videre planlægning 

I forbindelse med en friluftsstrategi for hele kommunen bør behovet for 
arealer til pladskrævende fritidsaktiviteter kortlægges sammen med en 
nærmere redegørelse for naturområder og landskaber, som det er vigtigt 
at friholde for pladskrævende fritidsaktiviteter. 
 
Andre myndigheder 

Miljøcenter Roskilde 
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Lovgrundlag 

Planloven 
 

Fredensborg Kommune fastlægger i kommuneplanen retningslinjer for 
større friluftsanlæg af både regional og lokal betydning for at sikre så hen-
sigtsmæssig en placering som muligt i forhold til bystruktur, trafikbetje-
ning og natur- og friluftsinteresserne. 
 
Mindre anlæg til friluftslivet i landområdet kan etableres med zonetilladel-
se fra Fredensborg Kommune. Større anlæg og bygninger til friluftsformål 
forudsætter, at kommunen udarbejder en lokalplan. 
 
Endelig er nogle anlæg så store eller griber ind i regionale interesser, at 
de forudsætter, at kommunen udarbejder et kommuneplantillæg, hvis an-
lægget ikke allerede er optaget i kommuneplanen. 
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Planlægning for støjende friluftsanlæg 
6.5.1 

Landområdet opdeles i 3 lokaliseringszoner for støjende friluftsanlæg. Fri-
luftszonerne A, B og C fremgår af retningsliniekort 6.5.A. 
 
Zone A - Forbudszone 
 
6.5.2 

Støjende friluftsanlæg kan ikke placeres eller udvides i zone A, jf. dog ret-
ningslinie 6.5.9 og 6.5.11.  
 
Zone B - Undtagelseszone 
 
6.5.3 

Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste 
anlæg, kan undtagelsesvis placeres i zone B, afhængigt af det konkrete 
anlæg og beskyttelsesinteresserne i det konkrete område. I kiler kan alle-
rede støjbelastede arealer komme i betragtning, hvis de ikke kan støjbe-
skyttes.  
 
Zone C - lokaliseringszone 
 
6.5.4 

Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides i zone C, når de kan over-
holde de vejledende støjgrænser.  
 

Planlægning for nye støjende friluftsanlæg 
6.5.5 

Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyve-
pladser, motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af 
kommuneplantillæg og VVM-vurdering (Vurdering af Virkning på Miljøet). 
Det vurderes i hvert enkelt tilfælde konkret, om nye anlæg kræver udar-
bejdelse af kommuneplantillæg. 
 
6.5.6 

Når der i kommune- og lokalplanlægningen udlægges landzonearealer til 
støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler 
om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra støjende friluftsanlæg. 
 
6.5.7 

Nye støjende friluftsanlæg kan kun etableres i landzone, hvis Miljøstyrel-
sens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder 
med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom an-
vendelse. 

6.5 Støjende friluftsanlæg 
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 6.5 Støjende friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

6.5.A Friluftszoner for støjende anlæg —retningsliniekort 

Signaturforklaring 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

$$$$ P lanlægningsområder for relokalisering af eks is terende s tøjende friluftsanlæg

Zone C  - planlægningszone for s tøjende friluftsanlæg

 Zone B - undtagelseszone for s tøjende friluftsanlæg

Zone A  - forbudszone for s tøjende friluftsanlæg
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Støjende vandaktiviteter langs Øresundskysten 
6.5.8 

Eksisterende støjende friluftsanlæg fremgår af retningsliniekort 6.5.B. 
 
6.5.9 

Vandskibanen i Nivå Havn kan ikke udvides, men kan fortsætte aktivite-
terne såfremt der ikke på længere sigt registreres negative påvirkninger af 
fuglelivet i Nivåbugten. 
 
6.5.10 

Der kan ikke etableres anlæg til brug af vandscootere og luftpudebåde på 
hele kommunens kyststrækning. 
 
Eksisterende støjende fritidsaktiviteter i landområdets forbudszone 
6.5.11 

Grønholt Flyveplads kan  ikke udvides hverken anlægsmæssigt eller ope-
rationsmæssigt, men skal ikke afvikles indenfor planperioden. 
 
 

6.5 Støjende friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 



229  

 6.5 Støjende friluftsanlæg 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

6.5.B Eksisterende støjende anlæg —retningsliniekort 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 
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Motoc rossbane på Kejserdal

Skydebane på Kejserdal

Modelflyvebane i Langs trup Mose

Flugtskydebaner i Langs trup Mose  
- A sminderød Grønholt Jagtforening
- Karlebo Sogns  Jagtforening

¿¿¿¿

pppp

Grønholt Flyveplads

V andskibane i N ivå Havn

Eks is terende s tøjende enkeltanlæg



230  

 

Nuværende forhold 

 

Det regionale behov for friluftsanlæg generelt set 
Det er vigtigt for bybefolkningens sundhed, at kommunen giver plads til et 
aktivt friluftsliv. En tur i skoven eller til stranden, en kanotur med unger-
ne, en løbetur i det nærmeste grønne område eller bare nydelsen af stil-
heden, naturen og landskabet. Det almene friluftsliv kræver ikke store 
anlæg, til gengæld bidrager et aktivt friluftsliv til befolkningens livskvali-
tet. 
 
Men der er også en anden sportsbetonet side af friluftslivet, som beslag-
lægger store arealer og forudsætter anlæg i det åbne land. Der er mange 
forskellige typer sports- og friluftsanlæg: Golfbaner, støjende motor- eller 
flysport, rideanlæg med lugtgener, spejder- og jagthytter, friluftsscener, 
boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrerhjem, besøgsgårde, mid-
delalderlandsbyer, sommerlande og meget mere. Fælles for disse anlæg, 
er, at de har ofte er rettet både mod et lokalt og i forskellig grad mod et 
regionalt publikum. 
 
Der skal i størst muligt omfang være plads til det hele på de begrænsede 
arealer i landområdet for at lokke så mange som muligt ud i den friske luft 
for at motionere og for at give et bredt udbud af rekreative muligheder 
både set i lokalt som i regionalt perspektiv. 
 
Nogle anlæg til organiserede friluftsaktiviteter kan ikke finde plads i byom-
rådet, fordi de støjer eller fylder for meget. I kystkilerne er det svært at 
finde plads til alle anlæg, samtidig med at det almene friluftsliv tilgodeses. 
Derfor må der planlægges for, hvor anlæggene bedst kan placeres i land-
området. 
 
Byvækst og tilflytning til kommunen øger behovet for alle slags fritidsan-
læg, hvilket flytter presset for arealer til friluftsanlæg ud i de regionale 
friluftsområder i kystkilerne, men også længere ud i Fredensborg Kommu-
nes øvrige landområde. 
 
Støjende fritidsaktiviteter i Fredensborg Kommune 
Der findes i Fredensborg Kommune på nuværende tidspunkt: 

• en vandskibane (en slalombane ca. 300 m. fra kysten ud for Nivå 
Havn) 

• en flyveplads ved Grønholt (miljøgodkendelse fra 2008 regulerer 
aktiviteterne på pladsen) 

• tre skydebaner (to flugtskydebaner i Langstrup Mose 
(landzonetilladelser, den ene tidsbegrænset pga. transportkorrido-
ren) og en traditionel skydebane omkranset af jordvolde (Dauglykke 
Skytteforening) på fritidsområdet Kejserdal (lokalplan L10), 

• en modelflyvebane i Langstrup Mose (2-årig landzonetilladelse pga. 
naturgenopretningsareal samt transportkorridor) 

• en motocrossbane på fritidsområdet Kejserdal (lokalplan L10) 

 
Fredensborg Kommune har i forrige planperiode behandlet ansøgninger  
om støjende vandaktiviteter, fx en luftpudebane. Endvidere har  
kommunen igennem en række klagesager kunnet konstatere et tiltagende 
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ønske om, at der ikke skal kunne sejles med vandscootere langs Øre-
sundskysten.  
 
Der har i løbet af planperioden bl.a. været behandlet en sag om en model-
flyvebane i Langstrup Mose, hvilket skabte en del debat om balancen mel-
lem beskyttelse og benyttelse af mosens arealer. Der er i den forbindelse 
blevet oprettet en forening med navnet ”Langstrup Moses Venner”. Kom-
munes landzonetilladelse blev påklaget og Naturklagenævnet ændrede 
tilladelsen til 2-årig. 
 
I planperioden har administrationen modtaget en ansøgning om udbyg-
ning af den ene af skydebanerne i Langstrup Mose (Asminderød-Grønholt 
Jagtforening). Endvidere har man ønsket at forlænge landzonetilladelsen 
for Karlebo Sogns Skydebane. 
 
Formål med retningslinierne 

 

Det generelle sigte med retningslinier for friluftsanlæg 

• at det åbne land kan opleves som et overvejende dyrket landbrugs-
landskab, hvor der kun placeres anlæg for friluftslivet, som ikke kan 
indpasses i byen,  

• at det åbne land tilbyder oplevelsesmuligheder for både det organi-
serede og det almene friluftsliv med vægt på det almene friluftsliv, 

• at friluftsanlæg gøres offentligt tilgængelige og anvendes til flere 
former for friluftsaktivitet, 

• at der findes en bred vifte af friluftsanlæg i det åbne land og ved 
vandet, som kan tilfredsstille behovet for fritidsaktiviteter og ople-
velser lokalt, 

• at friluftsområderne så vidt muligt beskyttes mod støj fra friluftsan-
læg. 

Støjende anlæg 
Med henblik på lokalisering af støjende friluftsanlæg i landområdet define-
rer kommuneplanen zonerne A, B og C med forskellig følsomhed for stø-
jens påvirkning af oplevelsesværdier og forstyrrelse af dyre- og fuglelivet. 
Derfor er også vandområder omfattet af retningslinierne for støjende fri-
luftsanlæg. 
 
Det anbefales, at eksisterende støjende friluftsanlæg beliggende inden for 
beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelsesloven afvikles på 
sigt. 
 
Af hensyn til boligerne i landzonen bør landzonearealer i transportkorrido-
ren der er uden tilknytning til den nuværende motorvej og derved ikke 
støjpåvirkede, fredeligholdes for støjende friluftsaktiviteter så længe 
transportkorridoren ikke er udmøntet i egentlige vej- og/eller baneanlæg. 
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Hvor bør støjende fritidsanlæg ikke placeres? 
Zone A er en `forbudszone´ der omfatter de områder, der er mest  
sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres. 
 
Zone A omfatter: 

• Fingerbyens grønne kystkiler og selve Øresundskysten, hvor der 
ikke er plads, og hvor støj generer den almene benyttelse. 

• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), 
hvor dyre- og fuglelivet forstyrres, og hvor støj vil ødelægge natur-
oplevelsen, samt et afstandsbælte på 500 m udenom. 

• Beskyttelsesområder i øvrigt samt skov, hvor støj vil virke forstyr-
rende. 

 
Hvor kan støjende fritidsanlæg indpasses? 
Zone B er områder, hvor støjende friluftsanlæg undtagelsesvis kan place-
res, afhængigt af anlægget og de konkrete interesser det pågældende 
sted. I zone B findes arealer, der grænser op til store trafikanlæg, store 
tekniske anlæg eller visse erhvervsområder, hvor støjende anlæg eventu-
elt kan placeres. 
 
Zone B omfatter:  

• Transportkorridoren, hvor specielle arealer kan anvendes midlerti-
digt eller evt. permanent til støjende aktiviteter med begrænsede 
bygninger og anlæg. 

• Udgravede råstofområder, der kan tilbyde ”naturlig” støjskærm for 
aktiviteterne. Graveområder kan inden udgravning tænkes anvendt 
midlertidigt til støjende aktiviteter. Det er en forudsætning, at an-
lægget ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. 

• Arealer i de grønne kystkiler, som fordi de er belastede af støjen fra 
omgivende vej- og baneanlæg, ikke kan støjbeskyttes og derfor er 
egnede til mindre, støjende friluftsanlæg, som i særlig grad henven-
der sig til byområdernes unge. 

Hvor bør særlig støjende sports- og fritidsaktiviteter placeres generelt? 
Zone C er områder i landområdet uden beskyttelsesinteresser eller andre 
kommuneplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende fri-
luftsanlæg kan placeres i zone C, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens 
gældende vejledninger om ”Skydebaner”, ”Støj fra motorsportsbaner” og 
”Støj fra flyvepladser”. 
 
Allerede støjbelastede arealer bør indgå i overvejelserne for støjende an-
læg. Der kan dog være sikkerhedsforhold o.a., f.x. i forbindelse med Fly-
vepladsen i Grønholt, som hindrer lokaliseringen af konkrete friluftsanlæg. 
 
Særligt støjende sports- og fritidsaktiviteter bør placeres på steder, der i 
forvejen er støjpåvirkede. Derudover bør aktiviteterne indgå i en samlet 
rekreativ struktur i forbindelse med andre rekreative tilbud og rekreative 
stier samt have en god tilgængelighed for kommunens borgere. 
 
Hvor bør støjende vandaktiviteter placeres? 
Langt størstedelen af kommunens kystvande bør fredeligholdes, først og 
fremmest af hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne i Nivå-bugten og 
boligmassen langs kysterne, inklusiv bevaringsværdige bymiljøer og af 
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hensyn til de øvrige rekreative kvaliteter langs kyststrækningen. 
 
Støjende friluftsanlæg skal, uanset om de placeres i landområdet eller i 
byområdet, kunne overholde miljøministeriets vejledende grænser for støj 
fra friluftsanlæg.  
 
Gennemgang af de forskellige anlægstyper: 
 
Støjende vandsport 
Der kan etableres vandskibaner i forbindelse med retablering af tidligere 
graveområder efter konkret vurdering. Se også retningslinje 6.5.4. 
 
Sejlads med vandscootere, jetski, luftpudefartøjer og tilsvarende fartøjer 
er forbudt uden særskilt tilladelse til afholdelse af specielle arrangemen-
ter. Ansøgninger om godkendelse behandles jf. Miljøministeriets bekendt-
gørelse om sejlads med vandscootere mv. 
 
Hvad er Nivåbugtens kvaliteter? 
De åbne lave strandenge i Nivå bugt udgør ikke alene et særligt 
landskabsrum, men også et unikt naturmiljø som det eneste af sin art på 
hele Øresundskysten. Nivå bugten tjener som yngle- og opvækstområde 
for fisk og har i Regionplan 2005 skærpede målsætninger som naturviden-
skabeligt interesseområde (A) og badevand (A2). Endvidere tjener de lav-
vandede arealer som rasteplads for trækfugle. 
 
Hvad er Nivåbugtens sårbarhed? 
Det flade strandengslandskab er sårbart overfor anlæg, der forstyrrer op-
levelsen af `det flade´, dvs. massive anlæg med stor udstrækning. Nivå-
bugtens vandkvalitet er særlig sårbar overfor udledning af næringssalte 
og fysisk påvirkning af havbunden, der kan ødelægge vækstforholdene for 
ålegræs og makroalger og derved forringe fiskenes ynglemuligheder. 
 
Samlet vurdering af støjende vandaktiviteter 

• Af hensyn til et varieret fritidstilbud i kommunen, bør den eksiste-
rende vandskibane kunne fastholdes på visse vilkår. 

• Nivå Havn er beliggende midt i kommunen med en god tilgængelig-
hed og gode rekreative muligheder. 

• Fredensborg Kommune vurderer, at vandskibanen i Nivå Havn kan 
fastholdes uden gene for vækstforholdene for ålegræs og makroal-
ger i Nivå Bugt.* 

• Fredensborg Kommune vurderer, at støjen fra de nuværende aktivi-
teter i Nivå havn ikke forstyrrer fuglelivet i bugten på nuværende 
tidspunkt. 

Fredensborg Kommune vurderer i den forbindelse, at vandskibaner ikke 
generer nær så meget som sejlads med vandscootere og luftpudebåde. 
Støjen fra vandski er ikke at adskille fra almindelig støj fra speedbåde, 
bortset fra at den i højere grad er koncentreret på ét sted. Færdsel med 
speedbåde reguleres af politiet, f. x. gælder det at speedbåde tættere på 
kysten end 300 meter kun må færdes ved lav hastighed og vinkelret på 
kysten.  
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Flyvepladser 
Fritidsaktiviteter som privat- og skoleflyvning, flyvning med svævefly og 
ultraletfly samt flyvning i forbindelse med faldskærmsudspring foregår fra 
flyvepladser, som også kan benyttes til forretnings- og taxaflyvning. 
 
Anlæg af flyvepladser er omfattet af VVM-reglerne. Projekter skal scree-
nes, før de kan realiseres, og de kan kræve kommuneplantillæg med VVM-
vurdering. Privatflyvning i eget fly fra en mark på egen ejendom reguleres 
alene via Planlovens landzonebestemmelser og Miljøbeskyttelseslovens § 
33. 
 
Flyvepladsen ved Grønholt 
Pladsen har ligget der siden 1940. Der er tilladelse til 5000 operationer om 
året (1 start eller 1 landing = 1 operation), men tilladelsen udnyttes ikke 
fuldt ud. I miljøgodkendelsen angives det endvidere, at der ikke er mulig-
hed for udvidelse af anlægget. Fredensborg Kommune vurderer således, 
at flyvepladsen på den ene side ikke skal afvikles, men på den anden side 
heller ikke kan udvides hverken anlægsmæssigt eller operationsmæssigt. 
 
Skydebaner generelt og aktiviteterne i Langstrup Mose 
Skydebaner kræver ikke VVM–screening, men de kan medføre væsentlige 
støjgener for de omkringboende. 
 
Skydebanen ved Kejserdal er placeret i zone B (undtagelseszonen) langs 
med motorvejen og er således allerede støjbelastet i væsentlig grad.  
 
I Langstrup Mose findes to flugtskydebaner. Langstrup Mose er et lav-
bundsareal og potentielt naturgenopretningsområde. Beliggenheden ved 
Nive Å og tæt på kystbyerne giver et særligt potentiale for såvel benyttel-
sen som for beskyttelsesinteresserne. På sigt bør de støjende fritidsaktivi-
teter i mosen afvikles. 
 
Motorsportsbaner 
Motorsportsbaner er omfattet af VVM-reglernes bilag 2 og skal screenes, 
inden konkrete projekter kan realiseres. Projekter kan kræve kommune-
plantillæg med VVM-vurdering. 
 
Motor-crossbanen ved Kejserdal er placeret i zone B langs med motorve-
jen og er således allerede støjbelastet i væsentlig grad. 
 
Den videre planlægning 

I forbindelse med en friluftsstrategi for hele kommunen bør behovet for 
arealer til støjende fritidsaktiviteter kortlægges sammen med en nærmere 
redegørelse for naturområder og landskaber, som det er vigtigt at friholde 
for støjende fritidsaktiviteter, f. eks. i form af en støjkortlægning af kom-
munen. 
 

Andre myndigheder 

Miljøcenter Roskilde 
 
Lovgrundlag 

Fredensborg Kommune fastlægger i kommuneplanen retningslinjer for 
større friluftsanlæg af både regional og lokal betydning for at sikre så hen-
sigtsmæssig en placering som muligt i forhold til bystruktur, trafikbetje-
ning og natur- og friluftsinteresserne. 
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Mindre anlæg til friluftslivet i landområdet kan etableres med zonetilladel-
se fra Fredensborg Kommune. Større anlæg og bygninger til friluftsformål 
forudsætter, at kommunen udarbejder en lokalplan. 
 
Endelig er nogle anlæg så store eller griber ind i regionplanmæssige inte-
resser, at de forudsætter at kommunen udarbejder et kommuneplantil-
læg, hvis anlægget ikke allerede er optaget i kommuneplanen. 
 
