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Pkt Dagsorden og referat. 
1 Godkendelse af sidste mødereferat  
Ref.  referat godkendt 

 
2 TEMA 

Ny planlov og revision af Kommuneplan 2013-25/ Karina Juul Larsen og 
Pernille Vitt Meyling 
Ny planlov, der er trådt i kraft 15.06.2017 medfører en række ny muligheder 
og krav. Det omhandler blandt andet. 
• Ny muligheder i kystnærhedszonen: 
        - Udviklingsområder 
        - Nye sommerhusområder 
        - Sommerhusområder til byzone 
        - Forsøgsprojekter 
• Grønt Danmarkskort 
• Lokale Naturråd 
• Detailhandel 
• Produktionserhverv 
• Landzone 
 
Til mødet gennemgås en kort intro til de nye muligheder.  
 
Kommuneplanen er behandlet af Plan- og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget d. 4. september. Udvalgene har indstillet til Byrådet at 



Kommuneplanen udsættes til 2018. Byrådsmødet afholdes først 13. 
september, så status tages med til mødet. 
 

Ref. Kommuneplanen skulle have været vedtaget i år men da den nye planlov 
først er kommet i juni, har planperioden ikke kunnet indeholde dialog med 
borgerne og tid til at udvalget kunne sætte sig ind i stoffet. 
På BYR blev det besluttet at  kommuneplanen er udsat til 2018 og forventes 
at blive udsat et halvt år.  Tages op i DGD i foråret 2018. 
 
Karina og Pernille fortalte om den nye planlov. 
Planloven åbner op for nye muligheder og vækst. Der er de samme hensyn, 
men et ændret ansvar, og mere er lagt ud til kommunerne. 
Der blev spurgt til fingerplanen. Fingerplanen er under revision i 2 spor.  
1. spor er færdigt i  2017. 
2. spor i revisionen skal afdække, om der er behov for grundlæggende 
ændringer af Fingerplanens bestemmelser. Ændringerne forventes 
gennemført i løbet af 2018. 
 
Kystnærhedszone 
Udviklingsområder udpeges parallelt med Grønt Danmarkskort, 
der kan flyttes på sommerhusområder. Det undersøges om  2 områder ved 
Gilleleje kan overflyttes til byzone. 
To områder ved Arresø meldes ind i forbindelse med spor 2. 
 
Grønt Danmarkskort  
Der kommer en mere klar metode til udpegning. Samtidig nedsættes 
fælleskommunale naturråd.- her i 6-kommune regi, Halsnæs Kommune er 
sekretær kommune.  
 
Detailhandel 
Der bliver mulighed for større butikker, aflastningscentre og pladskrævede 
varer. 
 
Produktionserhverv 
Nye regler vedr. miljøhensyn og beskyttelseszoner - støj, lugt og støv. 
 
Tomme landbrugsbygninger  
Produktionserhverv får bedre muligheder for at etablere sig i tomme 
landbrugsbygninger (landzonereglerne). Virksomheder må udvide med 
500m2 - og mulighed for omdannelseslandsbyer. Politisk afgørelse om 
udvidelse med 1000m2 blev drøftet.  Helårshuse i landzone kan være op til 
500m2, 
Reglerne er ændret så det er alle overflødige bygninger i landzone, der kan 
tages i brug til andet formål (ikke kun landbrugsbygninger) efter reglerne i 
planlovens § 37. 
 
Beboelse i sommerhuse  
Beboelsesperioden udvides med 8 uger og der gives lov til 
helårsanvendelse efter 1 års ejerskab for pensionister. 
 

3 Nyt fra foreningerne: 
 

Ref. DOF  
DOF vil komme med høringssvar til NPKN - ønsker bl.a. mere mulighed for 
håndhævelse i skovene.  
DOF deltog Naturens dag i søndags på skovskolen, der var over 2000 
besøgende.   



Nyt om fuglene i  Gribskov:  rødrygget tornskade, der er karakterfugl er gået 
vældigt frem med 150 ynglepar - meget glædeligt. Nyt glentepar i sydlig del 
af skoven - så nu er der 2 par. Havørn har fået en unge, Fiskeørn har fået 2 
unger, som der eneste sted på Sjælland.  
 
Grundejerkontaktudvalget  
Har fokus på opgradering af stinet, der ønskes en prioriteret plan. Teknisk 
udvalg behandler sag på næste møde. Indeholder særligt rekreative stier og 
ruter. 
Dernæst er der fokus på processen for byggeandragender.  
 
Friluftsrådet  
Foreningens landsdækkende økonomi er ikke afklaret. Der afgives 
høringssvar til kommuneplaner. Der afgives høringssvar til NPKN. 
Friluftsrådet mener at en repræsentant fra turisterhvervet skal sidde i 
bestyrelsen. 
 
NST  
Søborg Sø - er ikke kommet på finansloven - og derfor midlertidigt sat på 
stand by. Jesper tager fat i Mette Abildgaard. Der appelleres fra alle.   
Nationalpark - der er travlt med offentlige møder og ture her i 
høringsperioden. 
 
Landboforeningen 
Der bruges energi på vandrådssager , fredninger, bnbo - boringsnære 
beskyttelsesområder, hvor der er stillet krav om særlig drift.  
 
Vandløbslaget  
Vandrådet tager tid. Alle vandoplande er med i vandplanerne fra start af. der 
er mange spørgsmål vedr. kriterier for optagelse af vandløb. Arbejdet går ud 
på at komme med indstillinger til MST. 
Arbejdet er ved at være færdigt nu - det er lidt bøvlet at dele af vandløbene 
er statsejede. Fokus på udledning af spildevand til å fra renseanlæg.  
 
