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Der er modtaget 172 høringssvar til forslag til Holbæk Kommuneplan 2021. 

Dette notat indeholder en oversigt over høringssvar og alle de modtagne høringssvar. Private telefon-
numre, e-mail adresser, underskrifter samt øvrige oplysninger som høringsindsender har bedt om ikke 
bliver offentliggjort er dog overstreget.  

Høringssvarene er nummeret i højre hjørne med høringsnummer 

Alle høringssvarene er behandlet i Hvidbogen. 

Nr. Afsender 

1 Fischer Ejendomme 

2 Region Sjælland 

3 Jan Sørensen og Tina Tolbod 

4 Vejdirektoratet 

5 Loen Alexandersen og Frank Christensen 

6 Energinet 

7 Louise Rosendahl og Carsten Munch 

8 Niels Tovborg Hansen 

9 Beboere Bragesvej 1 

10 Ivan Hansen 

11 Inger Gryndahl 

12 Allan Bo Petersen 

13 Mette Bille Christensen 

14 Bjarne Jensen 

15 Rene Gundmann 
16 Heidi og Per Stück 

17 Uffe Frejdal Nielsen 

18 Connie Kaarde 

19 Claus Bugge Garn 

20 Bjarne Low 

21 Tove Melin  

22 Susanne Rygård Christiansen 

23 Nicolai Kærgaard og Rene Thomassen 
Frugtplantagen ApS 

Samlet oversigt over høringssvar  
til Kommuneplanforslag 2021 

PLAN OG BYG 

Dato: 25. maj 2021 
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24 Bolig- og Planstyrelsen 

25 Forældretrådet i Eventyrlunden, Torpet 1 

26 Holbæk Lille Skole, Stenhus Gymnasium og HF og Stenhus Kostskole 

27 Sanne Nissen og Brian Larsen 

28 Charlotte Bredahl og Poul Corlin  

29 Beboer på Thorsvej 

30 Lis Nordahl og Michael Steinlein 

31 Skel.dk på vegne af Holbæk Go-kart Land 

32 Energinet Eltransmission 

33 Palle og Jytte Fagerlin 

34 Pia og Kennet Hallgren 

35 Annette og Klaus Jensen 

36 Lise og René Cordua 

37 Bjarne Larsen og Hanne Andersen 

38 Lone R. Andersen og Peter Olesen 

39 Søren Kofoed og Stine Lykke Madsen 

40 Beboer på Thorsvej 

41 Flemming Petersen 

42 Hans Christian Teisen 

43 Rita Jørgensen og Regin Pedersen 

44 Anne-Mette og Erik Martinsen 

45 Karen Pilgaard 

46 Danbolig, Jesper Jensen 

47 Line og Nels Hede Rohde 

48 Camilla Grundtmann 

49 David Jørgensen, Rebecca Larsen og Lissi Jørgensen 

50 Flemming Sommer, Tølløse Lokalforum 

51 Laura Wright Nyegaard  

52 Gefion Group, Carsten Lygum 

53 Charlotte og Mikael Mortensen 

54 Michael Nyrup, Formand Holbæk Megacenter forening  

55 Grethe Hansen og John Birch Pedersen 

56 Grundejerforeningen Fjordhøj, Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Grundejerforenin-
gen Stenhusvænget/Stenhusparken, Grundejerne Huginsvej, Grundejerforeningen 
Idunsvej/Trudsvej 

57 Michelle Korsholm Clausen / Brian B. Nielsen 

58 Line og Anders Vestergaard Rasmussen 

59 Therese og Søren Lundsgaard-Jensen 

60 Henrik Schou 

61 Movia 

62 Naturejendommen Skallesøgård og Audebo Amtsplantage 
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63 VIP Construction 

64 Kasper Nygaard Petersen 

65 Solveig og Søren Christiansen  

66 Nina Thomasen  

67 Arne Odgaard-Hansen 

68 Grete Hansen og John Birch Pedersen 

69 Ellen Lundsgaard, Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby 

70 Steen Rønholt 

71 Mikael Vester 

72 Inge Pedersen 

73 Dorthe van der Muts og Ole Vestergaard 

74 Benny Nørby & Annelise Nørby 

75 Jørgen Badstue 

76 Lokalforum Holbæk 

77 Lis Simonsen 

78 Kundby Lokalforum 

79 Sejergaardsskolen 

80 Anne Elisabeth Jensen og Lars Birk Jensen 

81 Carsten Nielsen 

82 Peter Grundtmann 

83 Bjarne Langaa 

84 Winnie Nielsen 

85 Torben Lehmann 

86 Winnie Nielsen 

87 Karen Guglielmetti 

88 Jens Røschmann 

89 Trudsvej 6 

90 Gitte og Jørgen Skipper Pedersen 

91 Tina Møller & Niels Anker og Helle Mortensen & Paw Nordahl 

92 Pia Pantmann og Peter L. Petersen 

93 Lennart Petersen og Linda Nielsen 

94 Heidi Lind Andersen 

95 Lennart Petersen og Linda Nielsen 

96 Ann-Margrethe Korsled 

97 Kirsten Grandal Hertz 

98 Bente og Karsten Bierrings 

99 Erik Bohn 

100 René og Charlotte Bang 

101 Tina og Peter Jessen 

102 Lone Plovstrup og Michael Skovgaard Marcher 
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103 Kirsten Toftegaard Larsen og Kurt Larsen 

104 Mie Louise Thustrup 

105 Sabine Sandberg og Kamil Sandberg 

106 Hanne og Klaus Engberg 

107 Mie 

108 Tingerup Bylaug 

109 Mette Lykke Kruel 

110 Jens Godtfred Andersen og Charlotte Herlev Andersen 

111 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune 

112 Palle & Karin Danielsen 

113 Ønsker ikke navn offentliggjort 

114 Jesper og Heidi Ravnsbæk 

115 Lokalforum Store Merløse 

116 Plangruppen under Svinninge Lokalforum 

117 Gitte Nygaard Petersen 

118 Jeanne Christa Hansen & Palle Willer Svendsen  

119 Kathrine Rogér E. Bach og Kenneth Rogér E. Bach  

120 Bent og Anni Olsen 

121 Dorte og Torben Krog 

122 Line og Sebastian Ørting-Vester 

123 Christian Ahlefeldt-Laurvig  

124 Familien Pedersen 

125 Julie & Mads Buur Fisker 

126 Mette & Per Flindt  

127 Grundejerforeningen Ladegaarden 

128 Eline Kirk Mørk og Morten Schwaner 

129 Frank Kjølby  

130 Tuse Lokalforum 

131 Kystdirektoratet 

132 Regstrup Natur -og Miljøforening 

133 Jesper Riis Kristensen 

134 Anette Bergman og Allan Hoe Andersen 

135 Jacques Florisson 

136 Anita Petersen 

137 Enhedslisten 

138 Anne-Sophie Bonde Poulsen 

139 Skel.dk på vegne af Anders Sunke 

140 Holbæk Museum 

141 Jesper Folmer Raun 

142 Julie Flindt og Emilie McAllister 
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143 Peter Graarup Kirkegaard og Pernille Gade Hansen  

144 Kenneth Pedersen og Knut Svindland 

145 Store Tåstrup Kirkes menighedsråd 

146 Robert Sichlau Ørum 

147 Robert Sichlau Ørum 

148 Peter Skou og Claus H. Jespersen 

149 Inge Marie Rathje, Jakob Rathje Libonati, Simon Rathje Libonati, Rebecca Diana Lil-
liebjerg 

150 Annemette Ellefsen og Jes Kristiansen 

151 Fritidshaveforeningen Sdr. Jernløse 

152 Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk 

153 Vipperød Lokalforum  

154 Kirstine Wistrup 

155 Miljøforeningen på Tuse Næs 

156 Michael Madvig og Kristina Bech Jørgensen 

157 Nicolai Fredslund 

158 Henrik og Helle Houmann 

159 Elin Schmidt og Peter Bybjerg Pedersen 

160 Henrik Larsen 

161 Kvanløse Sogns Beboerforening 

162 Dorthea Thomsen 

163 Lise og Jesper Damm Sandberg 

164 Cyklistforbundet 

165 Maria og Mathias Steen Kildegaard 

166 Jesper K. Madsen 

167 Anders og Jeanette 

168 Lars Poulsen & Tove Rasmussen 

169 Pia og Søren Høiberg 

170 Vibeke og Jesper Purhus 

171 Nørre Jernløse Vandværk 

172 Hanne Gurresø 
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Kære Holbæk kommune

Som ejer af ejendommen Nybyvej 13 i Vipperød – det gamle Nord-plan – fremsendes hermed
vores høringssvar til den igangværende kommuneplanrevision.

Historik:
Ejendommen består i dag af en større produktionsfacilitet på ca. 6.000 m2 lager- og
produktionshaller, samt ca. 400 m2 selvstændig administrationsbygning. Begge dele har stået
tomme og uden funktion stort set uafbrudt siden Nord-plans produktion ophørte i 2009, hvad
ejendommen bærer tydeligt præg af. Bygningsmassen er under et helt udtjent og har udlevet sit
formål for længst. Bygningerne fremstår i dag udtjente og nedrivningsværdige, ligesom der er
hul i taget og utæt flere steder.
Det må således stå fuldstændig klart, at der heller ikke i fremtiden vil komme nogen aktivitet i
bygningerne, der af samme årsager også kun må forventes at ville forfalde yderligere til gene for
omgivelserne.