Støjende friluftsanlæg til motorsport og flyvning er omfattet af VVM-regler 
og skal screenes af kommunen. Screeningen kan resultere i, at der skal 
udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-vurdering. Til både større 
og mindre, støjende anlæg skal der gives miljøgodkendelse af kommunen. 
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Kolonihaver generelt 
6.6.1 

Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). 
Fredensborg Kommune skal gennem kommune- og lokalplanlægning ud-
lægge bynære arealer til koloni– og nyttehaver. Planlægningszonen for 
overnatningshaver, de potentielle lokaliseringszoner samt eksisterende 
koloni– og nyttehaveområder fremgår af retningsliniekort 6.6.A. 
 
6.6.2 

Nye kolonihaver planlægges som en integreret del af den lokale og regio-
nale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af of-
fentligheden. Eksisterende havekolonier skal inddrages tilsvarende i kom-
munens grønne struktur. 
 
Overnatningshaver 
6.6.3 

Der kan udpeges i alt max. 14 ha til nye overnatningshaver indenfor den 
viste planlægningszone for kolonihaver i kommunen.  
 
6.6.4 

Arealer til overnatningshaver kan udlægges i byområdet og i landområdet. 
Eventuel landzonestatus skal opretholdes. Arealerne skal ligge i cykelaf-
stand, højst 4 km fra en station i Fingerbyen og med god adgang for cykli-
ster. Der kan ikke udlægges areal til flere overnatningshaver i kystkilerne 
ud over allerede kommuneplanlagte arealer.  
 
6.6.5 

Der udlægges to potentielle kolonihave lokaliseringsområder*: 

1. Et område omkring Sømosen og Fredtoften ved Kokkedal samt  

2. et område omkring Kejserdal ved Humlebæk. 

Der kan planlægges nærmere for områderne i den nævnte rækkefølge, 
såfremt det eksisterende kolonihaveområde H/F Stormosen syd for Hum-
lebæk er fuldt udbygget, og der kan påvises et konkret behov.   
 
6.6.6 

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke 
er større end 400 m2, samt at de ikke anvendes til helårsbosætning. 
 
Daghaver og Nyttehaver 
6.6.7 

Der kan etableres nyttehaver i de udpegede nyttehaveområder som vist 
på kortbilag 6.6.A samt  indenfor eksisterende boligområder og i tilknyt-
ning til institutioner på baggrund af en konkret vurdering af antal og pla-
cering i hvert enkelt tilfælde. 
 

6.6.8 

Dag– og nyttehaver kan normalt ikke bebygges med individuelle skure på 
hvert enkelt havelod. Fællesfaciliteter kan normalt tillades, hvis de ikke 
med fordel kan etableres i tilknytning til de nærliggende institutioner eller 
andre fælles faciliteter i boligområderne. 

6.6 Koloni– og nyttehaver 
RETNINGSLINIER 

* Lokaliseringsområderne bør 

indgår i arbejdet med en samlet 

friluftsstrategi for kommunen. 
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6.6.A Kolonihaver —retningsliniekort 

Kolonihave 

lokaliserings-

område 2 

Kolonihave 

lokaliserings-

område 1 

Nyttehaveområde med 

udvidelsesmulighed 

Uudnyttet  

nyttehaveområde 

Kolonihaveområde med 

udvidelsesmulighed 

Kolonihaveområde 

uden udvidelses-

mulighed 

6.6 Koloni– og nyttehaver 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 
Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

Ikke udbyggede kolonihaveområder

Eks is terende kolonihaveområder

P otentielle kolonihavelokalis eringsområder

P lanlægningszone for kolonihaveområder

Ikke udbyggede områder med mulighed for
indpasning af nyttehaver

Eks is terende nyttehaver
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Nuværende forhold 

 

Baggrund regionalt set 
Folketinget vedtog i juni 2001 en lov om kolonihaver, som har til formål at 
forbedre mulighederne for at beholde kolonihaver som et fritidstilbud til 
befolkningen i byerne. Loven medførte blandt andet, at mange af landets 
kolonihaver frivilligt blev gjort varige, dvs. permanente. Loven definerer 
kolonihaver som alle havekolonier, hvor der er tilladelse til at opføre hus 
eller redskabsskur, og opdeler kolonihaver i overnatningshaver og dagha-
ver (nyttehaver o.l.). 
 
Det er en ren kommunal opgave at planlægge for et tilstrækkeligt antal 
haver. 
 
I kommunerne umiddelbart udenfor det storkøbenhavnske område herun-
der Fredensborg Kommune er det muligt at finde arealer til nye koloniha-
ver, og det er her behovet for haver til både Storkøbenhavns og kommu-
nens borgere bedst kan opfyldes. Der er stadig enkelte ubebyggede area-
ler i kommunens byområder, hvor kolonihaver kan indpasses som et na-
turligt grønt element i byvæksten, f. eks. i den sydlige ende af Fredens-
borg. Langs kystbyerne i Helsingørsfingeren* er der visse steder mulighed 
for at udpege bynære landzonearealer, som ikke er omfattet af beskyttel-
sesmæssige eller andre regionale interesser, og som kan bidrage til at 
dække de samlede regionale behov for kolonihaver. 
 
Hensigten er imidlertid ikke at fastlægge en massiv bræmme af koloniha-
ver langs hele kommunens byrand. Kolonihaveområder kan derimod ind-
drages i den planlægning af de bynære områder, der skal sikre landskabs- 
og naturværdier og fastholde en klar bygrænse, samtidig med at de rekre-
ative formål tilgodeses, jf. retningslinjerne om de lokale friluftsområder i 
afsnit 6.2 ”Fritidsområder”. 
 

Haveforeninger og nyttehaver i Fredensborg Kommune 
Der findes i Fredensborg Kommune på nuværende tidspunkt 2 egentlige 
kolonihaveforeninger og et enkelt nyttehaveområde.** 
 
Formål med retningslinierne 

 

Delmål for Koloni– og nyttehaver 

• at fastholde og forøge antallet af koloni– og nyttehaver, som gør det 
attraktivt at bo i byerne, og fastholde dem som haver, der bidrager 
til de grønne træk i og uden for byerne, 

• at bevare koloni- og nyttehaverne som et fristed i eller tæt på byen 
med tilbud om sundhed og livsglæde, 

• at holde liv i en dansk tradition med socialt indhold og mulighed for 
at blande danske og nydanske. 

 
Planprincip 
Det er kun meningsfyldt at etablere nye daghaver (nyttehaver o.l.) i nær-
heden af de potentielle brugere, der bor i byområdernes etageboliger. Nye 
daghaver bør således indpasses i byområderne og må derfor indgå i den 
kommunale planlægning af arealanvendelsen i byområdet. Overnatnings-
haver, hvor man kan overnatte i flere dage eller bo om sommeren, kan 
placeres længere væk fra boligen, hvis man nemt kan komme dertil med 
toget. Kommuneplanen anvender et princip om, at arealer til nye overnat-

6.6 Koloni– og nyttehaver 
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** I Fredensborg 

Fredensborg H/F med ca. 25 

haver beliggende centralt i 

Fredensborg. Haveforeningen 

støder umiddelbart ud til de 

grønne arealer ved Lykkemosen 

og ligger også i det samme 

rammeområde som de grønne 

områder, men er ikke kommu-

nalt ejet. Der er ikke umiddel-

bart udvidelsesmuligheder, idet 

det resterende grønne område 

ønskes friholdt for bebyggelse. 

Der kan dog med fordel plan-

lægges for nyttehaver i tilknyt-

ning til eksisterende og planlag-

te institutionsområder. 

 

Ved Dageløkke 

Stormosen H/F med ca. 100 

haver beliggende landligt ved 

Dageløkke syd for Humlebæk. 

Haveforeningen ligger i sit eget 

rammeområde i den grønne 

kystkile mellem Humlebæk og 

Nivå. Arealet er kommunalt 

ejet., men er ikke fuldt udbyg-

get. Restarealet bortforpagtes 

til en landmand. Der kan ikke 

udvides ud i kystkilen i henhold 

til Fingerplan 2007. (se afsnit 

om Fritidsområder) 

 

I Kokkedal 

På et areal mellem Kystbanen 

og Usserød Å i Kokkedal findes 

ca. 50 nyttehaver som en del af 

et offentligt rekreativt areal. 

Haverne udlejes for et år ad 

gangen af Fredensborg Kom-

mune. Der er gode muligheder 

for at udvide nyttehavearealet 

mod syd. P.t. er der ingen ven-

teliste til nyttehaverne. 

* Kokkedal, Nivå og Humlebæk 

er i henhold til Fingerplan 2007 

udpeget til bysamfund i den 

ydre del af Helsingørsfingeren, 

der strækker sig fra København 

til Helsingørs langs med Øre-

sundskysten. 
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ningshaver bør placeres i cykelafstand fra en station i Fingerbyen. På den 
måde kan der stadig tages hensyn til de 63 % af husstandene i det stor-
københavnske område, der ikke har bil. 
 
Arealer, der er beliggende i en afstand på op til 4 km fra stationer i den 
ydre del af byfingrene, er potentielt egnede til nye kolonihaver, med min-
dre det er uforeneligt med andre regionale interesser såsom beskyttelses-
områder, lavbundsarealer, arealer reserveret til transportkorridor, råstof-
gravning eller lignende. 
 
Retningslinjerne sigter mod, at nye kolonihaver i størst muligt omfang 
integreres i den lokale og regionale grønne struktur. I Fredensborg Kom-
mune er der bedst mulighed for at indpasse bynære kolonihaver i en lokal 
grøn struktur udenfor de regionale friluftsområder i kystkilerne. 
 
Overnatningshaver 
Det er Fredensborg Kommunes opgave at udpege konkrete arealer, som 
kan anvendes til at dække arealbehovet til nye haver og evt. erstatnings-
haver, såfremt haver nedlægges. Fingerplanens bestemmelser om kystki-
ler og transportkorridor betyder, at de konkrete muligheder inden for po-
tentielle landzonearealer findes umiddelbart udenfor byfingrene med de 
eksisterende grønne kiler. 
 
Alle nye kolonihaver, der udlægges, bliver varige, uanset om de etableres 
i by- eller landzone. 

6.6 Koloni– og nyttehaver 
REDEGØRELSE 

Ca. 1: 10000 

Kortudsnit der viser det uudnyt-

tede nyttehaveområde i Fredens-

borg, hvor der kan planlægges 

for nyttehave i tilknytning til de 

institutionsområder der støder 

direkte op til det grønne område. 

H/F Fredensborg 

 

Nyttehaveområde. 

 

Institutionsområder  
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Overnatningshaver kan oprettes på arealer i byområdet, der tidligere har 
været anvendt eller er planlagt til andre formål.  
 
Kommuneplanens retningslinjer om havernes størrelse og anvendelse sva-
rer til Kolonihavelovens krav. Det har været intentionen med Kolonihave-
loven at sikre et udbud af flere kolonihaver i en teknisk standard, som be-
grænser omkostningerne ved erhvervelse af en ny overnatningshave og 
dermed ikke tilskynder til helårsbeboelse. Det er endvidere hensigten, at 
nye kolonihaveområder indtænkes i den lokale grønne struktur og åbnes 
for offentligheden, så de bliver til glæde for alle borgere i kommunen, f. 
eks. ved en sammenhængende stiplanlægning. 
 
Daghaver 
Ifølge Planlovens § 11c skal der i kommuneplanen udlægges bynære area-
ler til kolonihaver i et antal, der svarer til bebyggelsesforholdene. I Hoved-
stadsregionen svarer det til en kommunal dækningsgrad på 2 daghaver 
pr. 100 etageboliger. Daghaver bør anlægges i byområdet på arealer med 
gode stiforbindelser og i rimelig gang eller cykelafstand fra kommunens 
etageboliger.  
 
Ved daghaver forstås nyttehaver o.l., hvor der kun er mulighed for et red-
skabsskur på den enkelte havelod. Ubebyggede arealer i byområdet kan 
anvendes midlertidigt til daghaver, indtil arealet skal bebygges. Haver 
uden ret til bebyggelse på hvert enkelt havelod er ikke omfattet af lovens 
definition af en kolonihave og bliver ikke automatisk varige.  
 
Den videre planlægning 

De udlagte potentielle kolonihavelokaliseringsområder kan kun realiseres 
gennem kommuneplantillæg og lokalplanlægning i den nævnte rækkeføl-
ge. Lokaliseringsområderne bør indgå i arbejdet med en samlet frilufts-
strategi for kommunen. 
 
Andre myndigheder 

Fødevareministeriet 
Miljøcenter Roskilde 
 
Lovgrundlag 

Planloven 
Kolonihaveloven 
Jordkøbsloven 
 
Det er Fredensborg Kommunes opgave at udlægge arealer til kolonihaver 
og nyttehaver, gennem kommune- og lokalplanlægning samt landzonead-
ministration. 
 
Kommunerne administrerer tillige kolonihaveloven herunder nedlæggelse 
af kolonihaver. Grundejere, der nedlægger varige kolonihaver, dvs. haver 
med permanent status, skal fremover stille et erstatningsareal til rådighed 
for kolonisterne til etablering af nye haver. 
 
Ifølge Jordkøbsloven har Fødevareministeriet hjemmel til at tinglyse for-
købsret eller opkøbe jord til nye kolonihaver, erstatningsjord til haver, der 
nedlægges, samt eksisterende haver, der trues af nedlæggelse. Fødevare-
ministeriets praksis er at byggemodne jorden og overdrage udlejning og 
drift til Kolonihaveforbundet, der sikrer, at alle regionens borgere kan 
komme i betragtning som lejere. 

6.6 Koloni– og nyttehaver 
REDEGØRELSE 

Stormosen H/F ved Dageløkke 
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7.0 Bæredygtighed 

7.1 Bæredygtigt byggeri 

7.2 Grønne områder 

7.3 Vand og Lavbundsarealer 

7.4 Vindmøller 

7.0 Bæredygtighed 
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Bæredygtighed i byggeriet 

7.1.1 

Ved udarbejdelsen af lokalplaner og ved udbud skal der som udgangs-
punkt stilles krav om: 

• lavenergibebyggelse.* 

• at befæstede arealer skal muliggøre nedsivning. 

• at der afsættes et areal til forsinkelse, fordampning og evt. nedsiv-
ning af regnvand. 

• at der installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug 
for wc-skyl og tøjvask i maskine. 

De præcise krav sker efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. 
 
Fortætning af udpegede bolig– og centerområder 

7.1.2 

Der udpeges stationsnære bolig– og centerområder i Kokkedal, Nivå og 
Humlebæk til fortætning, jf. retningsliniekort 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C.  
 
7.1.3 

Mindste grundstørrelsen for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse fast-
sættes til følgende: 

• grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke bliver mindre end 500 
m2. 

• grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må 
ikke bliver mindre end 350 m2. 

Eksisterende grundstørrelser fremgår af retningslinjekortene. 
 
7.1.4 

Ved fortætning skal det sikres, at grønne områder og friarealer bevares.  
 
Maksimalt bebygget areal 

7.1.5 

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der som udgangspunkt stilles krav 
om maksimalt bebygget areal for hver enkelt ejendom under hensyntagen 
til at sikre en bæredygtig balance mellem bygningsmasse og grønne fri-
arealer. 
 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
RETNINGSLINIER 

* I henhold til bygningsregle-

mentets bestemmelser 
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Signaturforklaring 

7.1.A Fortætning af bolig og centerområder i Humlebæk — retningsliniekort 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
RETNINGSLINIER 

Humlebæk 

1: 15000 

Fortætning på grunde over 1 00 0 m2

Fortætning på grunde mellem 7 0 0 m2  og 10 0 0 m2

Fortætning på grunde under 7 00 m2

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære kerneområde - 6 0 0 m c irkels lag

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære område - 1 2 0 0m c irkels lag
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Signaturforklaring 

 

7.1.B Fortætning af bolig– og centerområder i Nivå — retningsliniekort 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
RETNINGSLINIER 

Nivå 

Fortætning på grunde over 1 00 0 m2

Fortætning på grunde mellem 7 0 0 m2  og 10 0 0 m2

Fortætning på grunde under 7 00 m2

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære kerneområde - 6 0 0 m c irkels lag

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære område - 1 2 0 0m c irkels lag

1: 15000 
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7.1.C Fortætning af bolig– og centerområder i Kokkedal — retningsliniekort 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
RETNINGSLINIER 

Kokkedal 

Signaturforklaring 

Fortætning på grunde over 1 00 0 m2

Fortætning på grunde mellem 7 0 0 m2  og 10 0 0 m2

Fortætning på grunde under 7 00 m2

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære kerneområde - 6 0 0 m c irkels lag

P rinc ipiel afgræns ning af det s tations nære område - 1 2 0 0m c irkels lag

1: 15000 
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Klimaforandringer og CO2-udledning har været et aktuelt emne i de sene-
re år. Byrådet ønsker at medvirke til en bæredygtig udvikling ved at ned-
bringe CO2-udledningen og forbedre vandmiljøet, bl.a. ved at fremme bæ-
redygtigt byggeri. 
 
Nuværende forhold 

Lovgivningen har hidtil kun i meget begrænset omfang givet mulighed for 
at der i lokalplaner stilles krav om bæredygtighed i byggeriet. Med æn-
dring af planloven i juli 2007 blev det imidlertid muligt at fastsætte nær-
mere angivne miljøkrav i lokalplaner om: 

• Lavenergibebyggelse  

• Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer 

• Opsamling af regnvand til brug for wc-skyl 
 

Formål med retningslinierne 

Bæredygtighed i byggeriet 

Klimaændringerne medfører stigende temperaturer og flere kraftige regn-
skyl, hvor store mængder fortyndet spildevand vil blive udledt direkte i 
naturen. Det belaster kloaknettet, skaber oversvømmelser og forringer 
vandmiljøet.  
 
Det er almindeligt anerkendt, at udledningen af CO2 er en medvirkende 
årsag til stigende temperaturer. En måde at udlede mindre CO2 er ved at 
spare på energien ved at stille krav om lavenergibebyggelse*.  
 
Effekten fra den øgede nedbør kan modvirkes ved at sikre tilstrækkelige 
friarealer til lokal forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning.  Det kan 
ske ved at anvende belægninger, som tillader nedsivning, eller ved at 
etablere opsamlingsbassiner som naturlige landskabselementer i bebyg-
gelser. Desuden kan regnvand fra tage opsamles og genanvendes til wc-
skyl. Eller afledningen af regnvand kan reduceres og forsinkes ved f.eks. 
Ar anlægge ”grønne tage”. 
 
Fortætning 

Ud fra et bæredygtighedshensyn bør udbygning af bysamfundene ske ved 
fortætning og i mindre grad ved udvidelse.  
Fingerplan 2007 fastlægger følgende overordnede principper for placering 
af byfunktioner og arealudnyttelse i stationsnære områder **: 

• intensive byfunktioner (bl.a. tæt boligbebyggelse) placeres inden for 
stationsnære områder. 

• stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der 
modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.  

 
Fortætningen i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal ad-
færd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport. 
 
Jf. afsnit 1.2 Stationsnærhed afgrænses stationsnære områder i Kokkedal, 
Nivå, Humlebæk og Fredensborg.  
 
Ud fra et hensyn om beskyttelse og bevarelse af friarealer, eksisterende 
grønne træk, bebyggelsesstrukturer, kulturhistorie og arkitektur i lokal-
området er fortætning dog ikke ønskelig eller mulig i alle områder inden 
for de stationsnære områder. 
 
