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Redegørelse for ændringer  
Nærværende notat indeholder en beskrivelse og redegørelse for de betydende ændringer der er fore-
taget i forbindelse med kommuneplanforslag 2017, og fungerer som baggrundsnotat for miljøvurde-
ring. 

Nye rammer 

Rishøjgård etape 2, Holbæk vest 
Ny kommuneplanramme 2.B26. Ca. 100 ha med plads til ca. 690 boliger 

Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er forsøgt med-
taget i forbindelse med de seneste 2 kommuneplanrevisioner, men 
staten har forhindret, at området kom med. I forbindelse med planlovs-
ændringen er området beskrevet som et område, der fremover kan 
udvikles som følge af de nye regler om udviklingsområder indenfor 
kystnærhedszonen. I forbindelse med miljøvurderingen til kommune-
planforslaget behandles nærmere de landskabelige og trafikale konse-
kvenser som følge af arealudlægget. 

Del af området er udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. 
Arealet udtages af denne udpegning i forbindelse med kommuneplanrevisionen. 

Det vurderes samlet set at området er meget egnet til byudvikling. Området medtages derfor i kommu-
neplanen. På grund af arealets størrelse fastlægges der rækkefølgebestemmelser på arealet. 

Holbæk Syd 
Ny kommuneplanramme 2.B25. Ca. 50 ha. til åben lav og tæt-lav boligformål. 

Det vurderes, at der er basis for at udvikle en ny bydel med sammen-
hæng til det nærliggende Holbæk Sportsby. 

Del af området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Den sær-
lige planlægningsmæssige begrundelse for at inddrage arealet til by-
formål er, at der er behov for yderligere arealer til boligformål i Hol-
bæk by og hele Holbæk by ligger indenfor kystnærhedszonen. Endvi-
dere ligger det pågældende areal landværts eksisterende bebyg-
gelse.  

I forbindelse med miljøvurderingen til kommuneplanforslaget behandles nærmere de landskabelige og 
trafikale konsekvenser som følge af arealudlægget.  

Området er endvidere udpeget til særlig værdifuldt landbrugsområde. På grund af den bynære belig-
genhed vurderes det, at området kan udtages af denne udpegning. Del af området er beliggende in-
denfor kirkeomgivelser og fredning fra Tveje Merløse Kirke og kulturmiljøet i tilknytning hertil. Der skal 
derfor i forbindelse med byudvikling på området tages hensyn hertil, og det kommende byområde skal 
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respektere og om muligt videreudvikle den kulturhistoriske fortælling ved Tveje Merløse ved at under-
støtte de strukturerer der er i den historiske landsby. Del af området ligger endvidere indenfor kirke-
byggelinjen ved Tveje Merløse Kirke. Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om at der ikke 
må bygges højere end 8,5 meter. 

Kommunens landskabsplan udpeger udsigtskiler i området. Disse skal understøttes i forbindelse med 
tilrettelæggelse af byudvikling på området. 

Området ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til Hol-
bæk øst. Det vurderes, at boligudvikling ikke er i strid med grundvandsinteressen. 

Det vurderes samlet set, at området er egnet til boligudvikling, og området medtages i kommunepla-
nen. Arealet udlægges med en ny kommuneplanramme 2.B25. I rammen fastsættes der bestemmel-
ser der sikrer, at der tages hensyn til kulturmiljøet ved Tveje Merløse og de omkringliggende erhvervs-
områder. 

Lille Grandløse, Holbæk syd 
Ny kommuneplanramme 2.B27. ca. 6 ha med plads til ca. 40 boliger 

Området ligger indenfor kulturmiljø, kirkeomgivelser og skovbygge-
linje, og der skal tages hensyn til disse interesser i forbindelse med 
den nærmere planlægning. 

Den vestlige del af området er påvirket af støj fra jernbanen, og der 
skal derfor tages hensyn hertil i forbindelse med den videre tilrette-
læggelse af boligbebyggelse på området, evt. skal der etableres støj-
afskærmning. 