Mod nord grænser ejendommen op til den nedrevne Bunzl byggetomt der er udlagt til
boligformål (rækkehuse) i lokalplan 20.12.
Mod vest grænser ejendommen op til eksisterende boligområde Skovlyvej.
Mod syd grænser ejendommen op til det åbne land – alt sammen areal der i kommuneplanen
foreslås udlagt som perspektivareal.
Mod øst grænser ejendommen op til jernbanen samt erhvervsslagter Henrik Hansen, der er det
eneste tilbageværende erhverv i området.

Fremtid:
Det er vores ønske at ejendommen udlægges til boligformål som tæt/lavt byggeri i max to etager
med en bebyggelsesprocent for ejendommen på max 40 % (som rammeområde 20.B18
Vipperød Sydøst eller 20.B14 Nord for Nygårdsvej) og gerne med mulighed for indplacering af en
dagligvarebutik, optimalt set på hjørnet af Stationsvej og Nygårdsvej, der perspektivområdet syd
for senere udvikles vil få en meget central beliggenhed på vejen mod stationen eller ud til
Roskildevej.

Såfremt det ikke måtte blive aktuelt at indarbejde en omdannelse af slagteriet i en senere
lokalplan, er vi i sagens natur indstillede på at indarbejde en 50 meter respektgrænse mod
slagteriet – tilsvarende som dette forhold er håndteret i lokalplan 20.12.
Ønsket om at opføre primært tæt/lave rækkehuse til udlejning med fokus på fællesskab og
seniorer i et eksisterende byområde flugter samtidig 100 % med Holbæk kommunes egen
boligstrategi fra 2020.

Med venlig hilsen
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Christian Fischer
E-mail: cf@fischerejendomme.dk
Tlf. 28111946
 
Korskildelund 6, lokale 179 – 180
2670 Greve
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Behandling af personoplysninger 
Ifølge databeskyttelsesloven kan du få indsigt i de oplysninger som regionen indhenter og behand-
ler. Du kan se mere om dine rettigheder efter loven på https://www.datatilsynet.dk  og 
https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/default.aspx 

Dato: 1. marts 2021 

Regional Udvikling 

Alléen 15 

4180 Sorø 

Tlf.: 57 87 59 04/57 87 58 31 

regionaludvikling@regionsjaelland.dk  

www.regionsjaelland.dk 

Sagsnr: 

EMN-2020-32687 

Sagsbehandler: 

Carsten Ebbekær 

57 87 58 03 

ce@regionsjaelland.dk 

Holbæk Kommune 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
plan@holb.dk 

Region Sjællands høringssvar til forslag til Kommuneplan 
2021 for Holbæk Kommune  

Region Sjælland har modtaget forslag til Kommuneplan 2021 for Hol-
bæk Kommune med frist for bemærkninger den 12. april 2021.  

Regionen har med stor interesse læst forslaget. Dette høringssvar fore-
lægges politisk den 13. april 2021. Region Sjælland vender tilbage 
umiddelbart derefter, hvis der kommer ændringer til høringssvaret. 

Region Sjælland er ansvarlig for at koordinere den regionale udvikling 
på tværs af de 17 kommuner i regionen og for at sikre et positivt sam-
spil med tilgrænsende regioner. 

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 danner ramme for 
dette arbejde. Med strategien sætter vi en ambitiøs og ny retning for, 
hvordan vi bæredygtigt omstiller vores region til fremtiden sammen 
med de sjællandske aktører, herunder de 17 kommuner. 

Regionen forudsætter, at der i forslag til Kommuneplan 2021 er taget 
hensyn til, hvordan Holbæk Kommunes målsætninger og indsatser 
bedst muligt hænger sammen med det strategiske arbejde og fælles 
indsatser for vækst og udvikling i hele Region Sjælland.  

Vi ser samtidig gode muligheder for, at Region Sjælland og andre aktø-
rer kan deltage i og bidrage til flere af Holbæk Kommunes temaer.  

Det gælder særligt: 
- ”Klimatilpasning” hvor Region Sjælland gerne vil samarbejde

med det større vandopland og sikre sammenhængende indsat-

ser, hvor lokale løsninger understøtter hinanden og der sikres et
geografisk samspil på tværs af kommuner. Særligt den forven-
tede vandstandsstigning i Isefjord er en udfordring, der kræver
samarbejde og fælles løsninger.

- ” DK2020” hvor Region Sjælland sammen med KKR Sjælland
skal drive det sjællandske sekretariat – Sjællands Klimaforum –

Høringssvar nr. 2
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hvor kommunerne i vores region, herunder Holbæk Kommune, kan få sparring og 
støtte til udviklingen af klimaplanerne. 

- ”Byudvikling” hvor Region Sjælland kan bidrage med partnerskaber og indsatser, der 
kan hjælpe med at udvikle kommunens større og mindre byer.  

- ”Energi og Miljø” hvor Region Sjælland deler målsætningen om en 70% reduktion i 
2030 og kan bidrage i partnerskaber og indsatser, der understøtter den grønne om-
stilling. 

 
Råstofområdet  
En kommuneplan må efter planloven ikke stride mod en råstofplan og skal indeholde en re-
degørelse for kommuneplanens forudsætninger, herunder for de af råstofplanens bestemmel-
ser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen. En kommune er efter råstofloven 
bundet af råstofplanen i sin planlægning og administration. Regionen har indsigelsesmulig-
hed efter planloven.  
 
Forslaget henviser i afsnittet Forhold til anden planlægning bl.a. til, at kommuneplanen ikke 
må stride mod arealudlæg i den regionale råstofplan. Det kan være hensigtsmæssigt, at kom-
muneplanen redegør for, at grave- og interesseområderne efter råstofplanen ikke kan udlæg-
ges til andre formål eller etableres anlæg, der forhindrer eller vanskeliggør råstofindvinding.  
 
Regionen skal på denne baggrund bemærke, at regionen forudsætter, at retningslinjerne ge-
nerelt ikke er til hinder for en udnyttelse af råstofressourcen i overensstemmelse med råstof-
planen. Det gør sig eksempelvis gældende i forhold til retningslinje 4.1.2 for landskabsregi-
strering (s. 42), retningslinje 4.4.1 for geologi (s. 46) og retningslinje 5.2.2 for kulturmiljøer 
(s. 53).  
 
Det fremgår af redegørelsen s. 47, at Holbæk Kommune ønsker, at regionen vurderer, om der 
er mulighed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven. Særlig værdifulde 
profiler ønskes bevaret. Med mindre der vurderes at være landskabelige grunde for andet, så 
bør der ikke ske opfyldning eller anden tilkørsel af materialer til færdiggravede råstofgrave.  
 
Regionen fastlægger i forbindelse med en indvindingstilladelse vilkårene for efterbehandling. 
Kommunen er høringsberettiget i forhold til efterbehandlingsplanen. Regionen vil bl.a. søge 
at tage hensyn til de geologiske interesser. Som det fremgår af råstofplanen vil regionen ek-
sempelvis søge at bevare geologisk interessante profiler. Region Sjælland vil gerne inddrage 
Holbæk Kommune tidligt i forbindelse med regionens fastlæggelse af vilkår for efterbehand-
lingen af færdiggravede råstofgrave. 
 
 
Med venlig hilsen  
 

 
 
Thomas Aarup Larsen  
Sekretariatschef for Regional Udvikling  
Region Sjælland  
 
 



Plan@holb.dk	
Holbæk	Kommune	

7. marts	2021

Indsigelse	til	kommuneplanen	2021	-	Byggeri	på	Jehovas	Grund,	Stenhusvej	i	Holbæk.	

Som	beboer	på	Thorsvej	46	i	Holbæk	er	vi	blevet	bekendt	med	at	Jehovas	Vidner	har	en	stor	del	af	
deres	grund	til	salg.	 I	den	forbindelse	har	vi	hørt	forlydende	om,	at	der	er	en	entreprenør	 inde	 i	
billedet,	der	ønsker	at	bygge	etagebyggeri	på	grunden.	

Vi	 sætter	 vores	 lid	 til	 at	 Holbæk	 Kommune	 selvfølgelig	 ikke	 godkender	 en	 kommuneplan,	 der	
tillader	etagebyggeri	på	grunden.	Vi	ønsker	ikke	at	få	vores	skønne	område	ødelagt	med	et	etage-
byggeri,	der	overhovedet	ikke	passer	ind	i	det	nuværende	miljø	og	de	områder,	der	støder	op	til	
Jehovas	 grund.	 De	 omkringliggende	 områder	 er	 villakvarterer	 med	 hovedsageligt	 étplanshuse,	
hvilket	vi	mener,	det	skal	forblive	med	at	være.		

Det	er	også	den	holdning,	som	Holbæk	kommune	selv	giver	udtryk	for	på	deres	hjemmeside	under	
kommuneplan	2021/temaer/byudvikling/boligområder,	hvor	der	står:	Det	 er	et	hovedprincip,	 at	
eksisterende	 boligområder	 skal	 bevare	 deres	 hidtidige	 karakter,	 dvs.	 at	 i	 områder	 med	 lav	
boligbebyggelse	kan	der	opføres	villabebyggelse,	rækkehuse,	gårdhus	o.lign.,	og	i	områder	med	
etagehusbebyggelse	kan	der	opføres	etageboliger.		