Med udgangspunkt i fingerplanens principper om fortætning af stations-
nære områder og under hensyntagen til ovenfor nævnte forhold, er der i 

* Byrådet har den 29. septem-

ber 2008 vedtaget at Fredens-

borg Kommune skal være kli-

makommune fra 2009. En kli-

makommune er en kommune, 

som har forpligtiget sig til at 

reducere CO2 udledningen 

inden for egne driftsområder 

med min. 2 % om året. 

 

Fredensborg kommune har 

ligeledes tilsluttet sig Elspare-

fondens kurveknækkerordning. 

Ifølge aftalen skal kommunen 

spare 10 pct. Af det kommuna-

le elforbrug fra 2007 i perioden 

2009 til 2013. 

** Stationsnære områder i 

”byfingrene” fastlægges kon-

kret på baggrund af et skema-

tisk cirkelslag på 1.200 m., 

dvc., at den konkrete afgræns-

ning visse steder kan strække 

sig længere ud end de 1.200 

m., andre steder kortere. Se 

afsnit 1.2 Stationsnærhed. 

Eksempel på vandelement inte-

greret i bebyggelse. 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
REDEGØRELSE 
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retningslinierne udpeget bolig– og bymidteområder i Kokkedal, Nivå og 
Humlebæk til mulig boligfortætning***. 
 
Fortætning kan ske enten ved indretning af flere boliger i en bestående 
villaejendom, ved nyopførelse af dobbelthuse eller ved udstykning.  
 
Maksimalt bebygget areal 

Det bebyggede areal defineres som en bebyggelses grundplan (fodaftryk). 
Maksimalt bebygget areal, er således en angivelse af en bebyggelses om-
fang i forhold til det grundareal (den ejendom) som skal bebygges****. 
 
Regulering af maksimalt bebygget areal vil sammen med bebyggelsespro-
cent og etageantal kunne sikre, at det samlede bygningsvolumen på den 
enkelte ejendom er tilpasset i forhold til området, omgivelserne og areal-
anvendelsen. 
 
Konkret vil det med angivelse af maksimalt bebygget areal være muligt at 
regulere, om en bebyggelse sker i højden frem for i bredden, og dermed 
lægger beslag på mindre areal. 
 
Regulering af maksimalt bebygget areal vil således være en måde at sikre 
balance mellem fortætning af bygningsmassen og hensynet om at bevare 
grønne områder og friarealer. 
 
Den videre planlægning 

Byrådet vil i medfør af de nye muligheder i planloven stilles krav om bæ-
redygtighed i byggeriet i lokalplaner og ved kommunale udbud. 
 
Udviklingen af boligområder i Humlebæk Syd skal være et eksempelpro-
jekt for bæredygtig byudvikling. 
 
Andre myndigheder 

Kommuneplanen skal sikre principperne for placering af byfunktioner og 
arealudnyttelse fastlagt i Fingerplan 2007.  
 
Lovgrundlag 

Planlovens § 15, stk. 2, pkt. 9, 22 og 25 giver mulighed for, at der i en 
lokalplan optages bestemmelser om udformning, anvendelse og vedlige-
holdelse af ubebyggede arealer, lavenergibebyggelse og opsamling af 
regnvand til brug for wc-skyl. 

**** Det bebyggede areal 

omfatter foruden beboelsesbyg-

ninger også småbygninger som 

skure, drivhuse, carporte og 

lignende. Arealet af åbne, over-

dækkede terrasser, åbne alta-

ner og åbne indgangspartier 

medregnes derimod ikke. 

7.1 Bæredygtigt byggeri 
REDEGØRELSE 

*** Det skal bemærkes, at i 

områder reguleret af en by-

planvedtægt eller lokalplan skal 

der fortsat administreres efter 

regler fastsat heri.  
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Bolignære grønne områder i byzone 

7.2.1 

De Kommunale grønne områder og private områder med offentlig karak-
ter afgrænses indenfor følgende kategorier, jf. retningsliniekort 7.2.A: 

• Byparker   

• Naturprægede grønne områder og skove  

• Idrætsanlæg 

• Strande 
 
Udover de kategoriserede grønne områder eksisterer der mange mindre 
offentlige og private grønne fællesanlæg og områder, som er integrerede 
dele af boligbebyggelserne. 
 
Trivsel og sundhed 

7.2.2 

Ved udarbejdelsen af lokalplaner for ny boligbebyggelse og boligområder 
skal det sikres, at der i tilknytning til boligerne etableres friarealer og 
grønne områder. Der skal etableres legepladser og aktivitetsområder som 
appellerer til leg, boldspil og anden fysisk aktivitet samt social samvær.  
 
Planlægningen bør som hovedregel sikre: 
 

• at der i nærmiljøet (max 100 m fra boligen) er adgang til grønne 
opholds- og legearealer.  

• at der i bydelen (max 1 km fra boligområdet) er adgang til et større 
natur-, park- og/eller grønt aktivitetsområde. 

 
7.2.3 

Det skal i planlægningen af ny boligbebyggelse og byområder tilstræbes, 
at der skabes fysiske sammenhænge mellem byens grønne områder/
friarealer og den bynære natur ved etablering af grønne kiler, levende 
hegn mv.. Fodgængere, cyklister og motionister skal have let og sikker 
adgang mellem de sammenhængende grønne områder.  
 
Plante- og dyreliv 

7.2.4 

I planlægningen af grønne områder og friarealer skal det tilstræbes størst 
mulig variation og mangfoldighed i plante- og dyreliv ligesom, der skal 
tages vidtgående hensyn til eksisterende plante og dyreliv. 
 
7.2.5 

I planlægningen skal det sikres, at der - bortset fra egentlige parkanlæg - 
udelukkende plantes hjemmehørende buske og træer, og at afgrænsning 
til tilstødende områder sker med levende hegn. 
 
Klima og bæredygtighed 

7.2.6 

Grønne områder og friarealer skal planlægges med henblik på afhjælpning 
af problemer med håndtering af øgede nedbørsmængder forsaget af kli-
maforandringer. Der skal indtænkes afvandingsløsninger i form af lokal 
forsinkelse, fordampning (f.eks. i form af vandelementer) og evt. nedsiv-
ning af regnvand samt udpeges arealer (f.eks. Grønne områder, parke-
ringspladser, eller legepladser), der kan oversvømmes i tilfælde af kraftig 
nedbør, se også retningslinierne i afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri. 
 

7.2 Grønne områder 
RETNINGSLINIER 
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7.2.7 

Grønne områder og friarealer i eksisterende boligområder skal reduceres 
mindst muligt i forbindelse med byfortætning, jf. retningslinierne i afsnit 
7.1 Bæredygtigt byggeri. 
 
Idrætsanlæg 

7.2.8 

Idrætsanlæg skal så vidt muligt planlægges som fleksible grønne anlæg 
med offentlig adgang. 
 
Private grønne områder og friarealer 

7.2.9 

For grønne områder og friarealer i boligbebyggelser er det den enkelte 
grundejerforening, som gennem frivillige aftaler eller retningslinier har 
ansvaret for, at friarealer anvendes på en måde som er acceptabel for de 
fleste.   
 
 

7.2 Grønne områder 
RETNINGSLINIER 
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7.2.A Grønne områder — retningsliniekort 

7.2 Grønne områder 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

Kokkedal - 1: 45000 

Humlebæk - 1: 45000 Fredensborg - 1: 1: 45000 

Nivå - 1: 45000 

Strand

N aturområder og s kove

Idræts anlæg

Byparker

1: 45000 
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De grønne områder er en bred betegnelse for grønne, rekreative anlæg og 
naturprægede områder i den bymæssige bebyggelse i byzonen. 
  
Nuværende forhold 

Fredensborg kommune er en ”grøn” kommune. Kommunens 4 bysamfund 
Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal har alle nærhed til værdifulde 
rekreative landskaber, skov– og kystområder på trods af byvækst og for-
tætning de senere årtier. Det grønne præg er fastholdt i byområderne  
gennem udlæg af grønne områder og friarealer i kommuneplanrammerne 
og i lokalplanlægningen. De enkelte grønne områder og friarealer varierer 
både i størrelse, anvendelse og plejeniveau. Kvaliteten af de grønne områ-
der sikres gennem planer for pleje, vedligeholdelse og forbedringer. 
 
Formål med retningslinierne 

Værdien af byens grønne områder og bynære landskaber er veldokumen-
teret og det er derfor vigtigt at de friholdes for yderligere bebyggelse. 
Nærhed til grønne områder og natur har stor betydning for den enkeltes 
opfattelse af byens kvalitet og gode muligheder for at dyrke det sociale 
liv, friluftsaktiviteter og motion i grønne omgivelser har positiv effekt på 
sundhed og velvære. Jo tættere områderne ligger på boligen, og jo bedre 
kvalitet områderne har, desto mere benyttes områderne. 
 
Sammenhænge mellem byens grønne områder og den bynære natur i 
form af grønne kiler og stiforbindelser øger såvel de rekreative kvaliteter 
af de enkelte områder og medvirker til variation og mangfoldighed i plan-
te- og dyreliv. 
 
En stor udfordring i fremtiden bliver at komme af med regnvandet som 
følge af øgede og mere intensive regnmængder forårsaget af klimaæn-
dringer. Grønne områder og friarealer i tilknytning til boligbebyggelse har 
stor betydning for en bæredygtig afvanding. Ved at indtænke afvandings-
løsninger, som kan tilbageholde, øge fordampningen eller sikre nedsivning 
af vandet lokalt, mindskes afledningen af overfladevand til afløbssyste-
met. Samtidig kan nye vandelementer bidrage til oplevelseskvaliteten i  
byens grønne områder, og det kan være en måde at forbedre mikroklima-
et ved stigende temperaturer. 
 
Den videre planlægning 

De bolignære grønne områder udgør tilsammen byens grønne struktur, 
som skal være rygrad og fundament for bebyggelser og skabe rum i byen 
til rekreation og samvær.  
 
Byrådet ønsker at sikre en bedre udnyttelse af kommunens bolignære 
grønne områder ved, i samarbejde med borgerne, at udvikle en god ba-
lance mellem benyttelse og beskyttelse, f.eks. ved etablering af flere stier 
og rekreative aktiviteter ud fra en samlet prioritering af forbedringsbeho-
vene. 
 

Arbejdet med en strategi for byens grønne struktur bør følge arbejdet 
med  en samlet Frilufts- og Naturstrategi og Stiplan for hele kommunen, 
da sammenhængende grønne områder og natur er en fælles målsætning 
for disse indsatsområder.  
 
Byrådet vil udarbejde en ”blå plan”, som bl.a. vil beskrive problemer og 
løsningsmuligheder i forhold til forbedring af miljøtilstanden i vandløb, sø-
er og kystvande. Som en del heraf vil den blå plan forholde sig til håndte-
ringen af den øgede nedbør, herunder udpege arealer (f.eks. Grønne om-
råder, parkeringspladser, eller legepladser), der kan oversvømmes i tilfæl-
de af kraftig nedbør..  
 

Grønt parkanlæg foran Humle-

bæk Station 

Oversvømmelse som følge af 

intensive regnmængder  

7.2 Grønne områder 
REDEGØRELSE 
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Afledning af regnvand lokalt vil være et virkemiddel til at forbedre vand-
kvaliteten generelt ved mindre udledning af overfladevand til søer, vand-
løb og kystvande.  
 
Andre myndigheder 

Kommunen skal udarbejde handleplaner på baggrund af de statslige vand-
planer for forbedring af vandkvaliteten i vandløb, søer, kystvande og 
grundvandsforekomster, som træder i kraft med udgangen af 2009. 
 
Lovgrundlag 

Planlovens § 15, stk. 2, pkt. 9. giver mulighed for at optage bestemmelser 
om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer. 
 
 
 

Idrætsanlæg ved Niverød-

gårdskolen 

7.2 Grønne områder 
REDEGØRELSE 
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Vand 

7.3.1 

Målene for vandkvaliteten i søer, vandløb, kystvande og grundvandsfore-
komster vil fra udgangen af 2009 blive fastsat i de statslige vandplaner. 
Indtil da gælder miljømål og retningslinier for vand i kapitel 5 i Regionplan 
2005 for Hovedstadsregionen. 
 
Lavbundsareal 

7.3.2 

De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og 
anlæg som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdriften. 
Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhin-
drer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde 
eller eng. Områderne fremgår af retningsliniekort 7.3.A. 
  
7.3.3 

Indenfor de lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnet vådom-
råde, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af våd-
områder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og 
forbedre naturkvaliteten i området, jævnfør Vandmiljøplan II og III.  
 
7.3.4 

Der må ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer 
genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på lavbundsarealer, som er 
udpeget  som potentielt egnet vådområde.  
 

7.3 Vand og Lavbundsarealer 
RETNINGSLINIER 
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7.3.A Lavbundsarealer — retningsliniekort 

7.3 Vand og Lavbundsarealer 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

P otentielle vådområder

Lavbunds arealer
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Genopretning af vådområder indgår i regeringens »handlingsplan for bio-
logisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009«. Genop-
retningen af vådområder er en del af den samlede naturgenopretningsind-
sats, som handlingsplanen foreskriver, herunder indsatsen for at skabe 
nye levesteder for dyr og planter samt økologiske sammenhænge mellem 
isolerede naturområder. 
 
Med Vandmiljøplan III er der aftalt en række initiativer, som skal sikre, at 
vandmiljøet forbedres yderligere gennem reduktioner i udledningen af 
kvælstof og fosfor fra landbruget. Samtidig skal naturbeskyttelsen forbed-
res og nabogener, der skyldes landbruget, skal begrænses. Et af initiati-
verne er genopretning af vådområder. 
 
Nuværende forhold 

Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen udpeger en række lavbundsa-
realer i Fredensborg Kommune. En del af lavbundsarealerne er tillige ud-
peget som potentielt egnede vådområder, der kan genoprettes i henhol til 
Vandmiljøplan II og III. 
 
Kommuneplanen viderefører udpegning af lavbundsarealer fra regionpla-
nen uændret.  
 
Formål med retningslinierne 

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, 
søer og havområder. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil vær-
difulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopret-
ning. Derfor bør disse områder friholdes for byggeri og anlæg. Retnings-
linjerne forhindrer ikke byggeri og anlæg, der er nødvendige for den jord-
brugsmæssige drift .Sådanne anlæg skal dog så vidt muligt placeres og 
udformes under hensyntagen til mulighederne for en eventuel fremtidig 
naturgenopretning. 
 
Den videre planlægning 

På baggrund af de statslige udmeldinger skal kommunen udarbejde hand-
leplaner for den konkrete og lokale indsats. Som del af dette arbejde vil 
Byrådet udarbejde en ”blå plan”, som bl.a. vil beskrive problemer og løs-
ningsmuligheder i forhold til at forbedre miljøtilstanden af vandløb, søer 
og kystvande, eksempelvis Usserød Å og Nive Å-system. Den ”blå plan” vil 
derudover forholde sig til håndteringen af den øgede nedbør og mulige 
vandstandsstigning som konsekvens af klimaforandringer. 
 
Genopretning af vådområder vil være et af de virkemidler, der kan anven-
des for at forbedre miljøtilstanden og imødegå følgevirkninger af vand-
standsstigninger og klimaforandringer. 

7.3 Vand og Lavbundsarealer 
REDEGØRELSE 
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Andre myndigheder 

Indtil de statslige vandplaner for vandløb, søer, kystvande og grundvands-
forekomster træder i kraft med udgangen af 2009, gælder kvalitetsmål-
sætninger i regionplanen og tilhørende retningsliner med retsvirkning som 
landsplandirektiv. Kommunerne skal arbejde for, at disse målsætninger 
opnås. Genopretning af vådområder vil kunne medvirke til opfyldelse af 
såvel de nuværende kvalitetsmål for vandkvaliteten som de kommende 
mål efter miljømålsloven.  

 
Lovgrundlag 

Kommuneplanen skal udpege lavbundsarealer og fastsætte retningslinier 
vedrørende lavbundsarealer, jf. Planlovens.§.11a, stk.1,nr.12. 
 

 

 

 

7.3 Vand og Lavbundsarealer 
RETNINGSLINIER 
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Store vindmøller 

7.4.1 

 
Store vindmøller kan kun opstilles inden for udpegede vindmølleområder. 
Der er i Fredensborg Kommune ikke udpeget områder til store vindmøller.  
 
Husstandsvindmøller 

7.4.2 

Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en 
landzonetilladelse opstilles enkeltvis i umiddelbar tilknytning til bygninger 
på fritliggende ejendomme i det åbne land. Dog må husstandsvindmøller 
som udgangspunkt ikke opstilles inden for en randzone på 500 meter fra 
byzone- og landsbyafgrænsning.  
 
7.4.3 

Beskyttelsesområder for landskabs– natur– og kulturværdier skal som 
udgangspunkt friholdes for husstandsvindmøller. Der skal endvidere tages 
størst muligt hensyn til kirkeomgivelser og kulturmiljøer, herunder kultur-
mølle omgivelser.  (se retningsliniekort 7.4.A samt endvidere retningslin-
jer i afsnit 5.4 Naturværdier, 5.5 Landskabsværdier og 6.1 Kulturhistori-
ske bevaringsværdier). 
 
7.4.4 

Husstandsvindmøller må ikke opstilles inden for kirkebyggelinjen*, i kyst-
nærhedszonen, i Fingerbyens grønne kiler, i internationale fuglebeskyttel-
sesområder og habitatområder. Hvis der opstilles en husstandsmølle inden 
for en randzone på op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesom-
råde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områ-
dets dyre– og planteliv. (se endvidere afsnit 5.8 Kystnærhedszonen). 
 
Udseende 

7.4.5 

Totalhøjden for en husstandsvindmølle må ikke overstige 25 meter, og  
rotoren skal være 2 eller 3 bladet. 
 
Rentabilitet 

7.4.6 

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsmøller forudsætter dokumen-
tation for møllens rentabilitet. 
 
 

7.4 Vindmøller 
RETNINGSLINIER 

* Kirkebyggelinien er en 300m. 

beskyttelseszone målt fra kirke-

bygningen.  
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Generelle krav til vindmøller 

Afstandskrav 

7.4.7 

Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere skel mod jern-
banestrækninger end totalhøjden plus 10 m. 
 
7.4.8 
Der må ikke opstilles vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møl-
lens totalhøjde. 
 
7.4.9 

Der må som udgangspunkt ikke opstilles vindmøller nærmere overordnede 
veje end 4 gange møllens totalhøjde. Der må ikke planlægges for vind-
møller i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes 
sikkerhed, jf. ”Lov om luftfart § 67a”. 
 
7.4.10 

Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede 
naturgasledninger eller deklarationsarealet for højspændingsledninger end 
møllens totalhøjde. 
 
7.4.11 

I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor ma-
ritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero 
på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. 
 
Støj 

7.4.12 

Vindmøller skal anmeldes til kommunen i henhold til den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller og skal overholde de 
gældende grænseværdier ved nabobeboelse. 
 
Skyggevirkninger 

7.4.13 

Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 10 timers reel 
skyggetid om året. 
 
Udskiftning og sanering af vindmøller 

7.4.14 

Udskiftning og sanering af vindmøller kan ske, hvis møllens fysiske ud-
seende ikke ændres væsentligt. 
 
7.4.15 

Hvis brugen af en vindmølle ophører, skal den fjernes inden ét år af vind-
mølleejeren. 
 