Området er endvidere udpeget som særlig værdifuldt landbrugsom-
råde. Det vurderes dog at området ikke har stor landbrugsmæssig 
værdig på grund af tætheden til byen og de strukturelle forhold i områ-
det. Området udtages af udpegningen i forbindelse med overførsel til 

byområde.  

Størstedelen af området ligger indenfor konsekvensområdet til en risikovirksomhed ved Åvangsvej. 
Indenfor dette område må der ikke ske yderligere udlæg af boligområder med mindre det er påvist at 
der er sikret en passende afstand mellem risikovirksomhed og omgivelser. Holbæk Kommune har fo-
respurgt Vestsjællands Beredskab, og den maksimale konsekvensafstand er 100 meter. Boligområdet 
ligger minimum 200 meter fra risikovirksomheden, og der er således sikret en passende afstand. 

Størstedelen af området ligger indenfor område med drikkevandsinteresser og en mindre del indenfor 
område med særlige drikkevandsinteresser. Hele området ligger indenfor indvindingsopland til Hol-
bæk øst.  

Det vurderes samlet set, at byudviklingsinteresserne er mest tungtvejende, og området medtages der-
for i kommuneplanen. Arealet udlægges med en ny kommuneplanramme 2.B27. I rammen fastsættes 
der bestemmelser der sikrer, at der tages hensyn til kulturmiljøet ved Lille Grandløse. 

Hagested 
Ny kommuneplanramme 6.B11. Ca. 2 ha. med mulighed for ca. 27 rækkehuse. 

Området ligger imellem to udlagte kommuneplanrammer og boligudvikling vil således fungere som hu-
ludfyldning. Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Den særlige planlægningsmæssige begrun-
delse for at inddrage arealet til byformål er, at der er behov for yderligere boliger i Hagested og hele 
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Hagested ligger indenfor kystnærhedszonen. Det pågældende areal ligger endvidere landværts eksi-
sterende bebyggelse. 

Den østlige del ligger indenfor kirkebyggelinjen ved Hagested Kirke, 
og bebyggelsen på området må derfor ikke overstige 8,5 meter. 

Hele området ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser. 
Den nordlige del af området ligger inden for 300m zone af vandboring 
til Hagested Vandværk. Det vurderes, at udnyttelse til boligformål ikke 
udgør en trussel for grundvandet. 

Den vestlige del af området ligger indenfor særligt værdifuldt land-
brugsområde. Områdets størrelse og nærheden til byen betyder dog, 
at arealet ikke har stor værdi rent dyrkningsmæssigt, og arealet udta-
ges af udpegningen i forbindelse med kommuneplanrevisionen.  

Området udlægges til boligformål med en ny kommuneplanramme 
6.B11 der giver mulighed for åben/lav eller tæt/lav. 

Mørkøv nord 
Ny kommuneplanramme 12.B14. Ca. 2,7 ha med mulighed for ca. 18 åben-lav eller tæt-lav boliger.  

En mindre del af området, ligger i byzone, resten i landzone. 
Området ligger indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde. 
Områdets størrelse og nærheden til byen betyder dog, at arealet 
ikke har stor værdi rent dyrkningsmæssigt, og arealet udtages af 
udpegningen i forbindelse med kommuneplanrevisionen.  

Et mindre areal i det nordvestlige hjørne af området, ligger inden-
for skovbyggelinje og forudsætter tilladelse i forhold hertil. Det 
vurderes, at bebyggelse på det pågældende sted ikke vil påvirke 
oplevelsen af skoven.  

Området udlægges til boligformål med en ny kommuneplanramme 12.B14 og der udtages et tilsva-
rende areal i Mørkøv for ikke at få for stor en rummelighed. 

Mårsø 
Udvidelse af kommuneplanramme 6.B10. Rammen udvides med ca. 0,6 ha og der bliver mulighed for 
4-5 boliger. Den fremtidige zone for Mårsø ændres endvidere til byzone, da Mårsø har en bymæssig-
størrelse hvor der ikke længere er tale om landzone. 

Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Den særlige planlæg-
ningsmæssige begrundelse for at inddrage arealet til byformål er, at 
der er behov for yderligere boliger i Mårsø og hele Mårsø ligger in-
denfor kystnærhedszonen. Det pågældende areal ligger landværts 
eksisterende bebyggelse. 

Området ligger indenfor skovbyggelinje og forudsætter tilladelse i 
forhold hertil. Det vurderes, at bebyggelse på det pågældende sted 
ikke vil påvirke oplevelsen af skoven. Området ligger indenfor sær-
ligt værdifuldt landbrugsområde. Områdets størrelse og nærheden 
til byen betyder dog, at arealet ikke har stor værdi rent dyrknings-

mæssigt, og arealet udtages af udpegningen i forbindelse med kommuneplanrevisionen.  
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Hele området ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser og inden for 300m zone af vand-
boring til Mårsø Vandværk. Udnyttelse til boligformål, udgør ikke en trussel for grundvandet. 

Området udlægges til boligformål med en udvidelse af den tilstødende ramme 6.B10. 

Soderup 
Udvidelse af landsbyafgrænsningen 18.L01 omkring Soderup. Landsbyafgrænsningen udvides med 
ca. 2 ha og vil åbne op for flere storparceller på Camillevej. 

Den ændrede landsbyafgrænsning vil udfylde området mellem 
den eksisterende by og Bukkerupvej. Området er beliggende in-
denfor et område med særlige drikkevandsinteresser, og delvist 
indenfor nitratfølsomt indvindingsopland til Tølløse. Den nordvest-
lige del af området ligger inden for 300m zone af vandboring til 
Soderup Vandværk. Udnyttelse til boligformål, udgør ikke en trus-
sel for grundvandet. 

Den østlige del af området er påvirket af støj fra jernbanen, og 
der skal tages hensyn hertil i forbindelse med den videre planlægning. 

Området er beliggende indenfor kirkeomgivelser fra Soderup Kirke, og et lille areal i den østlige del er 
inden for kirkebyggelinjen. Indenfor dette område må der ikke bygges højere end 8,5m. 

Området ligger indenfor skovbyggelinje og forudsætter tilladelse i forhold hertil. Det vurderes, at be-
byggelse på det pågældende sted ikke vil påvirke oplevelsen af skoven. Området ligger indenfor sær-
ligt værdifuldt landbrugsområde. Områdets størrelse og nærheden til byen betyder dog, at arealet ikke 
har stor værdi rent dyrkningsmæssigt, og arealet udtages af udpegningen i forbindelse med kommu-
neplanrevisionen.  

Området medtages i kommuneplanen ved at udvide landsbyafgrænsningen 18.L01 omkring Soderup. 

Vipperød 
Ny kommuneplanramme 20.B14. Ca. 9 ha. 

Der ønskes udlagt 9 ha til boligformål i den sydlige del af Vipperød. 
Endvidere ønskes der udlagt perspektivarealer syd og øst for det ind-
tegnede område. Området er landzone i dag. 

Hele området ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser. 
Området er indvindingsopland for Vipperød Vandværker. Det vurde-
res at bebyggelse med boligformål ikke påvirker muligheden for ind-
vinding af grundvand. 

Det skal i forbindelse med den videre planlægning undersøges hvordan støj fra de omkringliggende 
veje påvirker området. Der skal foretages de fornødne foranstaltninger for at mindske støjen, før boli-
ger bygges. Områdets vestlige del ligger indenfor skovbyggelinje og forudsætter tilladelse i forhold 
hertil. Det vurderes, at bebyggelse på det pågældende sted ikke vil påvirke oplevelsen af skovbrynet.  

Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for at 
inddrage arealet til byformål er, at der er behov for yderligere boliger i Vipperød og hele Vipperød lig-
ger indenfor kystnærhedszonen. Det pågældende areal ligger fortrinsvis landværts eksisterende be-
byggelse. Området ligger ca. 1,3 km. fra kysten, og byerne Ågerup og Arnakke ligger mellem området 
og kysten.  
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Området ligger indenfor særligt værdifuldt landbrugsområde. Områdets størrelse og nærheden til byen 
betyder dog, at arealet ikke har stor værdi rent dyrkningsmæssigt, og arealet udtages af udpegningen 
i forbindelse med kommuneplanrevisionen.  