Vi	er	som	sådan	ikke	imod	et	byggeri	på	grunden,	men	vi	ønsker	ikke	etagebyggeri,	men	ser	gerne	
et	område	med	lav	bebyggelse.	Et	område	med	f.eks.	rækkehuse	som	i	Wegeners	Have	i	Østbyen	
og	 Brynet	 i	 Vestbyen	 er	 en	byggestil,	 som	 vi	mener	 vil	 passe	 godt	 ind	 i	 området	 og	 dens	 vilde	
natur.	

Vi	 er	 samtidig	 nervøse	 for,	 hvordan	 indkørelsesvejene	 kommer	 til	 at	 ligge,	 og	 om	 området	 er	 i	
stand	 til	 at	 håndtere	mere	 trafik,	 end	 der	 allerede	er,	men	 vi	må	 formode	 at	 en	grundig	miljø-	
vurdering	kommer	med	i	overvejelserne.		

En	anden	mulighed	for	grunden,	der	er	værd	at	overveje,	er,	at	bevare	den	som	et	naturområde	
med	shelter,	bålplader,	mindre	dyr	m.m.	 til	glæde	 for	alle	byens	borgere,	og	hvor	både	 flora	og	
fauna	kan	trives,	og	biodiversiteten	ligeledes	kan	bevares.	Vi	synes,	at	Holbæk	efterhånden	er	ble-
vet	en	by,	hvor	grønne	oaser	indskrænkes	mere	og	mere	med	alt	det	byggeri,	der	er	i	gang	både	i	
Holbæk	by	og	i	de	mindre	byer,	som	hører	til	kommunen	som	f.eks.	Tuse	og	Vipperød.	

Som	borgere	 i	 kommunen	håber	vi	 inderligt	på,	 at	 I	 tager	vores	bekymringer	alvorligt,	og	har	det	
med	i	jeres	overvejelser	i	forbindelse	med	godkendelse	af	kommuneplanen	for	området	på	Jehovas	
grunden.		

Med	venlig	hilsen	

Jan	Sørensen	og	Tina	Tolbod	

Høringssvar nr. 3
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Til 
planloven@erst.dk og 
MetKra@erst.dk 

Bolig- og Planstyrelsen 
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø. 

Att.: Mette Kragh 

Vedr. Erhvervsstyrelsens sag nr. 2021-2063 
(VDs sag nr. 21/02314) 

Vejdirektoratet fremsender hermed – som vedhæftet – sin foreløbige opfordring til indsigelse af dags dato til Holbæk 
Kommunes forslag til Kommuneplan 2021, som er i offentlig høring nu.  

Indsigelsespunktet vedrører manglende udlæg af ”skovrejsning uønsket”-områder i eksisterende og fremtidig 
infrastruktur og i arealreservationer efter anlægslov, jf. pkt. 4.2.9 i ”Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægningen”.  

Vejdirektoratet fremsender sammen med indsigelsespunktet også sine øvrige bemærkninger til planforslaget. Ingen af 
disse giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre til statslig indsigelse. 

Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i det planlagte teknikermødet med Holbæk Kommune den 8. marts kl. 
13:30. Holbæk Kommune er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig direkte, hvis der er spørgsmål. 

Såfremt du har spørgsmål til det fremsendte, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

Denne mail fremsendes CC til Holbæk Kommune til orientering på adressen plan@holb.dk. 

Venlig hilsen 

Rikke Schade Weje 
Landinspektør 
Planlægning og myndighed (Næstved) 

Toldbuen 6 
4700 Næstved 

Telefon +45 7244 3333 
Direkte +45 7244 2939 

Høringssvar nr. 4
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rsw@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 
 
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. 
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.  

 



 
 

 
 
 Vejdirektoratet 

Toldbuen 6 
4700 Næstved 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

   

Dato 25. februar 2021 
Sagsbehandler Rikke Schade Weje 
Mail rsw@vd.dk 
Telefon +45 7244 2939 
Dokument 21/02314-5 
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Bolig- og Planstyrelsen 
Dahlerup Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Att.: Mette Kragh 
   
 
 
Fremsendt pr. e-mail til planloven@erst.dk og Met-
Kra@erst.dk 
  

Vejdirektoratets foreløbige opfordring til indsigelse til Holbæk Kommunes forslag til Kom-
muneplan 2021 – Bolig- og Planstyrelsens j.nr. 2021-2063 

Bolig- og Planstyrelsen har med brev af 5. februar 2021 anmodet om Vejdirektoratets bemærknin-
ger til Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 til brug for det teknikermøde, som Bolig- 
og Planstyrelsen skal holde med kommunen den 8. marts 2021. Planforslaget er i offentlig høring i 
perioden frem til den 7. april 2021. 
 
Vejdirektoratet har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i al-
mindelighed, og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommune-
planlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i 
Holbæk Kommune.  
 
Vejdirektoratet har ved sin gennemgang af planforslaget koncentreret sig om de ændringer, som er 
foreslået i forhold til den gældende kommuneplan. Vejdirektoratet har dog også forholdt sig til for-
hold, som er ”gengangere” fra den gældende Kommuneplan 2017.  
 
En enkelt af Vejdirektoratets bemærkninger (benævnt ”opfordring til indsigelse”) danner 
grundlag for, at Vejdirektoratet foreløbigt opfordrer Bolig- og Planstyrelsen til at gøre stats-
lig indsigelse mod planforslaget, jf. planlovens § 29, stk. 1.  
 
Denne ”opfordring-til-indsigelses-bemærkning” (side 2) vedr. udpegning af skovrejsning-uønsket-
områder bedes drøftet på det planlagte teknikermøde om kommuneplanforslaget den 8. marts 
2021, kl. 13.30-15.30. Vejdirektoratet har desværre ikke mulighed for at deltage i mødet.  
 
Vejdirektoratet fremsender ligeledes sine øvrige bemærkninger (benævnt ”bemærkninger”) til kom-
muneplanforslaget. Ingen af disse bemærkninger giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre Bo-
lig- og Planstyrelsen til at gøre statslig indsigelse. Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Holbæk 
Kommune forholder sig til disse øvrige bemærkninger og i relevant omfang inddrager og indarbej-
der dem i den endelige kommuneplan. Såfremt Holbæk Kommune er enig i bemærkningerne, fin-
des der ikke behov for yderligere drøftelse heraf. Vejdirektoratet stiller sig dog gerne til rådighed for 
en drøftelse, hvis kommunen ønsker det. 
 
Vejdirektoratet har fremsendt kopi af dette brev til Holbæk Kommune.   



 
 

2 
 

Skovrejsning 
Kommuneplanforslagets tema omhandlende ”Skov & Landbrug” indeholder retningslinjerne 6.2.1 – 
6.2.4 vedr. skovrejsning, jf. afsnittet ”Skovrejsning”. 
 
Opfordring til indsigelse 
I henhold til punkt 4.2.9 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervs-
styrelsen, marts 2018” skal kommunernes planlægning have uønsket skovrejsning i arealkorridorer 
for eksisterende og fremtidig infrastruktur og i arealreservationer efter konkrete projekterings- og 
anlægslove. Kravet har hjemmel i planlovens § 1 og vejlovens §§ 1, 40 og 41.  
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i retningslinjekortet, der knytter sig til ”Skovrejsning”, mangler 
en udpegning af følgende områder med ”Skovrejsning uønsket”: 
- De eksisterende statsvejstrækninger i Holbæk Kommune,  
- Arealreservationerne til udvidelse af eksisterende veje og til nye veje, jf. de ”Planlagte trafikan-

læg” som er vist i retningslinjekortet for ”Regionale trafikforbindelser” under temaet ”Trafik”, og 
- Vejinteressezonen omkring 3. etape af Kalundborgmotorvejen, som er vedtaget ved anlægs-

lov. 

Af bemærkningerne til retningslinjerne er det beskrevet, at negativområder (skovrejsning uønsket) 
primært findes, hvor der er andre udpegninger, som vil skabe konflikt med skovrejsning, f.eks. på 
arealer, som er omfattet af reservationer til infrastrukturanlæg. Vejdirektoratet forudsætter på den 
baggrund, at det er en fejl, at der ikke er udpeget ”Skovrejsning uønsket” i forbindelse med oven-
nævnte infrastrukturanlæg (eksisterende og mulige fremtidige). Vejdirektoratet forudsætter, at ret-
ningslinjekortet for ”Skovrejsning” tilrettes i overensstemmelse med indholdet af ovennævnte pkt. 
4.2.9. 
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet bemærker desuden, at der flere steder langs Holbækmotorvejen og langs Skovve-
jen er udpeget positiv-områder, hvor skovrejsning er ønsket. 
 
Vejdirektoratet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at organiseret skovrejsning er omfattet 
af vejlovens vejbyggelinjebestemmelser. Det forudsætter derfor dispensation i henhold til vejlovens 
§ 40, stk. 2, såfremt der ønskes skovrejsning indenfor det vejbyggelinjepålagte areal langs stats-
vejnettet. Hvorvidt der vil kunne rejses skov indenfor et vejbyggelinjepålagt areal, beror på en kon-
kret vurdering og forudsætter, at der fremsendes en konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. 
 