 

7.4 Vindmøller 
RETNINGSLINIER 
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7.4 Vindmøller 
RETNINGSLINIER 

Signaturforklaring 

7.4.A Beskyttelsesområder mv. som bør friholdes for husstandsmøller 

Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Endrup 

Sørup 

Danstrup 

Langerød 

Nybo 

Toelt 

Søholm 

Dageløkke 
Sletten Langstrup 

Lønholt 

Grønholt 

Hesselrød 

Avderød 

Gunderød 

Vejenbrød 

Karlebo 

Kirkelte 

Mikkelborg 

Gl. Humlebæk 

Fredtofte 

1: 80000 

O mråder hvor der s om udgangs punkt ikke må ops tilles  hus tands vindmøller 
(på baggrund af en konkret vurdering af bes kyttelses inters ser mv.)

O mråder hvor der ikke må opstilles  hus tands vindmøller
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Med opgave– og strukturreformen blev kommunerne den samlende plan-
myndighed, med kompetence og forpligtigelse til at planlægge for vind-
møller. 
 
Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har i april 2008 indgået 
en aftale om kommunernes vindmølleplanlægning frem til og med 2011. 
Aftalen indebære bl.a. at kommunerne under ét skal reservere arealer i 
kommuneplanlægningen til nye møller på i alt 150 MW i perioden. Som en 
del af aftalen har Miljøministeriet oprettet Vindmøllesekretariatet som bl.a. 
skal bistå kommunerne i udpegningen af nye vindmølleområder.  
 
Kortlægning af potentielle vindmølleområder 

Fredensborg Kommune har sammen med Vindmøllesekretariatet foretaget 
en kortlægning af kommunens vindressourcer sammenholdt med arealud-
nyttelse, afstande til naboer samt landskabelige, naturmæssige og kultu-
relle interesser. Kortlægningen viste, at det ikke er muligt at udpege møl-
leområder i kommunen udover et mindre område ved Vejenbrød. 
 
Byrådet har imidlertid vurderet, at de landskabelige og naturmæssige på-
virkninger fra større vindmøller vil være for store, hvorfor området ved 
Vejenbrød ikke er udpeget som mølleområde. 
 
Det skal oplyses, at ifølge vindmøllesekretariatet er det formodentlig på 
sigt ikke muligt at opstille vindmøller på land i det placering på havet be-
tragtes som mere optimale såvel ud fra en energimæssig som æstetisk 
synsvinkel. 
 
Nuværende forhold 

Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen udpeger et vindmølleområde ved 
Søholm med mulighed for opstilling af 2 store møller. Den teknologiske 
udvikling af større og mere effektive møller sammenholdt med områdets 
vindressourcer og omgivende interesser betyder, at opstilling af møller i 
det udpegede område ikke længere vil være rentabelt . Området udtages 
derfor som vindmølleområde. Der er i dag ikke opstillet vindmøller hver-
ken indenfor eller udenfor udpegningsområdet ved Søholm. 
 
Formål med retningslinierne 

Retningslinierne om vindmøller skal sikre, at der ved behandling af ansøg-
ninger om opsætning af vindmøller tages vidtgående hensyn til nabobebo-
elser og til øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne 
land. Det skal sikres, at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, 
fortidsminder, kulturmiljøer eller natur og landskaber af særlig betydning. 
Samtidig skal det tilstræbes, at jordbruget påvirkes mindst muligt.   
 
Den videre planlægning 

Opstilling af husstandsmøller kræver tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om-
planlægning. Grundlæget for landzonebehandlingen vil være retningslini-
erne for vindmøller og de øvrige retningslinier for det åbne land. 
 
Andre myndigheder 

De statslige miljøcentre har planlægningskompetencen for vindmøller med 
en totalhøjde på 150 meter og derover. Planlægning og beslutning om 
vindmøller på havet foretages af Energistyrelsen på vegne af Klima– og 
Energiministeren.  

7.4 Vindmøller 
REDEGØRELSE 
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Lovgrundlag 

Lov om fremme af vedvarende energi af 27/12/2008. 
 
I henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr.5 og § 3, stk. 1, skal kommune-
planen  fastsætte retningslinier for opsætning af vindmøller i overens-
stemmelse med Vindmøllecirkulæret (Cirkulære om planlægning for og 
landzonetilladelse til opstilling af vindmøller). 
 
Byrådet er i henhold til Vindmøllecirkulæret ikke forpligtet til at udpege 
vindmølleområder til store vindmøller. Men det anbefales, at der gennem-
føres en overordnet planlægning for egnede arealreservationer i hele kom-
munen. 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på husstandsmølle 

7.4 Vindmøller 
REDEGØRELSE 
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Rammer for lokalplanlægning 
 

Kommuneplan 2009 
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 Rammer for lokalplanlægning 
 

Rammer for lokalplanlægning 
Fredensborg 

Humlebæk 

Nivå 

Kokkedal 

Landområdet 
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 Rammer for lokalplanlægning 
 

Rammer for lokalplanlægning 

Ifølge planlovens § 11 stk. 3 skal kommuneplanen fastlægge rammerne 
for indholdet af nye lokalplaner. Rammerne er således grundlaget for By-
rådets udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner og skal samtidig betrag-
tes som det nødvendige bindeled mellem kommuneplanens hovedstruk-
tur/retningslinier og lokalplanerne. 
 
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning berører ikke gældende 
byplanvedtægter og lokalplaner, hvis bestemmelser kun kan ændres eller 
ophæves ved Byrådets vedtagelse af en ny lokalplan. 
 
Opdeling af rammerne 

Kommunens 4 bysamfund (Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal) 
og landområdet er opdelt i enkeltområder. Opdelingen i enkeltområder er 
foretaget ud fra deres dominerende anvendelse. Enkeltområdernes af-
grænsning følger hovedsageligt matriklerne og markante fysiske træk. 
 
Enkeltområderne er angivet med bogstaver og numre. Første bogstav an-
giver enkeltområdets geografiske placering: 
F: Fredensborg 
H: Humlebæk 
N: Nivå 
K: Kokkedal 
L: Landområdet 
 
Andet bogstav angiver enkeltområdets hovedanvendelse: 
C: Centerformål 
O: Offentlige formål 
B: Boliger 
BE: Blandet bolig og erhverv 
E: Erhverv 
T: Tekniske anlæg 
R: Rekreations-/fritidsformål 
L: Landsbyer 
J: Jordbrugsformål 
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Rækkefølgebestemmelser 

Der fastlægges rækkefølgebestemmelser for  bebyggelse og ændret an-
vendelse af arealer til byformål i henhold  til Planlovens § 11 e.  
 
Med ordet ”rækkefølge” angives i hvilken rækkefølge udbygningen skal 
ske, dvs. hvad der kommer før hvad.  Byrådet kan med rækkefølgebe-
stemmelser til en vis grad styre, at udbygningen af nye områder finder 
sted i en takt, der sikrer en hensigtsmæssig byudvikling og tager hensyn 
til kommunens og investorernes økonomiske muligheder. 
 
Konkret kan Byrådet på baggrund af rækkefølgebestemmelserne nægte at 
tilvejebringe en lokalplan i strid med rækkefølgen.  
 
Kommuneplan 2009 fastlægger følgende rækkefølge for bebyggelse og 
ændret anvendelse af arealer til byformål: 
1. Ny Asminderød Skole 
2. Humlebæk Syd og boliger på Gammel Asminderød Skole 
3. Lindelyvej og Kirkeleddet 
4. Fredensborg Syd 
 
På lang sigt: 
5. Byafrunding I Nivå og Kokkedal 
 

Rammer for lokalplanlægning 
 

Rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål 

Humlebæk Syd 

Fredensborg Syd 

Gammel Asminderød Skole 

Lindelyvej 

Kirkeleddet 

Byafrunding af Nivå  

Byafrunding af Kokkedal 

Ny Asminderød Skole 
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  Rammer for lokalplanlægning i 
Fredensborg 

 

Fredensborg 
 

Boliger 

Blandet bolig og erhverv 

Landsbyer 

Erhverv 

Centerformål 

Rekreations-/fritidsformål 

Offentlige formål 

Tekniske anlæg 

Jordbrugsformål 
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 Fredensborg 

Områder til centerformål 
 
 Jernbanegade FC 01 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 100 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål - butikker, liberale erhverv, restauranter, 

offentlige formål såsom bibliotek, institutioner, parkeringspladser samt boligbebyggelse. 
b) Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage for forhuse og 1 etage 

med udnyttet tagetage for baghuse 
c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Store Kro FC 02 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet d) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Tinghusvej FC 03 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 59 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål - butikker, administration, liberale erhverv, 

boliger, kultur, institutioner og lignende samt parkeringspladser. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Området mellem Helsingørsvej og Stationsvej øst for Jernbanegade FC 04 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål - butikker, liberale erhverv, institutioner, p-

pladser samt boligbebyggelse. 
b) Karakteristiske bygninger skal bevares. 
c) De særlige kvaliteter i området skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Området mellem Helsingørsvej og Stationsvej vest for Jernbanegade FC 05 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til liberalt erhverv samt boligbebyggelse. 

b) Karakteristiske bygninger skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Området syd for Humlebækvej øst for Kongevejen FC 06 

Anvendelse Mindre butiksområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål; butik og benzinstation. 

b) Butiksbygningen må højst opføres med et bruttoetageareal på 3000 m². 
c) Bebyggelse skal udformes med respekt for den stedlige byggetradition, men kan fremtræde i et 

nutidigt formsprog og udtryk. 
d) Bebyggelse indpasses i det omkringliggende terræn med respekt for de landskabelige kvaliteter 

mellem land og by. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

Områder til offentlige formål 
 
 Rådhusområdet FO 01 

Anvendelse Administration 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
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 Fredensborg 
 

Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; administration, boliger, institutioner og 
lignende samt til grønt område. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Niels W. Gadesvej, vest FO 02 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; børneinstitutioner. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 "Kongsdal" ved Kongevejen FO 03 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; børnehjem og ungdomsinstitutioner.  

b) Eksisterende bygninger i 2 etager med udnyttet tagetage må dog genopføres efter en eventuel 
skade. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Benediktehjemmet m.v. ved Benediktevej, Toftegårdsvænget FO 04 

Anvendelse Sundhedsinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 65 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; plejehjem og pensionistboliger. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Fredensborg Station FO 05 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet - Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; stationsområde/tekniske anlæg. 

- Området friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Fredensborg Skole FO 06 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; skole. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Vest for Lystholm FO 08 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutionsområde, ældrecenter og 

børneinstitutioner. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Området ved Endrupskolen FO 09 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet b) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; skole med tilhørende idrætsanlæg, 

børneinstitutioner, forsorgsinstitutioner, samt private institutioner af almennyttig karakter. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Øst for lystbådehavnen i Sørup FO 10 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutionsformål. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Område ved Nørredamsvej FO 13 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål. 

b) Området må ikke anvendes til støjfølsomme formål som boliger, børneinstitutioner og offentlig 
legeplads. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Vandrerhjemmet på Østrupvej FO 14 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentlige formål; vandrerhjem kursusvirksomhed o.lign. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Biografen ved jernbanegade/ Slotsgade FO 15 

Anvendelse Kulturelle institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt formål; foreningshus, biograf, mødelokale, udstillinger o.lign. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 "Birkedommergården" ved rundkørslen Slotsgade/ Hillerødvejen FO 16 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutionsformål. 

b) Området må ikke yderligere bebygges. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Område ved Stenbækgårdsvej FO 17 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål; institutioner, ungdomsboliger og 

pensionistboliger. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Område mellem Humlebækvej og Knurrenborg Vang FO 18 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål; skole, idræts- og fritidsfaciliteter. 

b) Ny bebyggelse skal disponeres og udformes under hensyn til områdets terræn og kulturhistoriske 
spor. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til boliger 

 
 Boligområder nord-vest for Rådhuset FB 01 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder  

 

 Parcelhusområde øst for Rådhuset FB 02 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
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Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde omkring Slotsgade og Slotsvænget FB 03 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til blandet boligformål, åben-lav samt tæt-lav bebyggelse. 

b) Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage for åben-lav bebyggelse 
samt 2 etager for tæt-lav bebyggelse. 

c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Gård- og rækkehusområde, Bakkedraget FB 04 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Yderligere bebyggelse må ikke opføres, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde; Kirsebærhaven FB 05 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Niels W. Gadesvej FB 06 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde, Solvænget og Skovvænget FB 07 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde, Egeparken m.m. FB 08 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etageboligområde, Parken m.m. FB 09 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 3 etager  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Gård- og rækkehusbebyggelse, Toftegårdsvænget FB 10 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Parcelhusområde ved Asminderødgade FB 11 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Ebbekøbvej FB 12 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde nord for stationen FB 13 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde nord for Stadion FB 14 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde syd for stationen FB 15 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusbebyggelse ved Båstrupvej FB 16 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde, Asmundeshøj FB 17 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Blandet parcel- og rækkehusområde Vilhelsmro FB 18 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål, åben-lav samt tæt-lav bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusbebyggelse ved Endrupvej FB 19 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
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Andet a) Dog gælder for matrikelnumrene 2 l og 2 ap at: Matriklernes anvendelse fastlægges til tæt-lav 
bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for nævnte  matrikler under ét må ikke overstige 35. 
Bebyggelse på matriklerne må ikke opføres med mere end 2 etager i sydfacaden. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Fredensborg Søpark FB 20 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom i områderne A1, A2, A3 og A4 må ikke overstige 

37 hhv. 35 for område B og C. 
b) Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Sørupsvejs nordlige del FB 21 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde i Sørup FB 22 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Lykkemosegård FB 23 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Mindst 10 % af arealet udlægges til større samlet friareal. 

b) Områdets arealanvendelse og bebyggelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 

c) Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Gård- og rækkehusområde, Dannevang FB 24 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets arealanvendelse og bebyggelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde mellem Båstrupvej og Humlebækvej FB 25 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

b) Mindst 10 % af arealet udlægges til større samlet friareal. 
c) Langs Humlebækvej udlægges et 25 m bredt beplantningsbælte. 
d) Der kan indenfor rammeområdet placeres en nærbutik til områdets daglige forsyning. 
e) Områdets arealanvendelse og bebyggelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 
Del af ejendommen "Petersholm" samt området mellem "Petersholm" og 
baneterrænet 

FB 26 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 
Se også Retningslinier xx1 side xx2 & yy1 side yy2.  

 

 Rækkehusbebyggelse øst for Kongsdal "Bøgelunden" FB 27 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etageboligområde ved Chrst. Boecks Vej FB 28 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde øst for Vilhelmsro FB 29 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Det tilstræbes at udarbejde en bæredygtig lokalplan. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Ryttervænget/ Stenbækgårdsvej FB 30 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Rosenvænget FB 31 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 25, beregnet af arealet incl. sø. 

b) Eksisterende sø med parkanlæg beliggende ved hjørnet af Benediktevej og Rosenvænget skal 
bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde øst for Kongsdal FB 32 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Eksisterende fredskov må ikke indgå i beregning af bebyggelsesprocenten. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusejendom ved Endrupvej syd for Endrupskolen FB 33 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde mellem Kongevejen og Vilhelmsro FB 34 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
b) Mindst 10 % af arealet udlægges til større samlet friareal. 
c) Langs Kongevejen udlægges et 25 m bredt beplantningsbælte. 
d) Områdets arealanvendelse og bebyggelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

Naturbeskyttelseslovens § 3. 
e) Der må ikke bebygges i støjbelastningsgrænsen 50 meter fra vejmidte. 
f) Bebyggelse skal udformes med respekt for den stedlige byggetradition, men kan fremtræde i et 

nutidigt formsprog og udtryk. 
g) Bebyggelse indpasses i det omkringliggende terræn med respekt for de landskabelige kvaliteter 

mellem land og by. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Bagerstræde FB 35 

Anvendelse Blandet boligmråde 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Asminderødgade FB 36 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 60 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Bebyggelsesprocenten på matr. nr. 5ev må ikke overstige 60 for lokalplanområdet som helhed. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etageboligområde ved Benediktevej FB 37 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Bebyggelsen skal bestå af varierede boligtyper og boligstørrelser. 

b) Bebyggelse skal i placering, skala og formsprog tilpasses således, at der skabes sammenhæng 
med de omkringliggende bebyggelser og tilgrænsende grønne område/bypark. 

c) Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Lindelyvej FB 38 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 
Områder til boliger og erhverv 

 
 Asminderød Kro mv. FBE 01 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomheder, 

offentlige institutioner samt boligbebyggelse.  
b) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
 

Områder til erhverv 

 

 Erhvervsområde ved Hillerødvej, Kratbjerg FE 01 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 - 3 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, lettere industri og værkstedsvirksomhed, 
lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed. På hver ejendom kan endvidere opføres eller 
indrettes én beboelseslejlighed. 

b) Skæringspunktet mellem yderside mur og tagflade må ikke være hævet mere end 7,5 m over 
terræn (niveauplan). 

c) Der udlægges areal til beplantningsbælte omkring erhvervsområdet. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Erhvervsområde ved Kongevejen, Præstemosevej FE 02 

Anvendelse Erhvervsområder 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 8,5 meter  
Miljøklasse 1 - 3 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, industri- og større værkstedsvirksomhed, 

entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning 
til de pågældende erhverv. 

b) Det bebyggede areal for hver enkelt ejendom må ikke overstige 38 %. 
c) I områdets nordlige del må opføres en bygning med en samlet højde på 10 m og i den sydlige del 

en bygning med en højde på 9 m. 
d) I området må der ikke placeres virksomheder, som kan virke generende i forhold til omgivelserne. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Erhvervsområde ved Kongevejen, Højvangen FE 03 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 - 3 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, lettere industri og værkstedsvirksomhed, 

lagervirksomhed, forretningsvirksomhed der har tilknytning til de pågældende erhverv, samt 
butikker til særligt pladskrævende varer.  

b) Kun ejendomme med et grundareal på min. 7000 m2 kan anvendes til butikker til særligt 
pladskrævende varer. 

c) På hver ejendom må endvidere opføres eller indrettes én beboelseslejlighed. 
d) For området syd for stamvejen Højvangen må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom 

ikke overstige 50. For området nord for stamvejen Højvangen må bebyggelsesprocenten for hver 
enkelt ejendom ikke overstige 30. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Erhvervsområde øst for Kongevejen FE 04 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 8,5 meter  
Miljøklasse 1 - 2 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og 

værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer- 
og portnerbolig o.l.) i tilknytning til den pågældende virksomhed. 

b) Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2 m3 pr. m2 
grundareal. 

c) I området må der ikke placeres virksomheder, som kan virke generende i forhold til omgivelserne. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Erhvervsområde syd for rundkørslen Hillerødvejen/Kongevejen FE 05 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 15 % for området under et. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til kontorvirksomhed, administration, undervisning, 

konferencecenter og helårsbeboelse. 
b) I området må ikke placeres virksomheder, der på nogen måde kan virke generende i forhold til 

omgivelserne 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Tankstation ved Slotsgade/Hillrødvej FE 06 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent - 
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Max. Højde - 
Miljøklasse -  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, tankstation. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

Områder til tekniske anlæg 
 

 Område ved Højvangen FT 01 

Anvendelse Tekniske anlæg 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; transformatorstation, containerplads, 

kommunal materielplads og renseanlæg. 
Se også Retningslinier i afsnit  3.1 Områder til erhverv 

 
Områder til rekreations-/fritidsformål 

 

 Langedam m.v. FR 01 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent  
Max. Højde  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål, grønt område. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den, der knytter sig til områdets 
anvendelse som grønt område. 

c) De tre søer Langedam, Bagerdam og Slotsforvalterdammen skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder  

 