Området medtages i kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde 20.B14. Endvidere medta-
ges et område syd og øst herfor som perspektivområde. 

Tuse Næs 
Nyt perspektivområde nord for Hørby på ca. 16 ha.  

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det forudsætter 
at området kommer med som et udviklingsområde. Området udlæg-
ges som et perspektivområde, med henblik på at få området med som 
et udviklingsområde i forbindelse med Erhvervsstyrelsens landsplan-
direktiv. 

Den fremtidige zonestatus for Hørby ændres endvidere til byzone, da 
Hørby har en størrelse hvor der ikke længere er tale om en landzone-
landsby. 

 

 

Regstrup/Nørre Jernløse 
Udvidelse af kommuneplanramme 14.F04 til rekreativt formål, samt udlæg af perspektivområde til er-
hvervsformål 

Lokalforum Regstrup og en række foreninger i området har indsendt flere ønsker til kommuneplanen. 
Der er således indsendt forslag til placering af boliger, erhverv og rekreativt område.  

Der er en ganske stor rummelighed til boliger i Regstrup/Nørre Jern-
løse. Yderligere udlæg til boligformål, kan derfor først ske når nogle af 
de eksisterende boligudlæg er udnyttet. 

Holbæk Kommune har i forbindelse med etablering af motorvejen er-
hvervet arealer syd for den eksisterende sportsplads i Jernløse. Dette 
areal udlægges derfor fremadrettet til boldbane, så det bliver muligt at 
udvide sportspladsen. 

Der udlægges et perspektivareal til erhvervsformål syd for motorvejen. 

Ændring af retningslinjer 

Ændring af landskabelig udpegning på Tuse Næs 
I Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013-2025 blev der foretaget en udpegning af Værdifulde/Be-
varingsværdige landskaber og Større sammenhængende landskaber. I forbindelse med ønsket om 
byudvikling ved Markeslev og Hørby i kanten af et større sammenhængende landskabsområde, og da 
der andetsteds på Tuse Næs er områder af stor landskabelig værdi uden for landskabsudpegningen, 
så blev det besluttet at revurdere landskabsudpegningen på hele Tuse Næs.  

Revisionen er sket i samarbejde med lokale repræsentanter for DN på Tuse Næs, og har resulteret i, 
at få områder er udtaget af udpegningen og flere er kommet til.  
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Landskabet vest for Udby og Markeslev er i Kommuneplan 2013-25 udpeget som større sammenhæn-
gende landskab. Udpegningen er sket fordi området har en ensartet karakter, men det er kuperet og 
kan derfor ikke overskues som et samlet område. Modsat er området øst for Udby mod Udby Vig lavt-
liggende og kan overskues som et hele fra den østvendte del af Udby og de veje, som fører gennem 
området. Samtidig danner dette landskab en god sammenhæng med Udby Vig og landskabet omkring 
vigen, som er udpeget som værdifuldt/bevaringsværdigt landskabsområde. Det er derfor besluttet at 
udtage størstedelen af det nuværende større sammenhængende landskabsområde vest for Udby og 
Markeslev. I stedet udpeges området mellem Udby og Udby Vig som større sammenhængende land-
skabsområde i stedet. Det nye område er noget større end det som udtages.  

Der er tilsvarende sket en revurdering af områder, som kan betegnes som værdifulde/bevaringsvær-
dige landskabsområder. Dele af det større sammenhængende landskabsområde vest for Udby er ble-
vet overført til denne udpegning. Tilsvarende er der sket en udpegning af flere kystnære områder, så 
næsten hele kyststrækningen mellem Mårsø og Audebo nu er udpeget som et næsten sammenhæn-
gende værdifuldt/bevaringsværdigt landskabsområde. Desuden er det skovtilplantede område mellem 
Udby og Kisserup nu også vurderet at være værdigfuldt/bevaringsværdigt. 