Det overordnede vejnet og arealreservationer hertil 
Kommuneplanforslagets tema ”Trafik” indeholder bl.a. retningslinjer for de overordnede trafik- og 
vejforhold og for arealreservationer hertil, jf. afsnittene ”Regionale trafikforbindelser” og ”Kommu-
nale veje og trafikstier”. 
 
I henhold til pkt. 4.2.4 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-
relsen, marts 2018” skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden 
af trafikanlæg – herunder overordnet infrastruktur og arealreservationer efter konkrete projekte-
rings- og anlægslove samt Fingerplanen. Kravet har hjemmel i planlovens § 11a, stk. 1, nr. 4. 
 
Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig, at det fremgår af retningslinje 3.2.1 og det tilhø-
rende retningslinjekort i afsnittet ”Kommunale veje og trafikstier”, at statsvejene i Holbæk Kom-
mune udgøres af følgende veje:  
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• Statsvej nr. 11, Holbækmotorvejen/ Odsherredvej (København – Holbæk – Lumsås), der udgør 
en del af primærrute 21, 

• Statsvej nr. 119, Kalundborgmotorvejen/ Skovvejen (København – Jyderup – Kalundborg), der 
udgør en del af primærrute 23, og 

• Statsvej nr. 145, Ringstedvej/ Sorøvej/ Elmebjergvej (Holbæk – Sorø), der udgør en del af pri-
mærrute 57. 

 
Statsvejene er i retningslinjekortet angivet med en særskilt signatur for ”statsveje”.  
 
Vejdirektoratet finder dermed, at Holbæk Kommune har lagt statsvejnettet (og det rutenummere-
rede vejnet) til grund for udpegningen af det overordnede vejnet i kommunen.  
 
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at de arealreservationer, som er optaget på Ministerens 
Vejplan for henholdsvis en udbygning af statsvej nr. 119 (Skovvejen/Kalundborgmotorvejen, rute 
23) og for forlægninger af statsvej nr. 145 (Ringstedvej/ Sorøvej, rute 57) ved Kvanløse, Igelsø og 
Ugerløse fremgår af kommuneplanforslagets retningslinjer 3.1.2 og 3.1.3 og af det tilhørende ret-
ningslinjekort som ”Planlagte trafikanlæg”.  
 
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at det i bemærkningerne til retningslinjerne er anført, at 
vejstrækningerne rute 21, 23 og 57, som alle er statsveje, udgør det overordnede vejnet (grund-
stammen i kommunens vejstruktur) i kommunen. 
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet bemærker i sammenhæng med ovenstående, at det i bemærkningerne til retnings-
linjerne vedr. ”Kommunale veje og trafikstier” (under overskriften ”To forskellige vejmyndigheder”) 
med fordel kan tilføjes, at vejstrækningerne rute 21 (Holbækmotorvejen og Nykøbingvejen), rute 23 
(Skovvejen/Kalundborgmotorvejen) og rute 57 (landevejen Holbæk – Sorø) er statsveje.  
 
Vejdirektoratet kan konstatere, at arealreservationerne til planlagte vejanlæg er vist i retningslinje-
kortet med signaturen for ”Planlagt trafikanlæg – Transportkorridor”. Vejdirektoratet kan ligeledes 
konstatere, at signaturen for ”Planlagt trafikanlæg – Transportkorridor” også omfatter arealreserva-
tioner til jernbaneanlæg. 
 
Vejdirektoratet bemærker i den forbindelse, at arealreservationerne til vejanlæg og jernbaneanlæg 
bør vises med forskellig signatur i retningslinjekortet sådan, at reservationerne til nye veje kan skel-
nes fra arealreservationer til nye/opgraderede jernbaneanlæg.  
 
Desuden finder Vejdirektoratet, at teksten i retningslinje 3.1.1 bør præciseres, så det bliver tydeligt, 
at den omhandlede arealreservation vedrører en jernbaneforbindelse – og ikke en vejforbindelse.  
 
Vejdirektoratet undrer sig over, at arealreservationen til en opgradering af Skovvejen (rute 23) til 
motorvej er vist med signaturen ”Transportkorridor”, mens arealreservationerne til de tilknyttet til-
slutningsanlæg til motorvejen er vist med signaturen for ”Ny motorvej”. Der bør ske en ensretning, 
så det er tydeligt, hvad arealreservationen til den ny motorvej omfatter. 
 
Da 1. og 2. etape af Kalundborgmotorvejen er anlagt og åbnet, bør retningslinjekortet tilrettes og 
ajourføres, så det kun er 3. etape af motorvejen fra Dramstrup til Kalundborg, som vises i retnings-
linjekortet som en arealreservation til ny motorvej. Som bekendt er linjeføringen af 3. etape under-
søgt og fastlagt, men den er endnu ikke vedtaget ved anlægslov.  
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Vejdirektoratet bemærker også, at der i retningslinjekortet er vist en arealreservation til ”Planlagt 
trafikanlæg – Transportkorridor” på Holbækmotorvejen (rute 21). Som rigtigt beskrevet i bemærk-
ningerne til retningslinjerne vedr. ”Regionale trafikforbindelser”, så er udbygningen af Holbækmo-
torvejen gennemført. Der findes således heller ikke længere retningslinjer, der beskriver arealreser-
vation til en udbygning Holbækmotorvejen. Retningslinjekortet skal derfor ajourføres i overens-
stemmelse hermed, og arealreservationen skal fjernes fra retningslinjekortet. 
 
Endelig bemærker vi, at titlen på afsnittet ”Kommunale veje og trafikstier” bør rettes til ”Veje og tra-
fikstier”, da afsnittet (retningslinjer og redegørelsestekst) vedrører det samlede vej- og stinet i kom-
munen, dvs. ikke kun de kommunale veje og trafikstier. 
 
Trafikstier 
Trafikstier udgør en del af trafikanlæggene, som er omfattet af ovennævnte pkt. 4.2.4 i ”Oversigt 
over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, og kommune-
planen skal derfor indeholde både retningslinjer for og kort over disse.  
 
Kommuneplanforslagets retningslinjer 3.2.1 – 3.2.2 i afsnittet ”Kommunale veje og trafikstier” ved-
rører de overordnede trafik- og vejforhold i kommunen – herunder også forhold vedr. trafikstier.  
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der af det tilhørende retningslinjekort ”Kommunale veje og trafik-
stier” er vist ”Forslag til trafikstier” på delstrækninger af statsvej nr. 145 Ringstedvej/Sorøvej (rute 
57) ved Kvanløse og længere sydpå ved Igelsø, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for. 
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet gør i den forbindelse opmærksom på, at kommunens ønsker om trafikstier på de 
pågældende vejstrækninger er registreret i Vejdirektoratets stiprioriteringsmodel. Ønskerne er imid-
lertid ikke prioriteret p.t., og der er ikke udarbejdet et beslutningsgrundlag for de omhandlede stier. 
Vejdirektoratet har således på nuværende tidspunkt ingen egentlige planer om at anlægge de øn-
skede trafikstier på de to delstrækninger af statsvej nr. 145 ved Kvanløse og Igelsø.  
 
Set i det lys anbefaler Vejdirektoratet, at der til bemærkningerne til retningslinjerne om ”Kommu-
nale veje og stier” tilføjes oplysninger om, at anlæg af stier langs det statslige vejnet sker på bag-
grund af statens prioritering og planlægning, og på nuværende tidspunkt planlægger Vejdirektora-
tet ikke for nye stier på de to omhandlede vejstrækninger. 
 
Byvækst 
Kommuneplanforslagets tema ”Byudvikling” indeholder bl.a. retningslinjer for udlæg af nye arealer 
til byudvikling – herunder bl.a. til boligformål og erhvervsformål, jf. afsnittet ”By- og sommerhusom-
råder”. 
 
Kommuneplanforslagets retningslinje 1.1.1 i afsnittet ”By- og sommerhusområder” vedrører nye by-
udviklingsområder i kommunen. Vejdirektoratet kan af det tilhørende retningslinjekort konstatere, at 
der flere steder udlægges nye arealer til byudvikling i umiddelbar nærhed af statsvejnettet, jf. fig. 1 
og 2 nedenfor. 
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• Rammeområde 2.B26 – Nyt boligområde, Holbæk Vest, Rishøjgård: 

 
Fig. 1: Nyt rammeområde 2.B26 i Holbæk Vest, der grænser op til Holbækmotorvejen (sv. 11, rute 21), ca. 100 ha. 
 
• Rammeområder 14.E06 og 14.E07 – Nye erhvervsområder, Regstrup: 

 
Fig. 2: Nye rammeområder 14.E06 og 14.E07 ved Regstrup, der ligger ved Kalundborgmotorvejens tilslutningsanlæg (sv. 
119, rute 23). 
 
Bemærkninger 
I henhold til pkt. 4.2.6 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-
relsen, marts 2018” skal kommunen i sin planlægning for nye byområder have fokus på at fore-
bygge senere trafikal overbelastning. Planer om nye byudviklingsområder skal følges af planer for 
det fremtidige lokale vejnet, som vurderes konkret i forhold til de fremtidige trafikale konsekvenser 
og dets opkobling til det overordnede vejnet. Kravet har hjemmel i planlovens § 1, § 11 a, stk. 1, nr. 
4 og i vejlovens § 1, 18, 20, 48 m.fl. 
 