 Asminderød Kirkegård FR 02 

Anvendelse Kirker og kirkegårde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål, kirke og kirkegård. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den til formålet nødvendige. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Kastanievej-Lykkemosegård-området FR 03 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål, grønt område, stadionanlæg, fritidshaver. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den til formålet nødvendige. 
c) Der etableres en naturplejeplan for området. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Sørups nordlige del FR 04 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål, grønt område, lystbådehavn og 

parkeringsplads. 
b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den til formålet nødvendige. 
c) Ny bebyggelse og nye anlæg skal udformes i henhold til en samlet plan. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

  

 Grønt område syd for erhvervsområdet Kratbjerg FR 05 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til lokalt naturområde, bevokset med vedvarende græs. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
c) Søen bevares i nuværende tilstand. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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 Ved Endrupskolen FR 06 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område, skoleidrætsbane. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den til formålet nødvendige. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Erhvervsområde ved Kongevejen FR 07 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område, afskærmende beplantning. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Sørups sydlige del FR 08 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; blåt støttepunkt, grønt område, lystbådehavn 

og parkeringsplads. 
b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den til formålet nødvendige. 
c) Ny bebyggelse og nye anlæg skal udformes i henhold til en samlet plan. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Fredensborg Slotspark FR 09 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Område mellem Ny Asminderød Skole og Knurrenborg Vang FR 10 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til rekreativt grønt område, 

b) Området friholdes for anden bebyggelse. 
c) Der etableres en naturplejeplan for området. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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Rammer for lokalplanlægning i    
Humlebæk 

 

Humlebæk 
 

Boliger 

Blandet bolig og erhverv 

Landsbyer 

Erhverv 

Centerformål 

Rekreations-/fritidsformål 

Offentlige formål 

Tekniske anlæg 

Jordbrugsformål 
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Områder til centerformål 

 

 Humlebæk Center og Station HC 01 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for området under et. 
Max. Højde 4 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, butikker, liberale erhverv, restauranter, 

boligformål, offentlige formål; Stationsområde, institutioner, bibliotek, kulturhus og 
parkeringspladser.  

b) Såfremt målinger af støjbelastningen i området påviser behov for støjdæmpning, skal 
støjdæmpning etableres med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

c) Etageantallet skal være lavere end 4 etager hvor rammeområdet grænser op til eksisterende 
lavere boliger. 

d) Min. 1/4 af etagearealet skal udnyttes til boligformål. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Etagehusbebyggelse med butikker syd-øst for Humlebæk Station HC 02 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, butikker, liberale erhverv, institutioner samt 

boligbebyggelse. 
b) Såfremt målinger af støjbelastningen i området påviser behov for støjdæmpning, skal 

støjdæmpningen etableres med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
c) Yderligere bebyggelse i området syd for Ida Tesdorpfsvej må kun ske på grundlag af en samlet 

plan. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Parcelhusområde med butikker ved Torpenvej HC 03 

Anvendelse Mindre butiksområde 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, butikker, liberale erhverv, mindre ikke 

genegivende fremstillingsvirksomheder samt boligbebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 
Ejendommene langs Ny Strandvejs østskel mellem Ida Tesdorfsvej og 
Torpenvej 

HC 04 

Anvendelse Mindre butiksområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, dog ikke detailhandel. På hver ejendom må 

endvidere opføres eller indrettes én beboelseslejlighed. 
b) For matr.nr. 3p, Nederste Torp, gælder følgende: Der må indrettes 10 beboelseslejligheder. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Etagehusbebyggelse med butikker nord-øst for Humlebæk Station HC 05 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, butikker, liberale erhverv, institutioner samt 

boligbebyggelse.  
b) Såfremt målinger af støjbelastningen i området påviser behov for støjdæmpning, skal 

støjdæmpning etableres med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Området vest for Humlebæk Center HC 06 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål; bibliotek og kulturhus. 

b) Bygningshøjden må ikke overstige 8 m. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 
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Områder til offentlige formål 

 
 Kirke, kirkegård og Louisiana m.m. HO 01 

Anvendelse Kulturelle institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; kirke, kirkegård, museumsformål, offentligt 

parkeringsareal samt offentlige friarealer til rekreative formål. 
b) Bygningshøjden skal fastsættes for hver enkelt bygning, under hensynstagen til placering i 

terrænet. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Baneterræn syd for Humlebæk Station HO 02 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; baneterræn/tekniske anlæg. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. 
c) Området overføres til byzone. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Humlebæk Skole HO 03 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; skole med tilhørende idrætsanlæg, idrætshal 

samt institutioner. 
b) For den del af rammeområde HO5, der ligger nord for Øresundsvej, gælder at 

bebyggelsesprocenten for området under ét ikke må overstige 25. 
c) For den del af rammeområde HO 5, der ligger syd for Øresundsvej, gælder følgende: 
d) Bebyggelsesprocenten for hver af ejendommene Øresundsvej 6 (matr.nr. 6c og 6d, øverste Torp), 

Humlebæk Børnehave (matr.nr. 2Ic, Dageløkke samt Sct. Georgs gården (matr.nr. 2Iv, Dageløkke 
må ikke overstige 25. 

e) Bebyggelsesprocenten for ældreboligerne Øreundsvej 8-50 (matr.nr. 21y, Dageløkke må ikke 
overstige 30. 

f) Bebyggelsesprocenten for Øresundshjemmet (matr.nr. 21b, Dageløkke) må ikke overstige 45. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Område syd for Humlebæk Havn HO 04 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål;  beboelse, privat service, atelierer og roklub.  

b) Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 25. Dog må 
bebyggelsesprocenten for ejendommen matr.nr. 25 d Krogerup være 35. 

c) Karakteristiske bygninger, beplantninger og belægninger skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Institutionsområde vest for Humlebæk Center HO 05 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etage - 8 meter  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til off. formål; institutioner. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Baunebjergskolen HO 06 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutioner, skole med tilhørende 

idrætsanlæg. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Humlebæk Lille Skole m.m. HO 07 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; skole og børneinstitutioner. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Langebjergskolen HO 08 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutioner, skole med tilhørende 

idrætsanlæg. 
b) I området må der opføres en idrætshal med en højde på indtil 12,0 m til tagryg. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Else-Marie Hjemmet HO 09 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 33 % for området under et. 
Max. Højde 4 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; institutioner for ældre. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til boliger 

 
 Parcelhusområde nord for Barbylone Skov HB 01 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Humlebæk Fiskeleje HB 02 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og beplantning skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbyggelse ved Ny Strandvej/ Krogerupvej HB 03 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde mellem Louisiana og Bjerre Strand HB 04 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig i overensstemmelse med 

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
b) Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden. 
c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etagehusbebyggelse øst for Stationen HB 05 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Parcelhusområde ved Gl. Mejerivej-Ny Strandvej HB 06 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Inden arealer belastet af støj fra jernbanen kan tages i brug til boligformål, skal der etableres 

støjafskærmning med henblik på overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj og vibrationer fra jernbaner. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusområde ved Bregnevænget HB 07 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde fra Bjerre Strand til Lave Skov HB 08 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig i overensstemmelse med 

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
b) Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden. 
c) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Sletten Fiskerleje HB 09 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Karakteristiske bygninger og beplantning skal bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etagehusbebyggelse ved Teglgårdsvej/ Kirkeskov Allé "Enebærhaven" HB 10 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 4 etage  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusbebyggelse på Torpenvangen HB 11 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde mellem Teglgårdsvej og banen HB 12 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusområde øst for Teglgårdsvej HB 13 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Etagehusområde ved Teglgårdsvej HB 14 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 60 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 4 etager  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Skeltoftevej HB 15 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde nord for Stadion HB 16 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Baunebjergvej HB 17 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusområde nord og øst for Baunebjergskolen HB 18 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Gård- og rækkehusbebyggelse ved Teglgårdsvej syd, "Bakken" m.m. HB 19 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Parcelhusområde ved Boserupvej og Bogårdsvej HB 20 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde, Langebjergvejs nordlige del HB 21 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til åben/lav boligbebyggelse samt tæt/lav boligbebyggelse. 

b) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 for åben/lav bebyggelse og 
for hver enkelt ejendom beliggende i Studiebyen må bebyggelsesprocenten ikke overstige 55 for 
tæt/lav bebyggelse. 

c) Der udlægges areal til et 10 meter bredt beplantningsbælte. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Rækkehusbebyggelse vest for Langebjergskolen HB 22 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Der udlægges areal til et 20 meter bredt beplantningsbælte i områdets vestside (stiudlægget på 

yderligere 10 meter er fastlagt i lokalplan H16 ). 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Humlebæk Syd HB 24 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til blandet boligformål (åben-lav/tæt-lav) og rekreativt grønt 

område. 
b) Området disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk 

kvalitet.  
c) Der skal tages særligt højde for udformningen af overgangen mellem eksisterende boligområder 

og den nye bydel og i udformningen af grænsen til det omgivende landskab. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde øst for Teglgårdsvej mellem Humleparken og Dageløkkeparken HB 27 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Eksisterende levende hegn, større buske og træer, skal i videst muligt omfang bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rækkehusbebyggelse ved Oscar Brunsvej HB 28 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 35, og for den enkelte ejendom må 

den ikke overstige 55. 
b) Eksisterende levende hegn, større buske og træer skal i videst muligt omfang bevares. 
c) Den eksisterende bygning kan udover boliger anvendes til beboerlokaler eller kontorer. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde syd for Fredensborgvej mellem Baunebjergvej og Teglgårdsvej HB 29 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål; blandet tæt-lav samt åben-lav bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Etageboliger nord for Humlebæk Center HB 31 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Såfremt målinger af støjbelastningen i området påviser behov for støjdæmpning, skal 

støjdæmpning etableres med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligparcel ved Skeltoftevej HB 32 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Det maksimale etagearel på ejendommen må højst være 250m2. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Boligparcel vest for Humlebæk Havn HB 33 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Bellisvej HB 34 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområdet syd og øst for Dageløkkeparken HB 35 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligbebyggelse med ca. 60 % af arealet udlagt til fælles 

ubebygget grønt areal, som skal være åben med offentlig adgang. 
b) Ca. 40 % at området udlægges til byggefelter til helårsbeboelse. Indenfor byggefelterne må der 

højst opføres i alt 70 boliger med et samlet etageareal på 8.400 m² 
c) Bebyggelse må ikke opføres nærmere Dageløkkevej end 20 m. 
d) Gennem arealet skal sikres en nord-syd gående faunapasssage. 
e) Bebyggelse skal placeres under hensyntagen til eksisterende vandboringer. 
f) Inden arealer belastet af støj fra jernbanen kan tages i brug til boligformål, skal der etableres 

støjafskærmning med henblik på overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj og vibrationer fra jernbaner. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområdet syd for Kirkeskov Allé vest for Teglgårdsvej HB 36 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et. 
Max. Højde 4 etager  
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 
Områder til boliger og erhverv 

 

 Området syd for Fredensborgvej mellem banen og Ny Strandvej HBE 01 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Miljøklasse - 
Andet a) I området må ikke placeres virksomheder, som kan virke generende i forhold til omgivelserne. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 
Områder til erhverv 

 

 Område syd for Fredensborgvej øst for Baunebjergvej HE 01 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 - 2  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, benzinstation, privat service og liberalt 

erhverv. 
b) Bebyggelse må ikke opføres med større højde end 5,0 m regnet fra terræn til skæringen mellem 

ydermur og tagflade. 
c) Langs områdets nordlige og østlige grænse udlægges areal til beplantningsbælte. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Delvis udbygget erhvervsområde ved Bakkegårdsvej HE 02 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 8,5 meter  
Miljøklasse 1 - 3 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsområde for håndværks- og mindre 

industrivirksomheder samt dertil knyttet beboelse. Langs den nordsydgående stamvej kan der 
indrettes parkeringslommer for lastbiler. 

b) Bebyggelse må ikke opføres med større bygningshøjde end 5,0 m regnet fra terræn til skæringen 
mellem ydermur og tagflade samt 8,5 m til tagryg. 

c) Langs Hørsholmvej udlægges areal til et 40 m bredt beplantningsbælte. 
d) Der må ikke ved fremtidig lokalisering i området placeres virksomheder med genevirkninger i form 

af støj, røg og lugt. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Erhvervsområde mellem Hørsholmvej og Helsingørmotorvejen HE 03 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 - 6 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, produktionsvirksomheder, værksteder, 

lagervirksomhed samt liberalt erhverv. 
b) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 45. Bygningernes rumfang må 

ikke overstige 2,25 m3 pr. m2 grundareal. 
c) Bebyggelse må ikke opføres med større facadehøjde end 5,5 m regnet fra terræn til skæring 

mellem ydermur og tagflade. Såfremt bebyggelsen opføres efter en godkendt bebyggelsesplan 
kan facadehøjden godkendes på op til 8 m. Hvor terrænforholdene taler herfor kan højden for en 
bygnings ene facade forøges med 4 m som følge af udnyttet kælderetage. Herudover tillades 
opført en sportshal med facadehøjde på 14 m målt fra terrænkote 26. Ingen del af bygningen må 
dog overstige kote 40. 

d) Der udlægges areal til beplantningsbælte i fornødent omfang langs erhvervsområdets grænser. 
e) Der må ikke ved fremtidig lokalisering i området placeres virksomheder med genevirkninger i form 

af støj, røg og lugt. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Kølles Gård HE 04 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 - 2 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til administration og kursusvirksomhed med tilhørende 

beboelse. 
b) Området må ikke yderligere bebygges uden byrådets særlige tilladelse (lokalplan).  

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Slettenhus HE 05 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål; administration. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til rekreations-/fritidsformål 

 

 Babyloneskov og Stejlepladsen HR 01 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse og ikke mere end 1 
etage. Bygningshøjden må ikke overstige 4,5 m. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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 Stejlepladsen ved Gl. Humlebæk Strandvej HR 02 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Hejreskoven HR 03 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Området syd og øst for Louisiana HR 04 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt fomål; grønt område. 

b) Arealet friholdes for bebyggelse. 
c) En del af arealet er fredskov. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Bjerre Strand HR 05 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område, tennisbaner samt 

børneinstitutioner. 
b) Arealet må ikke bebygges yderligere. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Sletten Stejleplads HR 06 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Arealet friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Peder Mads Strand HR 07 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Arealet friholdes for yderligere bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Tidligere lergrav ved kommunegrænsen HR 08 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Arealet omkring lergraven i områdets nordlige del bevares som lukket naturområde. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 



 293 

 Humlebæk 
 

 Området øst og syd for etagehusene ved Teglgårdsvej HR 09 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område og regnvandsbassin. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Humlebæk Stadion, kirkegård m.m. HR 10 

Anvendelse Idrætsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål; grønt område, idrætsanlæg, kirkegård og 

fritidsanlæg. 
b) Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse samt en 

præstebolig. Bebyggelsen må opføres i én etage. Præsteboligen kan dog opføres i to etager.  
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Hans Rostgårdsvej HR 12 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til grønt område. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Grønt anlæg foran Humlebæk Station HR 13 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlig formål; grønt område. 

b) Området friholdes for anden bebyggelse end en mindre café-pavillon på trekanten mod Ny 
Strandvej. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Område vest for Humlebæk Havn HR 14 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Område mellem Ny Strandvej og Hejreskov Allé HR 15 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; grønt område. 

b) Området friholdes for bebyggelse. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Humlebæk Havn HR 16 

Anvendelse Lystbådehavn 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; fiskerierhverv og havneformål, herunder  

værkstedsformål og lignende. 
b) Karakteristiske bygninger, beplantninger, belægninger og havneanlæg skal bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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 Sletten Havn HR 17 

Anvendelse Lystbådehavn 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentligt formål; havneformål, herunder værkstedsformål og 

lignende. 
b) Karakteristiske bygninger, beplantninger, belægninger og havneanlæg skal bevares. 
c) Der skal være mulighed for at inddæmme et mindre areal syd for havnen til søaktiviteter. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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Rammer for lokalplanlægning i   
Nivå 

 

Nivå 
 

Boliger 

Blandet bolig og erhverv 

Landsbyer 

Erhverv 

Centerformål 

Rekreations-/fritidsformål 

Offentlige formål 

Tekniske anlæg 

Jordbrugsformål 
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 Nivå 

Områder til centerformål 

 
 Nivå Center og Station NC 01 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et. 
Max. Højde 4 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke 

generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), offentlige formål (bibliotek, 
kulturhus, social service, nærpolitistation, jernbanestation), boligformål, Falckstation, benzinsalg 
og parkering. 

b) Ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med Nivås traditioner som teglværksområde. 
c) Der kan anlægges sti- eller vejbro over Nivåvej. 
d) Etageantallet skal være lavere end 4 etager hvor rammeområdet grænser op til eksisterende 

lavere boliger. 
e) Min. 1/4 af etagearealet skal udnyttes til boligformål. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

 Nivå Center og Station - øst for banen NC 02 

Anvendelse Bycenter 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke 

generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), offentlige formål, boligformål og 
parkering. 

b) Ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med Nivås traditioner som teglværksområde. 
c) Der kan anlægges sti- eller vejbro over Nivåvej. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

Områder til offentlige formål 
 
 Niverødgårdskolen m.v. NO 01 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (skole, idrætsanlæg, sportshaller samt 

børneinstitutioner) og lokalcenter samt friareal, 
b) Bebyggelsen placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller 

omgivelserne undgås. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Islandshøj NO 02 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal samt til børneinstitutioner og andre 

kollektive faciliteter for de omkringliggende boligområder 
b) Området nord for enkeltområde NB10 friholdes for anden bebyggelse og indretning end den, der 

knytter sig til områdets anvendelse som offentligt friareal, 
c) Bebyggelsesprocenten på det resterende areal må ikke overstige 20, 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 EGV-Nivå m.m. NO 03 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (plejehjem m.v.), 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Nivågård Hospital m.m. NO 04 

Anvendelse Sociale institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til institutionsformål, 

b) Der sikres vejarealer til eventuel regulering af Niverødvej ved vejtilslutningen til Nivåvej. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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Eksisterende institutionsområde vest for Nivå Bypark, Sundhedscenter 
Mergeltoften m.m. 