Samlet set udtages et område på 260 ha fra at være udpeget som større sammenhængende landskab 
vest for Udby. Som kompensation udpeges 349 ha øst for Udby. Der bliver udpeget yderligere 457 ha 
som værdifuldt/bevaringsværdigt landskabsområde. 149 ha af disse er ændret fra kun at være større 
sammenhængende landskab til at være værdifuldt/bevaringsværdigt landskab. Det skal bemærkes, at 
alle værdifulde/bevaringsværdige landskaber med den ændrede udpegning også er at opfatte som 
større sammenhængende landskaber. 
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Udpegning af produktionsvirksomheder og konsekvenszoner i tilknytning hertil 
Det er et nyt krav i planloven at der i kommuneplanen udpeges områder til produktionsvirksomheder 
og konsekvenszoner i tilknytning hertil. Det er således en ny udpegning der er foretaget i forbindelse 
med kommuneplan 2017.  

Udpegningen er foretaget med udgangspunkt i en gennemgang af de eksisterende produktionsvirk-
somheder der ligger i Holbæk Kommune. Produktionsvirksomheder der ligger i byområder, og hvor 
byudviklingen allerede omkranser produktionsvirksomheden er ikke medtaget i udpegningen da over-
vejelser om respektafstande som følge af genepåvirkninger allerede er afvejet i forbindelse med ud-
læg af kommuneplanrammer. Der er udarbejdet en ny retningslinje der sikrer, at der tages hensyn til 
produktionsvirksomhederne før der eventuelt planlægges for forureningsfølsom anvendelse indenfor 
konsekvenszonen. 

Den nye retningslinje 2.1.4: 

2.1.4 Kommunens arealudlæg af erhvervsområder til produktionsvirksomheder og konsekvensområ-
der omkring disse fremgår af retningslinjekortet. Det skal sikres, at der ved udlæg af arealer til forure-
ningsfølsom anvendelse indenfor konsekvensområderne ikke opstår miljømæssige konflikter med pro-
duktionsvirksomhederne.  
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Udpegning af arealer til grønt Danmarkskort 
Med den nye planlovs ikrafttrædelse 15. juni 2017 fastholdes kommunernes pligt til at planlægge for 
og udpege Grønt Danmarkskort og samle dette i et naturtema sammen med den hidtil gældende for-
pligtelse til at planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne. 

Det betyder, at der i kommuneplan skal udpeges områder på kort og fastsætte retningslinjer for vare-
tagelse af naturbeskyttelsesinteresserne. Der er endvidere stillet krav om en proces i forbindelse med 
udpegning, hvor den skal nedsættes tværkommunale naturråd, som skal bistå kommunerne med plan-
lægning for Grønt Danmarkskort. De foreninger og organisationer som kan være repræsenteret, er 
bl.a. landsdækkende eller lokale foreninger og organisationer, hvis interesser er knyttet til interesser 
med beskyttelse og benyttelse af natur. De lokale naturråd forventes at have afsluttet deres arbejde i 
løbet af 2018. 

Det endelige Grønne Danmarkskort forventes derfor tidligst at være afsluttet i 2018. 

Holbæk Kommune har udarbejdet et første foreløbigt forslag til Grønt Danmarkskort bestående af ek-
sisterende udpegninger i form af: 

 Natura 2000 områder 
 Naturbeskyttelsesområder - naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinte-

resser 
 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 

Udarbejdelsen af Holbæk Kommunes endelige bidrag til Grønt Danmarkskort samt prioriteringen af 
kommunens naturindsats for Grønt Danmarkskort vil indgå i dialogen med det lokale naturråd og na-
bokommunerne i øvrigt. 

Udlæg af aflastningsområde til detailhandel i Holbæk by 
Redegørelse for udlæg af aflastningsområde kan findes under kommuneplanens tema om detailhan-
del. 