I henhold til pkt. 4.2.3 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-
relsen, marts 2018” skal den kommunale planlægning sikre, at erhvervsarealer langs motorveje 
prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder. Kravet 
har hjemmel i planlovens § 1, § 11 b stk. nr. 14 og i vejlovens § 1. 
 
Vedr. boligområdet 2.B26 
Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig, at det af rammebestemmelserne for boligområde 
2.B26 fremgår, at der skal udarbejdes en helhedsplan for områdets overordnede disponering, før 
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lokalplanlægning kan igangsættes. Der skal i den forbindelse bl.a. sikres arealudlæg til støjaf-
skærmning og til en tilfredsstillende trafikal afvikling. 
 
Vejdirektoratet bemærker i sammenhæng med ovennævnte pkt. 4.2.6, at vi forudsætter, at kommu-
nen i forbindelse med helhedsplanlægningen sikrer, at det nye boligområde kan vejbetjenes fra det 
kommunale vejnet, og at nye vejadgange til det kommunale vejnet etableres med en afstand på 
mere end 100 m til statsvejens matrikulære skel.  
 
Vedr. erhvervsområderne 14.E07 og 14.E08 
Vejdirektoratet bemærker, at rammebestemmelserne for erhvervsområderne 14.E07 og 14.E08 
ikke indeholder nærmere oplysninger om, hvordan de omhandlede to nye erhvervsområder plan-
lægges vejbetjent.  
 
I henhold til indholdet af ovennævnte pkt. 4.2.6, så forudsætter Vejdirektoratet, at kommunen ved 
sin videre planlægning sikrer, at de nye erhvervsområder kan vejbetjenes fra det kommunale vej-
net, og at nye vejadgange til det kommunale vejnet etableres med en afstand på mere end 100 m 
til statsvejens matrikulære skel.  
 
I henhold til indholdet af ovennævnte pkt. 4.2.3 så har Vejdirektoratet med tilfredshed noteret sig, 
at begge de nye erhvervsområder er udlagt til følgende arealanvendelse: 

”transport- og logistikvirksomheder, transporttunge produktionsvirksomheder og andre virksomhe-
der der har et stort kørselsbehov og derfor er afhængige af en placering med god tilgængelighed 
til det overordnede vejnet.” 

 
Vedr. byggeri i landzone 
I redegørelsen til retningslinjerne for ”Byggeri i landzone”, jf. retningslinjerne 5.1.1 – 5.1.5, beskri-
ves bl.a. mulighederne for byggeri til erhvervsformål i landzone. I relation hertil omtales de videre 
rammer, som den ændrede planlov giver for udnyttelsen af tiloversblevne bygninger i landzone til 
nye formål. Vejdirektoratet ønsker i den sammenhæng at gøre opmærksom på, at kommunen ved 
sin administration af planlovens landzonebestemmelser skal være særlig opmærksom på, at en 
ændret anvendelse af en tiloversbleven bygning i landzone også kan forudsætte tilladelse efter an-
den lovgivning – herunder vejlovens adgangsbestemmelser, hvis den omhandlede ejendom har 
vejadgang til en adgangsbegrænset vejstrækning. I den sammenhæng kan det oplyses, at Ring-
stedvej/ Sorøvej (rute 57) og visse dele af Skovvejen (rute 23) er på pålagt adgangsbegrænsning. 
Det er Vejdirektoratet, der – som vejmyndighed for disse vejstrækninger – behandler eventuelle sa-
ger om dispensation fra adgangsbegrænsningen, jf. vejlovens § 54.  
 
Støj 
Kommuneplanforslagets tema omhandlende ”Miljø og Energi” indeholder bl.a. retningslinjerne 8.5.1 
– 8.5.3 vedr. støj, jf. afsnittet ”Støj”.  
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at det af retningslinjekortet ”Støj” fremgår, at de statslige vejstræk-
ninger (ruterne 21, 23 og 57) alle er støjbelastede i større eller mindre omfang.  
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i kommuneplanforslaget er indarbejdet retningslinjer for bl.a. 
overholdelsen af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ved udlæg arealer til af støjfølsom an-
vendelse i eller i nærheden af støjbelastede områder som f.eks. veje, jf. retningslinje 8.5.1. 
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Vejdirektoratet skal i sammenhæng hermed gøre opmærksom på, at såfremt der planlægges for ny 
støjfølsom arealanvendelse i områder nær eksisterende støjbelastede statsveje, da vil eventuelle 
krav om støjdæmpning i henhold til lovgivning, lokalplan eller andre bestemmelser være Vejdirekto-
ratet – som vejmyndighed for statsvejene – uvedkommende. Opfyldelsen af krav om støjdæmpning 
påhviler således alene planmyndigheden og bygherre. Vejdirektoratet har dog, som statslig 
vejmyndighed en generel planinteresse i at afbøde vejtrafikkens genevirkninger, herunder at støj-
gener fra trafikken foregribes gennem den fysiske planlægning. Vi ønsker således at medvirke til, 
at det allerede i planlægningen omkostningseffektivt undgås, at boliger unødigt støjbelastes langs 
statsvejene i fremtiden.  
 
Af Miljøstyrelsens vejledning fr 2007 fremgår det bl.a. i afsnit ”2.3 Hvor og hvordan skal støj fra veje 
fastlægges?”: 

”Generelt gælder det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man 
ser på, herunder både ved facaden af bygningerne og på de udendørs opholds-

arealer1. Der kan dog i lokalplanen fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme, 
som fx parkeringsarealer og fortovsarealer.” 

 
Det er således vigtigt at være opmærksom på, at støjgrænserne også skal kunne overholdes ved 
bygningsfacaden.  
 
Det fremgår ligeledes af vejledningens afsnit 2.3: 

”Til brug for planlægning og udlæg af støjkonsekvensområder bør støjberegningen 
foretages for en fremtidig trafiksituation - sædvanligvis en planlægningshorisont på 
mindst 10 år”. 

 
Vejdirektoratet anbefaler derfor, at der, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra 2007, planlægges ud fra en 
fremtidig trafiksituation med en tidshorisont på sædvanligvis 10 år. Der bør således ved planlæg-
ningen tages hensyn til både den generelle udvikling i trafikken og til den udvikling, som konkrete 
trafikskabende projekter i området måtte generere. Desuden bør der ved planlægningen tages be-
hørig højde for udlæg af areal til afskærmende foranstaltninger i forhold til både støj og vibrationer. 
 
Vejdirektoratet bemærker i relation til ovenstående, at det nye areal, som udlægges til boligformål i 
Vipperød Syd (rammeområderne 20.B17 og 20.B18), som vist i fig. 3 nedenfor, udlægges lige på 
grænsen af støjkonsekvenszonen på 58 - 63 dB (vist med gult i fig. 4) omkring Holbækmotorvejen, 
jf. Vejdirektoratets støjkortlægning i 2017. 
 
Set i lyset af den generelle udvikling i trafikken siden 2017 må det forventes, at en større del af 
rammeområdet i dag faktisk er påvirket af støj ud over Miljøstyrelsens vejledningen grænseværdi 
på 58 dB for boliger og, at en endnu større del af området vil blive det, hvis man i planlægningen 
indarbejder en tidshorisont på 10 år, som Miljøstyrelsen anbefaler. 
 
Vejdirektoratet anbefaler i den forbindelse, at Holbæk Kommune overvejer at flytte det nye bolig-
område til en placering længere væk Holbækmotorvejen eller at indsnævre rammeområdet og 
sikre, at der kan udlægges tilstrækkeligt areal til støjdæmpende foranstaltninger (f.eks. støjskærm 
eller støjvold), sådan at et nyt boligområde ikke støjbelastes ud over de vejledende grænseværdier 
– hverken nu eller i nær fremtid (+10 år).  

 
1 Min fremhævning med fed. 
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Fig. 3: Nye rammeområder 20.B17 og 20.B18 i Vipperød    Fig 4.: Vejdirektoratets seneste støjkortlægning (2017). 
Syd, der ligger nær Holbækmotorvejen (sv. 11, rute 21), 
som er støjbelastet. 
 
Til orientering kan det oplyses, at Vejdirektoratet normalt gør indsigelse til lokalplanforslag for støj-
følsom arealanvendelse, hvis lokalplanområdet åbenlyst belastes af trafikstøj fra en statsvej, og der 
ikke er fastsat bestemmelser i lokalplanen om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., der 
kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Baggrunden er, at vi har erfaring for, at støj-
plagede beboere i støjbelastede bebyggelser nær statsveje efterfølgende vil henvende sig til Vejdi-
rektoratet som vejmyndighed med ønsker og krav om støjdæmpning, og at det på sigt vil øge udgif-
terne til støjafskærmning langs statens veje. 
 