NO 05 

Anvendelse Sundhedsinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (børne- og ældreinstitutioner), 

b) Områdets sammenhæng med tilgrænsende områder, hovedtrækkene i områdets vej- og 
stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivende veje fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 18 med tilhørende fodnoter. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Nivaagaard Teglværks Ringovn NO 06 

Anvendelse Kulturelle institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets formål fastlægges til museale formål i og omkring den fredede ringovn, 

b) Eksisterende teglværksbygninger bevares, 
c) Nye bygninger i området opføres efter en samlet plan, 
d) Vejadgang, parkering m.m. der er en følge af områdets museale anvendelse afvikles således, at 

områdets rekreative værdier bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Nivå Centralskole, NNK-hallen m.m. NO 07 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  - 11 meter  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (skoler, idrætsanlæg,sportshaller samt 

børneinstitutioner), 
b) Bebyggelse placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne 

undgås, 
c) Områdets sammenhæng med tilgrænsende områder, hovedtrækkene i områdets vej- og 

stibetjening samt byggelinier i forhold til omliggende veje fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 18 med tilhørende fodnoter. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til boliger 

 

 Damgården NB 01 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Bebyggelsesprocenten for de enkelte parceller må ikke overstige 30, dog således, at de parceller, 

der er under 600 m2, må bebygges med indtil 150 etagekvadratmeter excl. garage/carport og 
udhus. For rækkehusene gælder, at der uanset parcellernes størrelse må bebygges med ind til 
175 etagekvadratmeter på hver parcel, 

b) Antallet af boliger inden for området kan maksimalt være 180, 
c) Mindst 25 % af arealet anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for 

området. 
d) Som betingelse for områdets ibrugtagen etableres støjafskærmning mod Niverød Kongevej 

(landevej nr. 502) i form af en beplantet jordvold i mindst 3 meters højde,  
e) Som betingelse for områdets ibrugtagen etableres et skovbeplantet afskærmningsbælte mellem 

boligområdet og idrætsanlægget. Der skal kunne etableres stier gennem området, 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbebyggelsen Niverød III NB 02 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der opføres ikke yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Mariehøj/boligbebyggelsen Niverød IV NB 03 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der opføres ikke yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere,  
b) Der skal sikres støjafskærmning mod Niverød Kongevej (landevej nr. 502) i form af en beplantet 

jordvold i mindst 3 meters højde. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Holtebakken NB 04 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Yderligere bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 

25. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Byvejen og Rødehusvej NB 05 

Anvendelse Blandet boligmråde 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Andet a) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom inden for området må ikke overstige 25. Dog kan 

der, hvis der udarbejdes en samlet plan for en del af området, tillades en højere 
bebyggelsesprocent under forudsætning af, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende miljø, 
og at der udlægges passende friareal. 

b) Den enkelte ejendom kan, uanset størrelse, bebygges i overensstemmelse med den samlede for 
delområdet udarbejdede plan. 

c) Al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres således, at 
bebyggelsen harmonerer med enkeltområdets særlige karakter, 

d) Særligt bymiljø og enkeltbygninger bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Birkedommer Allé m.v. NB 06 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Tjørnen m.v. NB 07 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Hasselhøj m.v. NB 08 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Antallet af boliger inden for området må ikke overstige 250, 

b) Der indpasses areal til et lokalcenter. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Islandshøjparken NB 09 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere, 
b) På den del af området, der er beliggende vest for Islandshøjvej, må kun opføres anlæg og 

bebyggelse til fritidsaktiviteter. Bebyggelsen må kun opføres i én etage og det bebyggede areal 
må ikke overstige 500 m2. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Islandshøj (delvis eksisterende tæt-lav boligområde ved Islandshøj) NB 10 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
 45 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Parterreetage i et nærmere begrænset omfang, 

b) Antallet af boliger må ikke overstige 175, 
c) Området betjenes med vejadgang fra vest. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Nivå Center NB 11 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager, dog må der yderligere etableres 

parterreetage i et nærmere begrænset omfang, 
b) Antallet af boliger må ikke overstige 175, 
c) Områdets sammenhæng med tilgrænsende områder, hovedtrækkene i områdets vej- og 

stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivende veje skal fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 18 med tilhørende fodnoter samt i henhold til den vedtagne 
trafikplan for området. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Nivåpark (eksisterende overvejende tæt-lav boligområde) NB 12 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Midt gennem området i nord-sydlig retning etableres et friareal, varierende fra 20 til 45 meters 

bredde, som friholdes for bebyggelse, 
b) Områdets vestlige del vejbetjenes fra en selvstændig vej fra Niverødvej og områdets østlige del 

vejbetjenes fra Nivåvænge, 
c) Antallet af boliger må ikke overstige 170. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Nivåvænge og Åtoften NB 13 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der kan opføres yderligere bebyggelse til enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets 

beboere, samt gives mindre tilbygningsmulighed under forudsætning af, at der gennemføres en 
samlet vurdering af og plan for udbygningsmulighederne, der kan godkendes af byrådet. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Sølystparken, Skovparken m.v. NB 14 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbebyggelsen Lergravsparken NB 15 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Vinkelvej m.v. NB 16 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
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Andet a) Ved bebyggelse af et ubebygget areal må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for det 
pågældende areal under ét og for hver enkelt ejendom. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Nivå Landsby NB 17 

Anvendelse Blandet boligmråde 
Max. Bebyggelsesprocent 30 %  
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Der indpasses areal til et lokalcenter, 

b) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for området under ét og for hver enkelt ejendom eller 
for flere ejendomme, for hvilke der fastlægges en fælles bebyggelsesplan, 

c) Der fastlægges byggebestemmelser, som sikrer, at den eksisterende bebyggelses karakter 
bevares, og ny bebyggelse udføres med former og materialer, der harmonerer med den 
eksisterende bebyggelse, 

d) Karakteristiske træer og trægrupper bevares. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Rantzausvej (eksisterende tæt-lav boligområde) NB 18 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sognegård,  

b) Antallet af boliger må ikke overstige 8, 
c) Området vejbetjenes fra Rantzausvej. 
d) Der udlægges parkeringsareal til boliger og sognegård. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Stejlepladsen i Nivå NB 19 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Bebyggelsen fastlægges efter en samlet plan for hele området, 

b) Antallet af boliger inden for området må ikke overstige 30, 
c) Der fastlægges bestemmelser, som sikrer, at ny bebyggelse udføres med former og materialer, 

der harmonerer med den omgivende landsbybebyggelse, 
d) Karakteristiske træer og beplantning bevares, 
e) Der gøres rede for vejstøj og konsekvenszone fra erhvervsområde E4. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde nord for Nivå Center NB 20 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 3 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt offentlig og/ eller privat service, 

b) Boligbebyggelsen opføres efter en samlet plan 
c) Der kan maksimalt opføres 32000 m2 boligareal på området. 
d) Bebyggelsen kan opføres i maksimalt 3 etager med mulighed for enkelte bygninger i op til 4 

etager, 
e) Bebyggelsen skal opføres i gedigne materialer med tage, der har en hældning på maksimalt 30 º, 
f) Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf der minimum anlægges 1½ parkeringsplads 

pr. bolig, 
g) Området får adgang fra Nivåvej, 
h) den nordøstlige del af området udlægges til grønt område fælles for hele boligområdet. 
i) Der gøres rede for støjkonsekvenszone fra Kystbanen, 
j) Den eksisterende hovedsti langs Nivåvej sikres i forbindelse med vejadgang til området, idet 

adgangsvejen skal føres niveaufrit over hovedstien, 
k) Området overføres til byzone. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde ved Johs. Hages Allé NB 21 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål - herunder ældreboliger, 
b) Bebyggelsen fastlægges efter en samlet plan for hele området, 
c) Antallet af boliger må ikke overstige 34, 
d) Bebyggelsen skal opføres med facader overvejende i tegl, med tage dækket med tegl og en 

taghældning mellem 20 og 40 grader, 
e) Der udlægges mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig, 
f) Arealet skal vejbetjenes fra Johannes Hages Alle. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Niverød Vest NB 22 

Anvendelse Blandet boligmråde 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Boligbebyggelsen skal opføres efter en samlet plan for hele området, 

b) Området får vejadgang fra henholdsvis Teglbuen og Niverød Kongevej, 
c) Området skal sikres mod trafikstøj fra de omliggende veje, 
d) Bebyggelsen skal udføres i gedigne og sunde materialer, 
e) Byggeriet skal projekteres ud fra en bæredygtig målsætning i hele levetiden, 
f) Bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager med samme bolig i begge etager, 
g) Der skal sikres variation i boligstørrelser og indretning med henblik på at skabe gode forhold for 

aktive familier og børnefamilier, 
h) Der skal sikres gode og trafiksikre adgangsforhold, 
i) Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, 
j) Der skal gøres rede for støjkonsekvenszone fra Niverød Kongevej, 
k) Området overføres til byzone 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 
Områder til boliger og erhverv 

 

 Niverød by vest for Niverød Kongevej NBE 01 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, såsom mindre håndværks-, 

værksteds- og lagervirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed, dog ikke med 
dagligvarer, 

b) Der må på hver ejendom maksimalt må opføres een bolig for een familie, 
c) Der må ikke opføres virksomheder eller anlæg, som er forurenende eller som efter byrådets skøn 

medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 
d) Bygningshøjden må ikke overstiger 4 m målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade 

mødes, og endvidere må ingen bygningsdel overstige 6,5 m målt fra terræn, 
e) Ingen grund må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1200 m2, 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Niverød by øst for Niverød Kongevej NBE 02 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage  6,5 meter  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til blandet bolig- og erhvervsformål såsom mindre håndværks-, 

værksteds- og lagervirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed, dog ikke med 
dagligvarer, 

b) Der må ikke opføres virksomheder eller anlæg, som er forurenende eller som efter byrådets skøn 
medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 

c) Bygningshøjden må ikke overstige 4 m målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade 
mødes, og endvidere må ingen bygningsdel overstige 6,5 m målt fra terræn, 

d) Ingen grund må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1200 m2, 
e) Der indpasses areal til offentligt formål (institution) i området. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Åvænget NBE 03 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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 Nivå 

 

Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, 
b) Der må på hver ejendom kun opføres én bolig for én familie samt bebyggelse for mindre 

håndværksvirksomhed, 
c) Områdets opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, områdets vejbetjening samt byggelinier i 

forhold til omgivende veje og å m.v. fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i 
partiel byplanvedtægt nr. 15, 

d) Endvidere fastlægges et 5 m bredt beplantningsbælte i en afstand af 15 m fra områdets 
sydgrænse, 

e) Langs Nivåens nordbred udlægges areal til offentligt stiformål. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 

områder 

 

 Sølyst Teglværk NBE 04 

Anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt en mindre del til lettere havnerelaterede 

erhverv, som kan indpasses uden gener for boligerne, 
b) Ca. 1.000 m² skal anvendes til erhvervsformål. 
c) Disse faciliteter indpasses i det eksisterende bygningsanlæg eller i nye bygninger af tilsvarende 

omfang, 
d) Nye bygninger må ikke overstige nuværende bygningshøjder, 
e) Nye bygninger udformes således, at den overordnede landskabelige sammenhæng respekteres 

og styrkes, 
f) Det skal sikres, at der kan indpasses rekreative stier i området og at der kan skabes trafiksikre 

forbindelser til omgivende bolig- og fritidsområder, 
g) Den omgivende fredning respekteres, 
h) Det ikke fredede areal omkring det eksisterende bygningsanlæg overføres til byzone. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 
områder 

 
Områder til erhverv 

 

 Stejlepladsvej i Nivå NE 01 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage  - 8,5 meter  
Miljøklasse 1-3 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål (byggemarked m.v.) og til andre 

erhvervsformål som lettere håndværks- og servicevirksomhed, 
b) Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets 

skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området. I områdets vestlige del må 
der kun placeres virksomheder i miljøklasse 1-2, dvs. virksomheder og anlæg som ikke giver 
nævneværdig eller kun ubetydelig påvirkning af omgivelserne. 

c) Erhvervsudøvelsen skal primært foregå i eksisterende bygningsanlæg, 
d) Evt. ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke 

overstige 5 m, målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Dog kan byrådet 
tillade, at en bygning eller enkelte dele af denne opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til 
virksomhedens indretning nødvendiggør det, og det i øvrigt kan ske uden at medføre ulemper for 
de tilstødende ejendomme. 

e) Der skal anlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning, 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Del af ejendommen Nivaagaard NE 02 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til liberale erhverv, såsom kontorer, tegnestuer, rådgivende og 

produktudviklende virksomheder, mindre produktion og handel, ingeniør- og arkitektvirksomhed, 
værksteder og atelier for kunstnere og . kunsthåndværkere, 

b) Områdets anvendelse kan også fastlægges til fritidsformål, såsom stald for rideheste, indendørs 
ridefaciliteter, klublokaler, undervisningslokaler og udstillingsfaciliteter, 

c) Inden for området udlægges areal til p-pladser i tilstrækkeligt omfang til at dække kommende 
behov. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Niverød Erhvervspark NE 03 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1-3 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom håndværks-, værksteds-og 

lagervirksomhed, samt med byrådets særlige tilladelse enkelte boliger (ejer, bestyrer eller 
lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed, når det er af væsentlig betydning for 
virksomhedens funktion. Der må ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller 
foregå anden detailhandel, der naturligt hører hjemme i butikscentre. 

b) Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg, som er forurenende eller som efter byrådets 
skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 

c) Området vejbetjenes vestfra via eksisterende vej til Karlebo Teglværk, 
d) Ingen grund må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1200 m2 og større end 6500 m2, 
e) Bygningshøjden må ikke overstige 4 m målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade 

mødes, og  ingen bygningsdel må overstige 6,5 m målt fra terræn, dog med mulighed for mindre 
overskridelser, når disse er produktionsmæssigt begrundede. 

f) Nyt byggeri opføres med facader mod omgivende områder og veje overvejende i tegl. Mindre 
partier kan tillades udført i lys grå eternit, træbeklædning i jordfarver eller glas, 

g) Tage udføres med hældning på mellem 22° og 45° og tagbeklædning af røde tegl eller sort 
tagpap med lister, 

h) Der udlægges beplantningsbælte mod Vejenbrødvej i en bredde af 10 m fra vejskel og mod 
enkeltområde E1 og langs øvrige vejskel i en bredde af 5 m. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Karlebo Teglværk NE 04 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1-4 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom håndværks-, værksteds- og 

lagervirksomhed, lettere fabrikations- og laboratorievirksomhed, mindre service- og 
forretningsvirksomhed samt kontorvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Der 
må ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel, der 
naturligt hører hjemme i butikscentre. 

b) Der kan ikke etableres virksomheder eller anlæg, som forudsætter væsentlige afstandskrav eller, 
som efter byrådets skøn medfører andre miljømæssige belastninger i eller uden for området, 

c) Områder med forureningsfølsom anvendelse - herunder de eksisterende boligområder - må ikke 
påføres miljømæssige belastninger, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, 

d) Ingen grund kan udstykkes mindre end 5000 m2, 
e) Der fastlægges bestemmelser, der kan sikre en harmonisk udformning af området som helhed, 
f) Ny bebyggelse skal opføres i god kvalitet med facader i tegl, hvid eller grå beton, eller et andet af 

byrådet godkendt materiale, 
g) Bygninger mod Teglbuen kan udføres med tage med en hældning på ikke under 15°, der 

beklædes med sort tagpap med listedækning, eller et andet af byrådet godkendt tagmateriale. 
Tage på øvrige bygninger kan udføres med lavere hældning eller med flade tage, der beklædes 
med sort tagpap med listedækning eller andet af byrådet godkendt materiale, 

h) Facadehøjden for bebyggelsen i en minimum 19 m bred zone langs Teglbuen må ikke overstige 
7,5 m målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Den maksimale 
bygningshøjde i samme zone må ikke overstiger 9,5 m. Bygningshøjden i områdets sydlige zone 
må ikke overstiger 7,5 m over terræn, idet dog mindre bygningsdele som ovenlys, rytterlys og 
lignende kan tillades over bygningshøjden. Bygningshøjden i områdets nordlige og østlige zone 
må ikke overstiger en højde over terræn på 9,5 m, idet dog mindre bygningsdele som ovenlys, 
rytterlys og lignende kan tillades over bygningshøjden, 

i) De enkelte grunde langs Teglbuen opdeles i zoner, således at administrativt præget byggeri 
placeres i områdets yderzoner mod omgivende områder, og produktionspræget byggeri placeres 
mod områdets midte, 

j) Arealerne syd og vest for den eksisterende vej, Teglbuen, udlægges som grønt område uden 
bygninger eller andre faste anlæg. Der kan ikke etableres funktioner eller anvendelse , som kan 
medføre en mere intensiv udnyttelse af området, der er omfattet af arealreservation til 
transportkorridor. Området skal vedligeholdes af grundejerne i fællesskab. 

k) Erhvervsområdet vejbetjenes fra Niverød Erhvervspark/Teglbuen. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Niverød Erhvervspark/Teglbuen NE 05 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1-3 
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Andet a) Der kan ikke etableres virksomheder eller anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets 
skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 

b) Området vejbetjenes sydfra via adgangsvejen til Karlebo Teglværk. 
c) Ingen grund udstykkes mindre end 1500 m2, 
d) Bygninger til egentlige erhvervsformål (håndværks-, værksteds- og lagervirksomhed) kan ikke 

opføres i mere end én etage, og bygninger til kontor og administration kan ikke opføres i mere 
end to etager, 

e) Bebyggelsen må ikke overstige 6,5 m målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade 
mødes, og endvidere må ingen bygningsdel overstige 9,5 m målt fra terræn, dog med mulighed 
for mindre overskridelser, når disse er produktionsmæssigt betingede, 

f) Byggeri opføres med facader i overvejende tegl mod omgivende områder og veje. Mindre partier 
kan tillades udført i lys grå eternit, træbeklædning i jordfarver eller i glas, 

g) Tage udføres med en hældning på mellem 22° og 45°, og tagene dækkes med tegl eller sort 
tagpap med lister, 

h) Der udlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning mod nord i en bredde af 
10 m, og mod øvrige områder i en bredde af 5 m, 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til tekniske anlæg 

 

 Nivå Renseanlæg NT 01 

Anvendelse Rensningsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (renseanlæg), 

b) Der skal etableres beplantningsbælter i overensstemmelse med tinglyst deklaration, 
c) Genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser skal undgås. 