DN  
Foreningen er engageret i NPKN høring.  
Deltog på Naturens dag - med Hillerød, det gik rigtig fint.  Frustrerede over 
råstofplanen - og udpegning af råstofområder. 
Har indledt samarbejde med Rabarbergården/ Haver til Maver - her er der 
slået med le med børn - stor succes. 
 
Landliggersammenslutningen 
Har fokus på planerne for en ny Rema 1000 på Sandet. De fleste beboere 
mener ikke,  der er behov for en forretning og er rystede over afgørelsen. 
Jesper svarede at kommuneplanen giver mulighed for at konkurrenceevne 
skal fremmes. Det har været Remas strategi. Proces skal stadig politisk 
behandles. Der mangler nogle forskellige analyser. Der kan ikke laves 
trafikanalyse pt p.gr.af gravearbejde. 
 
Dialogforum  
Forummet har ikke haft møde.  Der spørges til stier.  Det forslag, der er på 
TEK, omhandler bl.a. alternative ruter - det er nødvendigt grundet budgettet.  
Lokalsamfundene er interesserede i naturstier.  
 
Øvrige bemærkninger 
Perimeter sti om Græsted blev drøftet.  
Opfordring til også at huske trafikstier - det er gebrækkeligt på 
Frederiksværksvej, hvor man cykler til Esrum Kloster f.eks. - 



el-cykler giver nye udfordringer. Stiplan behandles i TEK 20.09.207 
Jette vedr. Nationalpark: efterlyser en oversigt over de positive 
tilkendegivelser - samt at der slås et slag for nye tilmeldinger.  
 

4 Nyt fra kommunen 
• Vandområdeplan 2: Vandrådsarbejdet er ved at være afsluttet. 

Vandrådet har arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning 
af vandløb, der skal være omfattet af planen som gælder fra 2015-2021. 
Vandrådets og administrationens indstillinger skal nu politisk behandles 
i oplandskommunerne inden den endelige indstilling sendes til 
Miljøstyrelsen senest d. 31. december 2017. 

 
• I løbet af efteråret vil der blive lavet fiskeundersøgelser i Esrum Å-

systemet og Pandehave Å. Der elektrofiskes på udvalgte stationer. 
Undersøgelserne foretages af Limno Consult med frivillig hjælp fra 
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening. Fiskeundersøgelserne er 
med til at give en indikator for den miljømæssige tilstand i vandløbene. 

•  
• Det nye regulativ for Ramløse Å er nu politisk vedtaget. Der er 4 ugers 

klagetid til 29. sep 2017, hvorefter regulativet er gældende. 
Saltruprenden med Sideløb er det næste vandløb som får et nyt 
regulativ. Det forventes at komme i høring i løbet af vinteren.  

 
• Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en 

fredningssag for Esrum Sø med omgivelser i Hillerød, Fredensborg, 
Helsingør- og Gribskov Kommuner. Foreningen opfordrer til, at 
kommunerne og DN samarbejder om fredningssagen og at 
kommunerne træder ind som medrejser af sagen. Spørgsmålet om 
kommunens rolle i sagen behandles af Plan - og Miljøudvalget den 
18.09.2017.  

•  
• Miljøstyrelsen har den 05.09.2017 truffet screeningsafgørelse om, at 

Naturstyrelsen Nordsjællands projekt genopretning af Søborg Sø er 
omfattet af VVM-pligt. Klagefrist på 4 uger.  

•  
• Mange strandgæster blev i forsommeren skuffet over at sandet var 

forsvundet fra Tinkerup Strand og nedgangen var svær tilgængelig. 
Årsagen var at kommunen i vinteren 2016 havde ændret og renoveret 
kystsikringen og i månederne efter, så stranden lidt hærget ud. 
Heldigvis har havstrømmene nu ført sand tilbage på stranden, så 
borgerne igen kan opleve en fin sandstrand. 

 
• Kommunens 9 blå flag er taget ned og livredderskuerne er rullet i 

garage. Livreddertjenesten oplyser, at der trods en temmelig kold 
sommer, har været 465.000 strand gæster. Af nye tiltage kan nævnes at 
en ny handicaprampe har set dagens lys i Tisvildeleje, ud for det nye 
Naturrum. Rampen er blevet modtaget meget positivt blandt strandens 
brugere. 

 
 

Ref. Taget til efterretning 
 

5 Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Bekendtgørelsen er i høring til 23 oktober 
Høringssvar sendes Miljøstyrelsen mst@mst.dk - man kan stadig komme 
med som lodsejer. 



 Møder og ture: 
- d. 11. september informationsmøde om bekendtgørelsen - miljøstyrelsen 
er vært. Esrum kloster kl. 19. 
- d. 18. september naturvandring med Nationalparktema kl. 16. Man mødes 
ved Esrum Møllegård 
- se mere her: 
http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/ 
http://www.kongernes-nordsjaelland.dk/ 
https://www.facebook.com/nationalparkkongernesnordsjaelland 
 

Ref. Der er stadig mulighed for at tilmelde arealer til Nationalparken. Høringssvar 
skrives til Miljøstyrelsen. 
 

6 Evt. 
Ref. Den ny vej til Gilleleje - der er sat penge af i budgettet og  VVM udredning er 

sat i gang. 
 

7 Næste møde 26. oktober 2017. 
 

Ref. Tema for mødet overvejes - evt. ude af huset. 
8  
Ref.  
9  
Ref.  
10  
Ref.  
 
 
 