Vejdirektoratet har senest i 2017 kortlagt støjbelastningen fra statens veje. Resultatet kan ses på 
kort på Vejdirektoratets hjemmeside under overskriften ”Digitalt støjkort” via dette link: 
https://www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-trafikken-stoejer 
 
Vindmøller 
Kommuneplanforslagets tema omhandlende ”Miljø og Energi” indeholder retningslinjerne 8.1.1 – 
8.1.22 vedrører opstilling af vindmøller i kommunen. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at de eksisterende rammeområder til opstilling af store vindmøller – 
henholdsvis rammeområde 6.T01 (ved Hagesholm), 12.T02 (ved Ny Bjergby) og 11.T01 (ved Torn-
ved) – alle er videreført fra den gældende Kommuneplan 2017. Der er således ikke med kommu-
neplanforslaget udpeget nye rammeområder til vindmøller. 
 
Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at der i retningslinje 8.1.5 er angivet afstandskravene ved 
vindmøllers opstilling nær veje. I bemærkningerne til retningslinjerne vedr. vindmøller er hensynet 
til de overordnede veje, som skal varetages ved opstilling af vindmøller, yderligere uddybet under 
overskriften ”Afstand til veje og jernbaner”.  
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet bemærker dog, at det under overskriften ”Afstand til veje og jernbaner” i ”Bemærk-
ninger til retningslinjer” bør tilføjes, at Vejdirektoratet skal høres, såfremt der ønskes opstillet vind-
møller i en afstand på mindre end 1,7 gange vindmøllens totalhøjde fra en statsvej. Det bør i den 
sammenhæng også tilføjes, at afstanden mellem vindmølle og vej regnes fra den yderste kant af 
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vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod vej. For veje, der er pålagt vejbyg-
gelinje, beregnes afstanden fra denne. 
 
Vejdirektoratet bemærker også, at afgrænsningen af det udpegede sekundære interesseområde 
for mulig fremtidig placering af store vindmøller, der er beliggende ved Hagesholm, ikke synes at 
tage hensyn til afstandskravet til overordnede veje. Sekundærområdet ses således at strække sig 
på tværs af Odsherredvej (rute 21). Områdeafgrænsning bør således tilrettes under hensyntagen til 
afstandskravet til overordnede veje.  
 
Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 
2021.  
 
Afsluttende bemærkninger 
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-
ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Rikke Schade Weje 
Landinspektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi af denne skrivelse er sendt til: 
• Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, pr. e-mail 

til plan@holb.dk. 

 



Ændringsforslag til kommuneplan 2025 for område Tølløse 

I kommuneplanen er der stipuleret en omfartsvej vest om Tølløse by. Ser man nærmere på forslaget er det 
formentligt fremkommet for tankemæssigt at minimere trafikken nord-syd igennem byen. 

Spørgsmålet er imidlertid hvor omfattende denne trafik er. Så er der et reelt behov for vejen? 

Med mit kendskab til byen vil jeg mene, at det væsentligste del af denne trafik sker for at kunne komme til 
stationen, indkøbsmulighederne midt i byen samt til boligområderne og ikke som gennemgående trafik. 

Det nuværende forslag tager ikke hensyn til dette. Hvis man gennemfører vejen, vil bilister der kommer ind 
nordfra, formentlig fortsat anvende Hjortholmvej for at komme ind til boligområderne og 
indkøbsmulighederne medmindre denne mulighed besværliggøres. 

Der vil dog være lastbiler fra industriområdet som skal mod syd eller vest, hvilket så kunne ske ad den nye 
vej fremfor anvendelsen af hjortholmvej. 

Forslag til omfartsvej iflg. planen: 

Skulle man imidlertid fastholde omfartsvejen vest om byen vil jeg foreslå, at man genbesøger lokalplanen 
1.11 udarbejdet af Tølløse Kommune. Her vil omfartsvejen i den nordlige del blive koblet ind på det 

Høringssvar nr. 5



eksisterende vejnet på Hjortholmvej i det skarpe sving nord for byskiltet, hvilket vil øge trafiksikkerheden 
ved at fjerne dette sving. Jeg har forsøgt at tegne det ind på nedenstående skitse og endvidere har jeg 
vedlagt kopi af den gamle lokalplan-tegning. 

Med denne løsning krydser vejen Grønholmvej mellem ejendom nr. 5 og 9., den gennemskærer herved 
færre marker, og kommer til at ligge nær skel. I forhold til det nuværende forslag betyder det også, at man 
evt. får frigjort et areal til boligformål lige vest for det eksisterende boligareal langs Hjortholmvej. Området 
er indtegnet med rød punkteret streg markering. Dette boligområde vil være det mest trafiksikre område i 
hele byen, så børn og unge meget sikkert kan komme til skole og idrætsfaciliteter og vil i øvrigt hænge 
sammen med de øvrige stipulerede boligområder nord for byen. 

Samtidig kunne man overveje at stoppe Hjortholmvej ved Grønholmvej og lede trafikken gennem 
industrikvarteret. Jeg vil mene det vil minimere anvendelsen af Hjortholmvej til den nordgående trafik og 
”tvinge” bilisterne til at anvende den nye omfartsvej. Dette stop er markeret med en lilla streg ved krydset 
mellem Grønholmvej og Hjortholm. 

 

Nyt forslag 

 

 

Et alternativ og bedre forslag til dette forslag kunne være at lade omfartsvejen gå vest om det nye 
foreslåede industriområde nordvest for byen. Her kunne vejen så tilsluttes Hjortholmvej ved en rundkørsel 
på nabogrunden syd for Genbrugspladsen. Dette vil kunne give en bedre indkørselsmulighed bagom til 
genbrugspladsen samt fjerne en ikke særlig køn opbevaringsplads.  



 

Det vil også kunne nedbringe hastigheden på strækningen, hvilket også vil være en fordel i relation til 
bakken ud for Hjortholmvej nr. 114. 

Samtidig vil der være tilkørselsmuligheder fra det nuværende industriområde øst for Hjortholmvej. 

Jeg har markeret den nye omfartsvej samt rundkørsel med lilla på nedenstående illustration. 

Denne plan giver endvidere mulighed for at betydelige markarealerne mellem skoleområdet og syd for 
Grønholmvej fortsat er åbne for udvidelser af kreative arealer alternativ udvidelse af boliger. 

Omfartsvej vest for nyt industriområde: 

 



 

I planen er der endvidere nævnt en ny vej fra rundkørslen ved underføringen af Tølløsevej/ Kvarmløsevej til 
den eksisterende jernbanebro på Lunderødvej. Jeg vil blot gøre opmærksom på at den eksisterende - nye - 
bro er så smal at 2 personbiler knapt kan mødes. Så denne plan vil formentlig betyde en udvidelse af broen. 

 

Med venlig hilsen 

Frank Christensen 
Grønholmvej 1 
4340 Tølløse 
 
Tlf.  



Oprindelig plan udarbejdet af Tølløse Kommune:
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Plan

Fra: Kristoffer Guldbæk Stentebjerg <kgs@energinet.dk>
Sendt: 16. marts 2021 10:23
Til: Plan
Emne: 6. Visning af Energinets 80 bar gastransmissionsledning i KP 2021

AppServerName: hok.fujitsuedoc.dk
DocumentID: 20-16021A-38
DocumentIsArchived: -1

Til rette vedkommende 

I jeres Kommuneplan 2021 (WebGIS-løsning) vises Evidas 19/40 bars gasdistributionsnet. 

I kan med fordel også lave et punkt der indeholder Energinets 80 bar gastransmissionsnet, data til dette kan vindes 
som WMS/WFS på nedenstående links: 

GAS - WMS 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WMSServer 

GAS - WFS 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&
VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities 
https://agis.energinet.dk/server/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/MapServer/WFSServer 

Følgende links kan også med fordel bruges til konfliktsøgning, idet der i en zone på 200 m omkring eksisterende 
gastransmissionsledninger er krav om at planmyndigheden underretter ledningsejer (tidligere DONG, nu Energinet) 
om lokalplanforslag der åbner mulighed for ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af bygninger og arealer. Se evt. 
CIR 183 af 26/11/1984 (https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1984/183) 

Er der spørgsmål til ovenstående, eller gastransmissionsnettet generelt, står jeg naturligvis til rådighed. 

Venlig hilsen 

Kristoffer Guldbæk Stentebjerg 
Naboretskonsulent 
Optimering og Support 
+4524428671
kgs@energinet.dk

Energinet Teknik og Anlæg A/S 
Pederstrupvej 76 
Ballerup 2750 
www.energinet.dk 
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Plan

Fra: Louise Rosendahl Christensen < >
Sendt: 19. marts 2021 20:04
Til: Plan
Emne: 7. Høringsvar vedr. Jehova grunden “Stenhus”.

AppServerName: hok.fujitsuedoc.dk
DocumentID: 20-16021A-41
DocumentIsArchived: -1

Til rette vedkommende vedr.  
Holbæk Kommunes byplanlægning! 

Denne mail er et høringsvar vedr. Jehova grunden med etagebyggeri på op til 6 etager, som er det værst tænkelige 
skrækscenarie for vores område! 

Vi er naturligvis meget imod planerne for etagebyggeri på grunden, der grænser op af vores grund/hus (Thorsvej 
58)!  Det er et stort etagebyggeri, der strider fuldstændig  imod jeres eget princip om harmoni i boligområder, så der 
bygges lav bebyggelse ved lavt boligbyggeri -  og højt ved højt boligbyggeri!  

- Vi er også bekymrede over de trafikale udfordringer ved Stenhusvej med den ekstra trafik (Torpet er allerede
afspærret,  pga. folk  der skyder genvej pga. trafikken)!