Se også Retningslinier i afsnit  3.1 Områder til erhverv 

 

Områder til rekreations-/fritidsformål 

 
 Fritidsområde umiddelbart øst for Kystbanen nord for Nivåvej NR 01 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal (bypark, naturområde o. lign.) , 

b) Eksisterende campingplads og spejderfaciliteter kan bibeholdes, 
c) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den, der knytter sig til områdets 

anvendelse, 
d) Landskabets nuværende former og eksisterende beplantning kan ikke ændres. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Nivå Strandpark NR 02 

Anvendelse Lystbådehavn 
Max. Bebyggelsesprocent 5 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, lystbådehavn, strandpark m.v. samt 

fornødne parkeringsarealer, 
b) De karakteristiske landskabelige træk i Nivåbugtens kyststrækning og bagland skal bevares, 
c) Bebyggelsesprocenten for de egentlige havnearealer må ikke overstige 5, 
d) Bebyggelsen uden for havneområdet må kun omfatte mindre bygninger: toiletter, kiosker og 

eventuelle bygninger til sportsaktiviteter, der knytter sig til områdets rekreative anvendelse, 
e) Bebyggelsen inden for havneområdet må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet 

tagetage, 
f) Ved udbygning af veje og stier, skal området gives sikre trafikale trafikforbindelser samt fornødne 

parkeringsarealer. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Gamle lergrave m.v. mellem Gl. Strandvej og Strandvejen NR 03 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt tilgængeligt naturområde, 

b) Områdets nuværende landskabelige forhold og kvaliteter skal bevares, 
c) Området friholdes for ny bebyggelse af enhver art. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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 Nivå Bypark NR 04 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal, grønt område (park), hovedsti og 

indpasning af mindre offentligt fællesareal (ikke parkeringskrævende, f.eks. legeplads), 
b) Eventuel mindre bebyggelse (offentligt fællesanlæg) kan ikke opføres med mere end 1 etage og 

højden må ikke overstiger 4,5 m, 
c) Eventuel bebyggelse placeres således, at genevirkningerne i forhold til anden bebyggelse eller 

omgivelserne undgås, og at ubebyggede arealer, der ikke benyttes, anlægges og vedligeholdes 
som parkområde, legeplads og lignende, 

d) Områdets sammenhæng med tilgrænsende områder, hovedtrækkene i områdets vej- og 
stibelysning samt byggelinier i forhold til omgivende veje, fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 18 med tilhørende fodnoter. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Gymnasiegrunden i Nivå NR 05 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt tilgængeligt naturområde, 

b) Områdets nuværende landskabelige forhold og kvaliteter skal bevares, 
c) Området friholdes for bebyggelse af enhver art, 
d) Landskabets nuværende former og beplantning kan ikke ændres, bortset fra naturlig pleje. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Nivågårds Malerisamling og oml. park NR 06 

Anvendelse Kulturelle institutioner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til museale formål (museum og park), 

b) Inden for området kan opføres en større tilbygning til museumsbygningen, således at der kan 
etableres faciliteter som f.eks. foredrags- og koncertsal, cafeteria, butik m.m. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Sølyst Teglværk NR 07 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til alment tilgængelige fritidsformål uden bygningsanlæg og i 

samspil med de allerede eksisterende rekreative tilbud i de nærliggende områder, 
b) Der kan indpasses rekreative stier i området og der skal skabes trafiksikre forbindelser til 

omgivende fritidsområder. Stier skal etableres i samråd med fredningsmyndighederne, 
c) Den eksisterende vejadgang fra Gl. Strandvej, herunder vejadgang til den eksisterende 

boligbebyggelse ved Strandvejen, opretholdes, 
d) Ændringer af eksisterende boligbebyggelse ved Strandvejen skal udformes således, at den 

overordnede landskabelige sammenhæng respekteres og styrkes. 
Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Fritidsområde ved Nordvej NR 08 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt friareal, 

b) Der kan anlægges rekreative stier i området, 
c) Området skal anlægges efter en samlet plan, 
d) Myremosen bevares, 
e) Ved indpasning af fritidsformål tages der hensyn til områdets karakter. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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 Sølyst Grønning NR 09 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (grønning) med mulighed for midlertidig 

teltslagning og parkering i forbindelse med arrangementer på havnen, 
b) Der kan ikke etableres byggeri på arealet. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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Rammer for lokalplanlægning i  
Kokkedal 

 

Kokkedal 
 

Boliger 

Blandet bolig og erhverv 

Landsbyer 

Erhverv 

Centerformål 

Rekreations-/fritidsformål 

Offentlige formål 

Tekniske anlæg 

Jordbrugsformål 
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 Kokkedal 

Områder til centerformål 

 
 Holmegårdscentret KC 01 

Anvendelse Bydelscenter 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for området under et. 
Max. Højde 4 etager med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til bytorv og centerformål med butikker, liberale erhverv, 

spisesteder, cafeer, netcafé, tankstation, samt offentlige formål som medborgerhus, bibliotek, 
rådhusbutik, nærpolitistation etc. samt boligformål og liberale erhverv, 

b) Der etableres de for området nødvendige parkeringspladser tæt på centerfunktionerne, 
c) Bygningshøjden må ikke overstige højden på nabobyggerierne, 
d) Der etableres et bilfrit og attraktivt centertorv med mulighed for ophold, torvefunktioner, optræden 

m.m., 
e) Der sker en klar og veldefineret afgrænsning mellem torve- og vejarealer, 
f) Kørsel til og fra tankstation må ikke ske fra centertorvet, 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur  

 

 Bydelscenter ved Egevangen KC 02 

Anvendelse Bydelscenter 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager  - 8,5 meter  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med butikker, liberale erhverv, spisesteder, 

caféer, kontor, lagerhotel, offentlige formål og parkering. 
b) Ingen grund må udstykkes mindre end 1500 m2. 
c) Der skal udlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.3 Centerstruktur 

 

Områder til offentlige formål 

 
 Holmegårdsskolen - Egedalsskolen KO 01 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål såsom skoler med tilhørende idrætsanlæg, 

sportshaller, klubfaciliteter m.m., 
b) Bebyggelse inden for området placeres i tilknytning til nord-sydgående og øst-vestgående 

hovedstier, 
c) Langs grænsen til enkeltområde KB01 (eksisterende parcelhusområde) sikres et beplantet 

afskærmningsbælte på 20 m umiddelbart vest for Egedalsskolens idrætsanlæg. 
d) Bebyggelse placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser 

undgås. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Arealer ved Holmegårdsvej/Egedalsvej KO 02 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 60 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og bymidtefunktioner (idrætshal, bibliotek, 

medborgerfaciliteter, klubfaciliteter samt offentlige service og vejformål (Holmegårdsvej)), 
b) Bebyggelsen må ikke opføres med en større højde end de eksisterende skoleanlæg, 
c) Der udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer i takt med områdets udbygning, 
d) Bebyggelsen placeres med tilknytning og forbindelse til eksisterende hovedstier. 
e) Der skabes trafiksikre forbindelser områderne imellem, samt en klar afgrænsning mellem 

kørende og gående trafik. 
Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Egedal Kirke KO 03 

Anvendelse Kirker og kirkegårde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (kirke med tilhørende faciliteter). 

b) Ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til det omgivende landskab og Egedal 
Kirke. 

c) Den samlede bebyggelse i området må ikke overstige 1200 m2. 
d) Der udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Brønsholmdal og Farvergården KO 04 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent 45 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige eller almennyttige formål, 

b) Ny bebyggelse skal i udformning og materialer tilpasses den eksisterende bebyggelse. 
c) Lunden i den østlige del af området skal i videst muligt omfang bevares. 

Se også Retningslinier i afsnit 1.4 Institutioner samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til boliger 

 

 Kokkedal Vest KB 01 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Der udlægges fælles friarealer. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Hvedevænget KB 02 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere, samt tilbygningsmulighed for den enkelte ejendom ved at rykke facaderne ud i 
tagudhængets bredde, således at stueetagens areal kan øges med max. 8 m2, 

b) Der etableres støjafskærmning mod Brønsholm Kongevej (landevej nr. 502) i form af en beplantet 
jordvold i mindst 3 meters højde. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbebyggelserne Holmegårdsparken, Nordhøjparken og Blåbærhaven KB 03 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Eventuel yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets 

beboere, fastlægges i en lokalplan. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbebyggelsen Holmegårdsvænget KB 04 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Egedalsvænge KB 05 

Anvendelse Etagebolig 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt pleje- og aktivitetscenter. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligbebyggelsen Enghaven KB 06 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for 

områdets beboere. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Brønsholmdalsvej 2-40 KB 07 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Yderligere bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med den af byrådet godkendte generelle 

tilbygningsmulighed. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Fasanvænget KB 08 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der kan opføres yderligere bebyggelse til enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets 

beboere, samt gives mindre tilbygningsmulighed under forudsætning af, at der gennemføres en 
samlet vurdering af og plan for udbygningsmulighederne, der kan godkendes af byrådet. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Ullerødhave KB 09 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Andet a) Antallet af boliger inden for området må ikke overstige 104, 

b) Der kan opføres yderligere bebyggelse til enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets 
beboere, samt  gives mindre tilbygningsmulighed under forudsætning af, at der gennemføres en 
samlet vurdering af og plan for udbygningsmulighederne, som kan godkendes af byrådet, 

c) Boligbebyggelsen holdes i en afstand af 140 m fra jernbanen, 
d) Mindst 30% af området udlægges som fælles opholdsareal, 
e) Der indpasses areal til et lokalcenter. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Jellerød Have KB 10 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Ombygning og udvidelse af den eksisterende bebyggelse kan kun ske i overensstemmelse med 

en godkendt lokalplan, 
b) Det store friareal nord for boligparcellerne friholdes for al anden bebyggelse end det til 

boligformålet tilhørende fælleshus, 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Nordskrænten og boligbebyggelsen Ullerødpark KB 11 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der kan opføres yderligere bebyggelse til enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets 

beboere, samt  gives mindre tilbygningsmulighed under forudsætning af, at der gennemføres en 
samlet vurdering af og plan for udbygningsmulighederne, som kan godkendes af byrådet, 

b) Der kan etableres støjafskærmning mod Ådalsvej. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Udsigten m.v. KB 12 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Der skal udlægges fælles friarealer, 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Gl. Kokkedal KB 13 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
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Andet a) Der skal udlægges fælles friarealer, 
b) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30, dog undtaget enkelte 

ejendomme, der er udstykket og bebygget med en højere bebyggelsesprocent, 
c) Der indpasses areal til lokalcenter, 
d) Inden for området skal sikres areal til Jellerød Renseanlæg, 
e) Der skal i området optages retningslinier for trafiksanering. 
f) Der kan placeres et stianlæg på arealet langs Kystbanen samt faciliteter til cykelparkering ved 

Kokkedal Station 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 

områder 

 

 Kokkedal Øst KB 14 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Der skal udlægges fælles friarealer, 

b) Der skal etableres støjafskærmning mod Ådalsvej. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 

områder 

 

 Mikkelborg KB 15 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 30 % for området under et. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet -  
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 

områder 

 

 Ullerødgård KB 16 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Bebyggelsen fastlægges efter en samlet plan for hele området, 

b) Antallet af boliger inden for området må ikke overstige 24 (én eksisterende + 23 nye), 
c) Den eksisterende sø bevares, 
d) Omkring den eksisterende sø etableres et samlet friareal, der friholdes for bebyggelse, 
e) Der anlægges en rekreativ sti gennem friarealet, 
f) Eksisterende værdifuld beplantning bevares, 
g) Området vejbetjenes fra de eksisterende boligveje, Dådyrvænget og Hjortevænget. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 
områder 

 

 Mikkelborg Øst KB 17 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der må ikke opføres væsentlig ny bebyggelse, 

b) Eksisterende værdifuld beplantning bevares, 
c) Den nordligste bebyggede ejendom matr. nr. 1b Ullerød by, Karlebo, overføres til byzone. 
d) Ejendommen matr.nr. 2m m.fl. Ullerød by (Sankt Josephs Kirke) anvendes til kirkelige formål og 

rekreationshjem, 
e) Ejendommen matr.nr. 3d m.fl. Ullerød by, (Københavns kommunes optagelseshjem) anvendes til 

døgninstitution. 
Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 

områder 

 

 Boligområde vest for Holmegårdsvej KB 18 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 60 % for området under et. 
Max. Højde 3 etager med udnyttet tagetage   
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Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, til sundhedscenter med tilhørende ældreboliger, 
samt til liberale erhverv, som kan indpasses i bygningerne ud mod Holmegårdsvej uden 
genevirkning for omgivelserne. 

b) Bebyggelsen placeres radialt i forhold til den omlagte Holmegårdsvej og bygrønningen, således at 
der skabes størst mulig visuel kontakt mellem bebyggelsen, dennes friarealer, den nye vej og 
bygrønningen. 

c) Området planlægges under ét med henblik på at skabe såvel sammenhæng som variation i de 
nye byrum langs grønningen. 

d) Bebyggelsen opføres i gedigne og sunde materialer. 
e) Bebyggelsen projekteres ud fra en bæredygtig målsætning i hele levetiden. 
f) Der skal sikres variation i boligstørrelser og indretning. 
g) Der skal sikres gode og trafiksikre adgangsforhold. 
h) Der udlægges tilstrækkelige p-pladser og minimum 1½ p-plads pr. bolig. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Mølledammen i Kokkedal KB 19 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager med udnyttet tagetage   
Miljøklasse - 
Andet a) Bebyggelsen indpasses i landskabet med særligt hensyn til Donse Å , bygrønningen og de 

eksisterende historiske bygninger, samt ny bebyggelse langs åen opføres som længehuse 
vinkelret på denne, 

b) Åens naturlige opstuvning må ikke forhindres, 
c) Bebyggelsen skal indgå i et arkitektonisk samspil med "Den gule Bygning" og Sundhedscenter 

Brønsholmdal, 
d) Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan for hele området, 
e) Bebyggelsen opføres i gedigne og sunde materialer med facader i murværk, 
f) Bebyggelsen projekteres ud fra en bæredygtig målsætning i hele levetiden, 
g) Bebyggelsen opføres i maksimalt 2 etager med udnyttet tagetage med mulighed for at udnytte det 

faldende terræn mod åen til maksimalt tre etager, med en taghældning mellem 15° og 45°, og 
med en samlet bygningshøjde, der ikke overstiger 11 m over terræn. Bebyggelse tættest på "Den 
gule Bygning" opføres i maksimalt to etager, 

h) Der må maksimalt opføres 50-75 boliger foruden de eksisterende i den gule bygning. 
i) Der skal sikres variation i boligstørrelser og indretning med henblik på at skabe gode forhold for 

aktive familier og børnefamilier, 
j) Det skal sikres at området kan vejbetjenes fra henholdsvis Brønsholmdalsvej og Holmegårdsvejs 

forlængelse, 
k) Der udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig. 
l) Eksisterende værdifuld beplantning bevares, 
m) Offentlig færdsel i området må ikke forhindres, 
n) Der gøres rede for vejstøj og konsekvenszone for omgivende erhvervsområder. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 

 

 Boligområde nord for Brønsholm Landsby KB 20 

Anvendelse Boligområde - tæt lav 
Max. Bebyggelsesprocent 35 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Miljøklasse - 
Andet a) Boligbebyggelsen skal opføres efter en samlet plan for hele området, 

b) Den del af arealet, som er beliggende inden for transportkorridoren, skal anvendes ekstensivt til f. 
eks. fællesareal/grønt område uden bygninger og tekniske anlæg, der kan hindre en senere 
anvendelse af arealet til transportkorridorformål, 

c) Området skal have vejadgang fra Brønsholm Kongevej, 
d) Boligområdet skal sikres mod trafikstøj fra de omliggende veje, 
e) Eksisterende vandhul bevares som del af et fælles grønt område, 
f) Bebyggelsen opføres i gedigne og sunde materialer, 
g) Byggeriet projekteres ud fra en bæredygtig målsætning i hele levetiden, 
h) Bebyggelsen opføres i maksimalt to etager med samme bolig i begge etager, 
i) Der skal sikres variation i boligstørrelser og indretning med henblik på at skabe gode forhold for 

aktive familier og børnefamilier, 
j) Der sikres gode og trafiksikre adgangsforhold, 
k) Der udlægges mindst to p-pladser pr. boligenhed. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder 
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 Gl. Ullerødgård KB 21 

Anvendelse Boligområde - åben lav 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Miljøklasse - 
Andet a) Boligerne må alene indrettes i eksisterende bygninger, 

b) Bebyggelsen disponeres og indrettes efter en samlet plan, 
c) Ejendommens karakter af landejendom fastholdes, herunder at ubebyggede friarealer i 

hovedsagen forbliver åbne og sammenhængende. 
d) Usserød Ås bredder friholdes for hegn, faste anlæg og småbygninger. 
e) Bebyggelsen vejbetjenes ad de to eksisterende overkørsler til Ullerødvej. 

Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne 
områder 

 
Områder til erhvervsformål 
 

 Erhvervsområde syd for Brønsholm landsby KE 01 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager  
Miljøklasse 1-3 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom mindre håndværks-, værksteds- og 

lagervirksomhed, lettere fabrikations- og laboratorievirksomhed samt mindre service- og 
forretningsvirksomhed, dog ikke handel med dagligvarer. 

b) Endvidere kan der etableres enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed (ejer, 
bestyrer, portner eller lignende), når virksomheden kan påvise et særligt behov herfor. Området 
må endvidere anvendes til kontorvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller 
som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området, 

c) Der må ikke opføres virksomheder eller anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets 
skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 

d) Bebyggelsen opføres i maximalt 1 etage med udnyttet tagetage og 2 etager, dog med mulighed 
for en enkelt central bygning i tre etager, hvis dette skønnes at have arkitektonisk værdi, 

e) Bygningshøjden for bygninger i 1 etage med udnyttet tagetages må ikke overstige 5,5 m og 2-
etages bygninger 6,5 m fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Endvidere 
må ingen bygningsdel overstige 9,5 m målt fra niveauplan. Byrådet kan give tilladelse til mindre 
overskridelser, hvis disse skønnes at være nødvendige af hensyn til virksomhedens funktion eller 
skønnes af have en arkitektonisk værdi. 

f) Bebyggelsesprocenten for erhvervsområdet som helhed (max. 6 ha.) må ikke overstiger 40, 
svarende til max. 24000 etagekvadratmeter, 

g) Tage udføres med en hældning på mellem 25° og 45°, 
h) Der fastlægges bestemmelser for byggeriets udformning, der sikrer en arkitektonisk 

sammenhæng inden for området, 
i) Vejadgang til området skal ske fra Brønsholm Kongevej, 
j) Der sikres mulighed for en stiadgang til Brønsholmvej med tilslutning til østsiden af Brønsholm 

Kongevej (evt. tunnel), 
k) Der udlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning. Afstandsbæltet mod 

Brønsholm landsby udlægges i en bredde på ikke under 40 m. Der kan i dette bælte indpasses 
en offentlig sti 

l) Den del af enkeltområde KE1, som anvendes til afstandsbælte, forbliver i landzone. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Egevangen KE 02 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager 8,5 meter  
Miljøklasse 1-3 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-,værksteds- og 

lagervirksomhed, samt transport-, service- og forretningsvirksomhed, dog ikke med dagligvarer. 
Endvidere til enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende 
virksomhed. 

b) Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets 
skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 

c) Ingen grund må udstykkes med mindre end 1500 m2. 
d) Der udlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning, 
e) Donse Å skal sikres et åbent og frit løb gennem området. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 
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 Kokkedal Industripark KE 03 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Miljøklasse 1-4 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-,værksteds- og 

lagervirksomhed, transport-, service- og forretningsvirksomhed (dog ikke med dagligvarer). 
b) Endvidere til enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende 

virksomhed. Inden for en afstand af 20 m fra boligområder (områdets østlige del) må ikke 
placeres virksomheder over miljøklasse 1-2, 

c) Områdets opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og 
stibetjening samt byggelinie i forhold til omgivende veje m.v. fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 17, 

d) Området mod nord mod Egedalsvej og mod vest mod Usserød Kongevej afgrænses af et 
beplantningsbælte i en bredde af min. 12,5 m. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Tidligere rådhusanneks i Kokkedal KE 04 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager 8,5 meter  
Miljøklasse 1-3 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-, værksteds- og 

lagervirksomhed, samt forretningsvirksomhed, dog ikke med dagligvarer. 
b) Der må på ejendommeme ikke drives nogen form for virksomhed, som ved sit udseende eller på 

anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omliggende områder, 
c) Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40 inkl. erhvervsmæssig udnyttelse af kælder,  
d) Det samlede bebyggede (overdækkede) areal på en ejendom må ikke udgører mere end 1/3 af 

nettoparcelarealet, 
e) Der fastlægges regler for skiltning, 
f) Der pålægges byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Cirkelhuset KE 05 

Anvendelse Erhvervsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 2 etager 8,5 meter  
Miljøklasse 1-2 
Andet a) Området fastlægges til brug for erhvervsformål, undervisnings- og kursusformål, til hotel/motel 

samt til idrætsformål, 
b) Ny bebyggelse placeres inden for et nærmere afgrænset byggefelt, 
c) Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 4.500 etagekvadratmeter, 
d) Der må ikke indrettes virksomheder eller anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets 

skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 
e) Der udlægges et beplantningsbælte langs områdets afgrænsning mod Helsingørmotorvejen og 

Usserød Kongevej, 
f) Der udlægges et beplantningsbælte langs Donse Å. Donse Å skal sikres et åbent og frit løb 

gennem området. 
Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 

 Donse Åpark KE 06 

Anvendelse Kontor og serviceerhverv 
Max. Bebyggelsesprocent 50 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 2 etager 8,5 meter  
Miljøklasse 1-2 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til overvejende liberale erhverv/administration, lagerformål ikke-

forurenende værksteds- og fremstillingsvirksomheder samt vejformål (Holmegårdsvej), 
b) Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg, som er forurenende eller, som efter byrådets 

skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området, 
c) Bebyggelse og vejanlæg indpasses naturligt i landskabet med særlig hensyntagen til Donse Å, 

Egedal Kirke og boligbebyggelsen "Mølledammen". 
d) Der etableres et beplantningsbælte mod Egedalsvej i 12,5 meters bredde, 
e) Området skal vejbetjenes fra Egedalsvej/ Holmegårdsvej , 
f) Der udlægges et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 



 315 

 Kokkedal 
 

 Redningsstation i Kokkedal KE 07 

Anvendelse Erhvervsområder 
Max. Bebyggelsesprocent 40 % for området under et. 
Max. Højde 2 etager 8,5 meter  
Miljøklasse - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til redningsstation, 

b) Bebyggelsesprocenten for erhvervsområdet må ikke overstige 40 svarende til max. 2100 
etagemkvadratmeter, 

c) Tage udføres med en hældning på mellem 50o-45o, 
d) Der fastlægges bestemmelser for byggeriets udformning, der sikrer en arkitekttonisk 

sammenhæng inden for området, 
e) Vejadgang til området skal ske fra Brønsholm Kongevej, idet der etableres to vejadgange til 

området, der anvendes både til ind- og udkørsel, 
f) Inden for området udlægges et parkeringsareal, der dækker områdets behov, 
g) Området er beliggende i landzone og byzone. Den del af området der ligger uden for den fastlagte 

transportkorridor er ved en lokalplan overført til byzone. Den del, der ligger inden for 
transportkorridoren, skal forblive i landzone. 