Mvh  
Louise Rosendahl og Carsten Munch 
Thorsvej 58 
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Plan

Fra: Niels Tovborg Hansen < >
Sendt: 20. marts 2021 11:19
Til: Plan
Emne: Høringssvar for planerne for området 2.B29 Stenhus Syd

Jeg er meget imod planerne om at der må bygges op til 6 etager i en højde af 22 meter i området 2.B29 Stenhus Syd. 

Et stort etagebyggeri strider imod kommunens eget hovedprincip om harmoni i boligområder så der bygges lav 
bebyggelse ved lavt boligbyggeri og højt ved højt boligbyggeri. 

Det vil give endnu større trafikale udfordringer ved Stenhusvej med alt den ekstra trafik (Torpet er allerede 
afspærret pga. folk skyder genvej pga. trafikken). Der køres i forvejen meget stærkt på Stenhusvej. Endnu flere 
billister der speeder op for at nå at komme ud på Stenhusvej vil bestemt ikke hjælpe på det. 

Mvh 
Niels Tovborg Hansen 
Stenhusparken 3 
4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 8
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Plan

Fra: Erstrup < >
Sendt: 20. marts 2021 20:08
Til: Plan
Emne: NEJ TAK 

AppServerName: hok.fujitsuedoc.dk
DocumentID: 20-16021A-45
DocumentIsArchived: -1

Vi som Beboer på Bragesvej 1 4300 Holbæk er meget imod planerne for at der må bygges op til 6 etager i en højde af 
22 meter i området 2.B29 Stenhus syd.  
Det vil i den grad skæmme vores skønne grønne område, og det strider imod kommunens  egne principper i at der 
bygges højt byggeri i lavt byggeri område ?  
Mvh Beboerne Bragesvej 1  

Sendt fra min iPhone 

Høringssvar nr. 9
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Plan

Fra: Ivan Hansen < >
Sendt: 20. marts 2021 23:24
Til: Plan
Emne: Høringssvar til Holbæk kommuneplan 2021

Jeg har følgende kommentar og høringssvar til forslaget til Kommuneplan 2021 for Holbæk 
kommune: 

Kommentarer til Holbæk Kommuneplan. 

Kollektiv trafik. 

Nordvestbanen på strækningen Holbæk-Kalundborg er i dag enkelsporet, hastighed kun 120 km/t samt 
den eneste Banedanmark strækning øst for  
Store Bælt uden ATC sikkerhedssystem. Det vil sige intet automatisk togstop system til at forhindre at to 
tog bliver sendt ud mod hinanden på den  
enkeltsporede strækning mellem to stationer. 

Strækningen er også den eneste DSB betjente bane øst for Store Bælt med kun et tog i timen. 

Holbæk Kommune bør arbejde for: 
 Opgradering til 160 km/t og togstop sikkerhedssystem
 Eldrift. Der er en risiko for at Folketingets partier med anbefaling fra Banedanmark dropper

elektrificeringen mellem Holbæk og Kalundborg
for i stedet at indføre batteritog af samme standard som lokalbanernes kommende tog. Egentlig
eldrift bør fastholdes.

 Køreplan med halvtimedrift i dagtimerne mandag-fredag med stop på alle stationer. Det vil kunne
klares med togkrydsning i Mørkøv og Svebølle,
således som det i dag sker i myldretiden med de ekstratog, der ikke stopper i Regstrup, Regstrup
og Svebølle. Det vil kræve et ekstra tog på
Nordvestbanen i timen. Giver således også betjening af Holbæk Station med 4 tog i timen.
Eventuelt kunne man alternativt lade det ene Holbæk
tog i timen fortsætte til Kalundborg med således stop ved alle stationer. Det er en køreplanstruktur
der har været benyttet på S-togsstrækningerne.

 Og på sigt dobbeltspor Holbæk-Kalundborg.
 Med den nye containerhavn i Kalundborg bliver der endvidere mulighed for at der kommer godstog

på Nordvestbanen igen. Til sammenligning har
DB Cargo genindført betjening af Århus og Ålborg med containertog. Det vil være til gavn for
virksomheder i Holbæk kommune.

Lokalbanerne Odsherredsbanen og Tølløsebanen har i dag 120 km/t Holbæk-Svinninge samt hele 
Tølløsebanen fra Tølløse til Slagelse. Resten af  
Odsherredsbanen bør opgraderes til 120 km/t. 
Med tiden vil de to baner indføre batteritog, hvilket vil muliggøre direkte tog mellem Odsherredsbanen og 
København, idet togene oplader via luftledningerne  
på strækningen København-Holbæk. Det er samme alternativ som kunne være en mulighed for 
Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg. 

Etablering af bus 700S. Der bør etableres en busrute 700S Hillerød-Frederikssund-Holbæk. Den vil 
forbinde to meget vigtige trafikknudepunkter på Sjælland.  
Hillerød med jernbaner i 5 retninger og Holbæk med jernbaner i 4 retninger, hvis man regner Tølløse med. 

Høringssvar nr. 10
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Ruten vil også sammenbinde en række uddannelser samt give grundlag for at tilføre yderligere 
uddannelser til Holbæk.  
Det vil være let at indføre denne busrute. I dag findes en busrute 65E med halvtimedrift Skibby-
Frederikssund-Hillerød og rute 228 med timedrift Kirke Hyllinge-Holbæk.  
 
Ved at sammenbinde de to ruter over den sidste korte strækning Skibby-Kirke Hyllinge har man en busrute 
700S uden de store ekstraomkostninger. Man kan så starte  
med halvtimedrift i dagtimerne mandag-fredag for senere at udvide til 20 minutters drift som er minimum for 
de øvrige S-busser. 
Der findes en gruppe der arbejder for denne busrute. Ideen er skabt for en del år siden af undertegnede og 
Dan Hoffgaard (bestyrelsesmedlem i Borgernes Liste i  
Frederikssund kommune). Vi kom tilfældigvis for nogle år siden til at komme i samme arbejdsgruppe ved et 
borgermøde i Skibby om busbetjeningen i Hornsherred  
og grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Motorveje. 
Holbæk Kommune bør arbejde for at Kalundborg motorvejen færdiggøres. Det vil nu blive aktualiseret med 
den nye containerhavn i Kalundborg.  
Motorvejen vil være en meget vigtig infrastruktur til gavn for erhvervslivet i Holbæk samt byudviklingen i 
Regstrup, Knabstrup, Mørkøv og Jyderup.  
 
 

Erhverv. 
Den nye containerhavn i Kalundborg, infrastruktur i form af de to motorveje samt gode jernbaneforbindelser 
vil være rigtig gode argumenter for at virksomheder etablerer sig i Holbæk. 
Også den fortsatte udbygning af Holbæk sygehus vil være attraktivt for virksomheder indenfor 
medicinalbranchen og medicobranchen.  
Den type virksomheder tiltrækker højt uddannet arbejdskraft ligesom der er vigtigt med samarbejde med et 
hospital. 
Yderligere etablering af uddannelser i Holbæk er også vigtigt, når virksomheder vælger beliggenhed. 
 
 
Byudvikling. 
Stationsbyerne Tølløse og Vipperød samt byerne langs jernbanen Holbæk-Kalundborg har potentiale for 
yderligere byudvikling og bosætning.  
Der bør derfor udlægges endnu flere arealer til bosætning i de stationsnære byer: Tølløse, Vipperød, 
Regstrup/Nr.Jernløse, Knabstrup, Mørkøv, Jyderup, Gislinge og Svinninge. 
 
 
Energiforsyning. 
Holbæk Kommune er desværre meget ringe dækket med hensyn til fjernvarme. Kun i Jyderup, Mørkøv og 
Store Merløse er der fjernvarme. 
Fjernvarme er indtil videre den bedste måde at lægge den fremtidige store el-produktion fra vindmøller på 
lager. 
 
Ved at benytte store el-varmepumper i fjernvarmen kan man gemme energien i det varme vand i 
akkumuleringstanke.  
På den måde kan man udligne udsving i vindmølleproduktion og energiforbruget over året i stedet for som i 
dag at ”forære” den overskydende el-produktion fra vindmøller til Tyskland. 
I størstedelen af Holbæk Kommune benyttes i dag naturgas til opvarmning af alle boligformer. Det må på 
sigt påregnes at naturgas som energikilde skal udfases.  
Løsningen er ikke decentral opvarmning med varmepumper i den enkelte bolig. 
Man bør satse på fjernvarme i Holbæk og de andre større byer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ivan Hansen 
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Søndergade 6 st. 
4340  Tølløse 
 
Mobil  
 
e-mail:  
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Plan

Fra:
Sendt: 22. marts 2021 09:04
Til: Plan
Emne: Re: SV: Planlægning af industri omkring Nr og Sdr. Jernløse.

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Kategorier: Afventer svar fra borger

Det drejer sig om 14.OE7 og jeg har givet begrundelsen. Alt bliver negativt for både mennesker, natur og vores vildt, 
som i forvejen blev presset p g a motorvejen. Både store og små dyr løb forvirret  rundt under tilblivelsen af 
motorvejen. Der blev deres områder pludseligt ændret og en del af skoven ved Dramstrup forsvandt,og der er ikke 
blevet  plantet nye træer siden. Alt sammen p g a  folk skal kunne komme hurtigere fra A til B. I alt denne såkaldte 
grøn omstilling tages der ikke hensyn til det, der burde bevares.   M v h Inger Gryndahl  
-- 
Sendt fra myMail til Android 

mandag, 22 marts 2021, 07:44AM +01:00 fra Plan plan@holb.dk: 

Kære Inger, 

Tak for din mail. 