Se også Retningslinier i afsnit 3.1 Områder til erhverv samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri 

 
Områder til tekniske anlæg 

 

 Transformerstation, busterminal nord for Ullerødvej KT 01 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (hovedtransformerstation og busterminal), 

b) Hovedtransformerstationen udføres i et lukket bygningsanlæg, der delvist er nedgravet i terrænet, 
c) Bebyggelsen i øvrigt placeres under størst mulig terrænmæssige hensyn til skrænten langs å-

dalen, 
d) Det skal sikres, at bebyggelsen ved beplantning indpasses i naturområdet, 
e) Ledningsforbindelsen til elforsyningsnettet (høj- og lavspænding) udføres som jordkabel, 
f) Området til busterminal overføres til byzone. 

Se også Retningslinier i afsnit  3.1 Områder til erhverv 

 
Områder til rekreations-/fritidsformål 
 

 Jellerødskoven KR 01 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål; grønt område (skov), 

b) Området friholdes for bebyggelse af enhver art, 
c) Områdets karakter og beplantning må ikke ændres. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Område mellem Kystbanen og Holmegårdsvænget KR 02 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal (rekreativt grønt område, daghaver, 

nyttehaver og lign.), 
b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den, der knytter sig til områdets 

anvendelse som offentligt friareal, f.eks. fællesfaciliteter til daghaver, 
c) Den i den nordlige del af området eksisterende bebyggelse GL Ullerødgård fastlægges til 

boligformål.  
d) Yderligere bebyggelse eller udstykning må ikke finde sted. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Mikkelborg Strandpark KR 03 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal, strandpark, kiosk- og servicebygning, 
b) Eksisterende bebyggelse indpasses i områdets anvendelse til rekreative formål, 
c) Der kan efter nærmere bestemmelser opføres en kiosk- og servicebygning i stedet for den 

nuværende "Mikkelborg Is", som derefter nedlægges, 
d) Der må ikke i øvrigt opføres væsentlig ny bebyggelse, 
e) Området planlægges under ét og i overensstemmelse med Skov- Naturstyrelsens planforslag fra 

1991. 
f) Nødvendig parkering indpasses med hensyntagen til den landskabelige sammenhæng. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 

 

 Bygrønning KR 04 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal, grønt område (park og bygrønning) med 

stier, veje og fællesanlæg. 
b) Der kan opføres bygninger, som er nødvendige for funktionerne i bygrønningen, 
c) Det eksisterende bygningsanlæg Egedal anvendes til off. formål , der er i overensstemmelse med 

bygrønningens anvendelse som offentligt friareal. 
d) Der kan etableres stier gennem bygrønningen til de omgivende områder og funktioner, 
e) Det skal sikres, at der uden at gennemskære bygrønningen kan opretholdes vejadgang til Egedal 

Kirke, Egedal og Broengen. 
f) Områdets udformning sker i overensstemmelse med godkendt landskabsplan. 

Se også Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder 
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landområdet 
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Jordbrugsformål 
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Områder til offentlige formål 

 
 Kejserdal LO 01 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål; aktiveringsprojekter, undervisning og 

sportsaktiviteter (skydebane og motocross bane). 
b) Området må ikke yderligere bebygges. 
c) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt retningslinie 6.5.3 i afsnit 6.5 
Støjende Friluftsanlæg.  

 

 Nivå Kirke m.v. LO 02 

Anvendelse Kirker og kirkegårde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (kirke, kirkegård, og graverbolig m.v.) samt 

tilhørende parkeringsplads, 
b) Området friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige, 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Græstedgård LO 03 

Anvendelse Områder til offentlige formål 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (børne-, ungdoms- og ældreinstitutioner 

samt tennisanlæg med klubhus, 
b) Området friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige, 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 
Områder til boliger 

 

 Laugsgården LB 01 

Anvendelse Boligområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til boligformål. 

b) Området må ikke yderligere bebygges. 
c) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 
Områder til erhverv 

 

 Erhvervsområde nord for Veksebo LE 01 

Anvendelse - 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Miljøklasse -  
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til turismeerhverv; lystfiskeri, falkepark og lignende. 

b) Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse. 
Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Møllevej m.v. LE 02 

Anvendelse Lettere industri 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Miljøklasse 4-5 
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Andet a) Anvendelsen af den vestlige del af området fastlægges til erhvervsformål, dels som større 
industri, værksteds- og lagervirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, dog ikke 
med dagligvarer, samt enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den 
pågældende virksomhed. Den østlige del af området må kun anvendes til erhverv, som kontor, 
administration og lager (miljø klasse 1-2), samt til undervisning og ungdomsskole el. lgn. med 
tilknyttede aktiviteter. 

b) Områdets opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og 
stibetjening, samt byggelinier i forhold til omgivende veje m.v. fastlægges i overensstemmelse 
med bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 29, 

c) Området afgrænses af beplantningsbælter mod nord og vest og syd i en bredde af min. 15 m. 
Området i øvrigt beplantes i overensstemmelse med en for området godkendt beplantningsplan, 

d) Der fastlægges et areal til offentligt formål (kommunal materielgård) i området. 
Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 
Områder til jordbrugsformål 
 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 01 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske 

og kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller 

i eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 
i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 02 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske 

og kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller 

i eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 
i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 03 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske 

og kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller 

i eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 
i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 04 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
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Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske 

og kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 
g) Der skal reserveres areal til transportkorridor og naturgasledning.  
h) Dele af Nybogårds bygninger tillades anvendt til golffunktioner, hotel- og 

restaurationsvirksomhed. 
Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 

i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 05 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé, 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, 
g) Der skal reserveres areal til transportkorridor og naturgasledning. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 06 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 
g) Der skal reserveres areal til transportkorridor og naturgasledning. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsområde i landområdet LJ 08 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 
g) På matr. 2a Nederste Torp By, Humlebæk opføres boliger indenfor rammerne af de eksisterende 

ladebygninger.  
h) På matr. 3e nederste torp By, Humlebæk udstykkes til én bolig. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 
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 Fredtoften LJ 09 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsformål mellem Motorvej-Nivå Kongevej LJ 10 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsformål  - mellem Motorvej-Brønsholm Kongevej LJ 11 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent  
Max. Højde  
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsformål - øst fo Nivå Kongevej LJ 12 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder i 
kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Jordbrugsformål mellem. Jernbane-Strandvejen LJ 13 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 
b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 
i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Skydebanegård LJ 15 

Anvendelse Uddannelsesinstitutioner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til kursusvirksomhed (kursusejendom med tilhørende rekreative 

faciliteter). 
b) Ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres således, at bebyggelsen 

harmonerer med enkeltområdets særlige karakter. 
Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 

i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 

 Område syd for Slotshaven LJ 16 

Anvendelse Jordbrugsområder 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Det åbne landskab skal så vidt muligt bevares. 

b) Værdifulde landskaber skal i videst muligt omfang beskyttes og gøres tilgængelige. 
c) Nødvendige bygninger eller anlæg placeres under hensyntagen til de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i øvrigt. 
d) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares, herunder jord- og stendiger samt § 3 områder. 
e) Der kan anlægges cykelstier i det åbne land. Stierne kan anlægges langs eksisterende veje eller i 

eget tracé. 
f) Ny- og ombygninger skal ske i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer og retningslinier for beskyttelsesområder 
i kapitel 5.0 Land og Natur samt retningslinier for friluftsanlæg i kapitel 6.0 Kultur og Fritid. 

 
Områder til landsbyformål 

 

 Lønholt Landsby LL 01 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Dageløkke Landsby LL 02 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 
erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 
overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Sørup Landsby LL 03 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Grønholt Landsby LL 04 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme 
kapitel. 

 

 Endrup Landsby LL 05 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme 
kapitel. 

 

 Veksebo Landsby LL 06 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 
erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 
overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Danstrup Landsby LL 07 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Langerød Landsby LL 08 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Langstrup Landsby LL 09 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Søholm Landsby LL 10 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 
som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 
overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Nybo Landsby LL 11 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Toelt Landsby LL 12 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Hesselrød Landsby LL 13 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse,  må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme kapitel. 

 

 Vejenbrød Landsby LL 14 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 
som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 
overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer.  

 

 Karlebo Landsby LL 15 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Avderød Landsby LL 16 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Kirkelte Landsby LL 17 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt erhverv, 

som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som ved 

overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes i 

overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med den 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Gunderød Landsby LL 18 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
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Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 
erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som 
ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme 
kapitel. 

 

 Brønsholm landsby LL 19 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent 25 % for den enkelte ejendom. 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage. 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. Der åbnes mulighed for etablering af lettere 
industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har 
tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads inden for området, og 
som ikke medfører særlige miljømæssige gener i eller uden for området. 

b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som 
ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 

c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 
g) Bygningshøjden må ikke overstige 3,5 m. målt fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade 

mødes. 
Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer. 

 

 Fredtofte Landsby LL 20 

Anvendelse Landsbyområde 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til jordbrugsformål, boligformål og offentlige formål samt 

erhverv, som naturligt kan indgå i landsbymiljøet. 
b) De historiske, arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som 

ved overgangen mellem landsbyen og det åbne land bevares, plejes og forbedres, 
c) Den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske beplantning fastholdes, 
d) Ny bebyggelse, må som udgangspunkt kun ske som huludfyldning, og skal placeres og udformes 

i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, så der opstår en god sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

e) Der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejene gennem landsbyen. 
f) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 5.1.2 – 5.1.7 i afsnit 5.1 Byggeri og Landsbyer samt landsbybeskrivelse i samme 
kapitel. 

 
Områder til tekniske anlæg 

 

 
Eksisterende renseanlæg og slammineraliseringsanlæg nordvest for Karlebo 
Landsby 

LT 01 

Anvendelse Tekniske anlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Der udlægge areal til udvidelse af det eksisterende renseanlæg i Karlebo, samt til en mindre 

materielplads til erstatning for eksisterende materielplads i Karlebo landsogn, 
b) Kommende nødvendige bygninger i forbindelse med renseanlæggets funktion skal tage hensyn 

til og tilpasse sig de landskabelige forhold på stedet, 
c) Der fastlægges vej- og adgangsforhold til området, 
d) Der sikres en passende afskærmning i forhold til det omgivende landskab gennem etablering af 

beplantningsbælter, der harmonerer med eksisterende terrænforhold og med karakter som den 
nuværende bevoksning. 

Se også  

 



 328 

 Landområdet 

 Vandtårnet LT 02 

Anvendelse Tekniske anlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage  
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige tekniske formål, såsom vandtårn, genbrugsplads 

og oplagsplads, 
b) Der kan højst opføres bebyggelse på 700 m2, 
c) Området vejbetjenes af ny adgangsvej fra Brønsholm Kongevej, således at den eksisterende 

overkørsel til Vandtårnsvej nedlægges. 
d) Der etableres en afskærmende beplantning omkring genbrugspladsen. 
e) Arealet forbliver i landzone. 

Se også  

 

 Eksisterende losseplads med tilkørsel fra Hørsholmvej LT 03 

Anvendelse Deponeringsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlige tekniske formål; kontrolleret deponeringsplads for 

affald. 
b) Området tilbageføres efter deponeringspladsens ophør til landbrugsmæssig drift. 
c) Bebyggelse må ikke opføres udover det, der er nødvendigt i forbindelse med 

deponeringspladsens drift. 
Se også  

 

Områder til rekreations-/fritidsformål 

 
 Areal til golfbane på arealer øst for Sørup landsby (Sørup Golf) LR 01 

Anvendelse Golfbaner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til fritidsformål; golfbane med tilhørende klubhus og 

parkeringspladser. Klubhusets restaurant tillades åben for offentligheden med en begrænset 
daglig åbningstid. 

b) Der skal udarbejdes en samlet plan for terrænreguleringer og beplantning. 
c) Offentlighedens rekreative udnyttelse af arealet skal sikres, og der anlægges stinet. 

Se også Retningslinie 6.4.1 – 6.4.9 i afsnit 6.4 Friluftsanlæg.  

 

 Areal til golfbane syd for Nybo landsby (Simons Golf) LR 02 

Anvendelse Golfbaner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til fritidsformål; golfbane med tilhørende klubhus og 

parkeringspladser. Klubhusets restaurant tillades åben for offentligheden med en begrænset 
daglig åbningstid. 

b) Der skal udarbejdes en samlet plan for terrænreguleringer og beplantning. 
c) Offentligheden skal sikres adgang til området. Der skal fastlægges forløb af offentlig sti på 

området. 
Se også Retningslinie 6.4.1 – 6.4.9 i afsnit 6.4 Friluftsanlæg. 

 

 Strandengene langs Øresund LR 03 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt tilgængeligt naturområde, 

b) Der må ikke ske indgreb af nogen art i områdets eksisterende naturtilstand, dog kan rørskæring 
fortsat finde sted, 

c) Området friholdes for bebyggelse af enhver art. 
Se også Retningslinie 6.4.1 – 6.4.9 i afsnit 6.4 Friluftsanlæg. 
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 Kolonihaveområdet syd for Dageløkke landsby LR 04 

Anvendelse Rekreativt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål; kolonihaver, grønt område samt andre 

rekreative funktioner. 
b) Områdets bebyggelse og anvendelse skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

Naturbeskyttelsesloven § 3. 
c) Området overføres ikke til byzone. 

Se også Retningslinie 6.2.1 – 6.2.5. i afsnit 6.2 Friluftsområder. 

 

 Areal til golfbane syd for Vejenbrød landsby (Nivå Golf) LR 09 

Anvendelse Golfbaner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål; golfbane, idet tilhørende P-pladser, 

klubfaciliteter og bygninger til opbevaring af maskiner og grej placeres i tilknytning til det 
eksisterende bygningsanlæg på Løvbjerggård. 

b) Golfbanen anlægges efter en samlet plan. 
c) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter. 
d) Området friholdes for belysningsanlæg. 

Se også Retningslinie 6.4.1 – 6.4.9 i afsnit 6.4 Friluftsanlæg. 

 

 Areal til golfbane syd for Vejenbrød landsby (Nivå Golf) LR 10 

Anvendelse Golfbaner 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål (golfbane), idet tilhørende P-pladser, 

klubfaciliteter og bygninger til opbevaring af maskiner og grej placeres i tilknytning til det 
eksisterende bygningsanlæg på Løvbjerggård. 

b) Golfbanen anlægges efter en samlet plan. 
c) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter. 
d) Området friholdes for belysningsanlæg. 

Se også Retningslinie 6.4.1 – 6.4.9 i afsnit 6.4 Friluftsanlæg. 

 

 Karsemosegård Idrætsanlæg LR 11 

Anvendelse Idrætsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde 1 etage med udnyttet tagetage   
Andet a) Området udlægges til offentligt idrætsanlæg med klubhus, magasinrum, cafeteria, 

parkeringsarealer og baner med belysningsanlæg, samt offentlige friarealer, 
b) Ny bebyggelse placeres samlet i et nærmere afgrænset felt omkring Karsemosegårds 

eksisterende bygningsanlæg, 
c) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter 

Se også  

 

 Karsemosegård Idrætsanlæg LR 12 

Anvendelse Idrætsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt idrætsanlæg i form af træningsbaner, samt offentlige friarealer, 

b) Området friholdes for bebyggelse, 
c) Området friholdes for belysningsanlæg udover den nødvendige stibelysning, 
d) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter. 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder. 

 

 Usserød Ådal LR 13 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt tilgængeligt naturområde, 

b) Områdets nuværende landskabsmæssige forhold og kvaliteter bevares, 
c) Området friholdes for ny bebyggelse af enhver art, 
d) Den eksisterende bebyggelse ved Møllevej fastholdes i sin nuværende ydre udformning og 

fremtræden, 
e) Det sikres, at der i henhold til hovedstrukturplanen kan indpasses stier i området. 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder. 
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 Idrætsanlæg ved Møllevej LR 14 

Anvendelse Idrætsanlæg 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt idrætsanlæg i form af boldbaner o. lign., samt offentlige friarealer, 

b) Området friholdes for yderligere bebyggelse, 
c) Området friholdes for belysningsanlæg, 
d) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter. 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder. 

 

 Område syd og vest for Græstedgård LR 15 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt idrætsanlæg i form af træningsbaner samt offentlige friarealer, 

b) Området friholdes for anden bebyggelse end den, der knytter sig til områdets anvendelse som 
offentligt friareal, 

c) Eventuel bebyggelse udformes således, at den overordnede landskabelige sammenhæng 
respekteres og styrkes, 

d) Området friholdes for belysningsanlæg ud over den nødvendige stibelysning, 
e) Nødvendig beplantning i området tilpasses landskabets karakter og den eksisterende beplantning. 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder. 

 

 Sømosen samt område nord for Kirkestigård LR 16 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt tilgængeligt naturområde og friluftsformål, 

b) Områdets nuværende landskabsmæssige kvaliteter respekteres, 
c) Den nordlige del af området (Sømosen) friholdes for bebyggelse af enhver art. 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder samt retningslinie 6.6.1 - 6.6.8 i afsnit 6.6 Koloni- og 
nyttehaver. 

 

 Fredtofte Friluftsområde LR 17 

Anvendelse Rekreativt grønt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Området udlægges til offentligt tilgængeligt grønt fritidsområde, 

b) Områdets udformning sker i overensstemmelse med godkendt landskabsplan, 
c) Området friholdes for bebyggelse af enhver art, bortset fra de nødvendige faciliteter i tilknytning til 

amfiteater o. lign. 
d) Fremtidige aktiviteter skal tage hensyn til områdets tidligere benyttelse (deponering af affald). 

Se også Retningslinier i afsnit  7.2 Grønne områder samt retningslinie 6.6.1 - 6.6.8 i afsnit 6.6 Koloni- og 
nyttehaver. 

 

 Jordbrugsformål Gl.Lergrave LR 18 

Anvendelse Rekreativt område 
Max. Bebyggelsesprocent - 
Max. Højde - 
Andet a) Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål og rekreative formål, inklusiv stianlæg, 

b) Den nødvendige beplantning i området tilpasses landskabets karakter, 
c) Der kan etableres belysning på stier, 
d) Området friholdes for bebyggelse af enhver art, 
e) Værdifulde enkeltelementer i landskabet bevares. 

Se også Retningslinier 6.2.1 – 6.2.5 i afsnit 6.2 Friluftsområder.  
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