Hvis jeg skal målrette din henvendelse, vil det være rigtig fint hvis du kan uddybe din begrundelse for det du 
skriver. Er det et høringssvar til Kommuneplanen? I så fald må du meget gerne skrive det, og være lidt mere 
specifik på det konkrete område du henviser til. 

Med venlig Hilsen 

Plan 

Karin Peschardt 

Fra: Erik Gryndahl < > 
Sendt: 22. marts 2021 07:40 
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Til: Plan <plan@holb.dk> 
Emne: Planlægning af industri omkring Nr og Sdr. Jernløse. 

  

Ligesom sidste omgang biogas planlægning er det en stor fejltagelse at anlægge industri i vores områderaf meget 
varieret natur. Det betyder mere tung trafik på vores i forvejen  belastede veje.  Vores vildt, natur og ilkke mindst 
alle vore borgere tager også skade og bliver mere og mere indskrænket.  Der er så mange skønne områder både 
våde og tørre områder, og det er skønt at se hvordan mennesker i alle aldre benytter sig af det på alle tidspunkter 
af året. Det vil blive voldsomt forstyrrende af den eksisterende motorvej og den tunge trafik fra og til 
industriområdet ,og de mennesker, som har motorvejen i baghaven.                                                        Dette område 
på begge sider af motorvejen er et stort og bevaringsværdigt område, og jeres forslag er ikke naturvenligt og har 
intet til fælles med grøn omstilling, som I taler så meget om. Ideen med at industri langs motorvej er i orden, men 
det skal ikke være på bekostning af mennesker, dyr og natur. Vores huse er også faldet i værdi, fordi uanset 
hvilken retning, du bevæger i, kan vi høre den motorvej. Det giver selv mere industri og mere motorvej er lig med 
mere  støj,og støj er en stor stressfaktor, og det betyder flere på offentlig ydelser.      M v h.   Inger Gryndahl  



Holbæk Kommune Holbæk, marts 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd 
medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Undertegnede gør herved indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Afslutningsvis er området et meget naturskønt område med rigtig meget råvildt. Det er det eneste område i 
nærområdet med meget råvildt. Et byggeri af den størrelse vil fordrive vildtet.  

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den  22.  marts 2021 

Navn: Allan Bo Petersen 

Adresse: Trudsvej 3, 4300 Holbæk. 
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Holbæk Kommune Holbæk, marts 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd 
medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Jeg/vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den  22 marts 2021 

Navn: Mette Bille Christensen 

Adresse: Trudsvej 21, 4300 Holbæk (overtager ejendommen 1/5) 
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Plan

Fra: Bjarne Jensen < >
Sendt: 22. marts 2021 12:21
Til: Plan

Holbæk KommuneHolbæk, marts 2021 
Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd 
medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Jeg/vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 
Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% 
og med mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 
I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede 
boligområder, dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er 
det. De 3 omliggende grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og 
Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav 
bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens hidtidige 
boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 
Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed 
udkørsel fælles med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 
Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive 
nærmest umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, 
Kostskole, Lilleskole og børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud 
imod Søstrup. Endvidere er Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og 
Megacentret og endvidere en væsentlig vej til Sportsbyen fra bymidten.Trafikproblemerne er 
jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at komme uden 
om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 
Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de 
omkringliggende parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er 
størst, være mod nord og øst. dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den 
økonomiske fordel, jo større byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære 
ulemperne. 
Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles 
indsigelse/høringssvar og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den  22  marts 2021 

Navn: Bjarne Jensen  
Adresse: Idunsvej 18, 4300 Holbæk 
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Plan

Fra: rené gundmann < >
Sendt: 22. marts 2021 21:25
Til: Plan
Emne: Ændringsforslag til forslag Kommuneplan 2021

Hermed ændringsforslag til forslag Kommuneplan 2021. 

Jeg forslår, at den del af landbygrænsen i Store Merløse der passerer nord-syd igennem 
Matrikelnummer 8f ST. TÅSTRUP BY, flyttes til vestligt skel mellem matrikelnummer 8f og 8a jf. indsatte 
kort. 

Årsagen er en plan om at udstykke matriklen til en-families grunde til helårsbeboelse. 

Jeg anbefaler en sådan udvikling af den nordlige del af Store Tåstrup, for herved at skabe bedre balance 
mellem nord og syd, hvilket også vil kunne tilbyde attraktive byggegrunde med udsigt over natur for nye 
tilflyttere til byen og kommunen. Endvidere finder jeg, at der med mit forslag skabes mere tiltrængt 
dybde i landsbyen, således at den ikke alene består af én vej og to parallelle rækker af huse. 

Jeg vil gerne pointere, at den nuværende grænsedragning skaber et hul ind bag ved Store Tåstrup og at 
matriklen 8f ikke har været anvendt til landzone aktiviteter siden udmatrikuleringen for flere årtier siden. 
Jeg vurderer tillige muligheden for landbrugsaktiviteter eller lignende for højest usandsynlige henset til 
matriklens ringe størrelse og uhensigtsmæssige placering. 

Forslaget betyder at eksisterende landbrugsjorde og -bygninger forbliver i landzonen, der sker ikke 
inddragelse af landbrugsjord og -bygninger. 

Derfor anbefaler jeg landbygrænsen flytter jf. dette kort, hvor den forslåede nye grænsedragning er 
markeret med blå streg: 
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Til orientering kan jeg oplyse, at min interesse i denne sag skyldes, at jeg er medejer af ejendommen 
Tåstrupvej 81, 4370 Store Merløse beliggende på matriklen 8f. 
 
René Gundmann 
Mobile:  
Office: +
DNK office: 
NATO office: 
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Plan

Fra: Heidi & Per Stück < >
Sendt: 23. marts 2021 13:39
Til: Plan
Emne: HØRINGSSVAR

Hej Holbæk Kommune 

Med henvisning til virtuel møde omkring boligudvikling i Holbæk Kommune afholdt 18/3-2021 

Der er lagt op til et nyt boligområde ved Stenhusvej i området som Jehovas Vidner i dag har til 
huse, dette vil jeg på det kraftigste fraråde at denne plan gennemføres 

At give lov til at bygge op til 22 meter i højden vil være til STOR gene for beboerne på villavejene i 
området i nærheden med fladende huspriser til følge og det kan ikke være i kommunes interesse 
at flere og flere folk skal have en økonomisk "lussing" pga dette når man betaler skat i kommunen, 
samtidig kan man læse at området skal være social boligbyggeri. 

Den slags byggeri har vi masser af i Holbæk i bl.a Ladegårdsparken og til tilhørende Allé-, 
Knudskov- og Kikhøjparken, Bjergmarken samt i Vangkvarteret og derfor bør der ikke opføres 
endnu et social boligbyggeri i Holbæk da vi jo allerede kan se hvilket klientel sådanne områder 
tiltrækker bl.a med kriminalitet og stoffer og det vil derfor skabe MEGET stor utryghed i blandt 
beboerne på de omkring liggende villaveje hvor der i dag bor mange børn samt ældre mennesker, 
samtidig vil gymnasiet også blive belastet af dette klientel som normalt ikke går på gymnasiet 
samt den så flotte og velholdte gamle kostskole. 

Samtidig vil jeg påpege at Holbæk´s infrastruktur IKKE kan bære trafikken i området, som jeg 
læser det så vil der jf. kommunens plan kun være EN vej ind og ud af området, dette går 
simpelthen ikke. 

Trafikken på Stenhusvej i dag er allerede MEGET MEGET belastet pga trafikken til og fra 
Megacenteret, Gymnasiet og de "små" byer Søstrup, Regstrup der er Stenhusvej den eneste vej 
til byen da omfartsvejen også er MEGET MEGET belastet omkring "harmskrydset" da Sportsbyen 
tiltrækker mange mennesker samtidig med at motorvejsafkørslen også presser på krydset og her 
er der hverdag lange lange køer. 

Os der allerede bor i området omkring Stenhusvej kan se hvilken belastning der er kommet på 
Stenhusvej efter at Megacentret er blevet udvidet og samtidig med ar udviklingen gør ar flere og 
flere skole elever kører i bil i skole på gymnasiet, vi har boet på Stenhusvænget i 16 år siden 2005 
og her må vi erkende at kunne komme ud fra vores lille vej kan være mere end svært både om 
morgenen og om eftermiddagen samt i weekenderne hvor de fleste butikker nu også har åbnet 
hvilket de ikke have for bare nogle år tilbage, i dag er det ikke utænkeligt at holde i både 10 og 15 
min for at komme fra Stenhusparken/Stenhusvænget og til venstre ned imod byen. 

Samtidig vil kommunen så have 600 boliger mere i området, det vil som tiderne er i dag medføre 
omkring 1000 biler (nogle hustanden har jo mere end en bil i dag ) mere ind og ud af en lille 
sidevej til Stenhusvej, dette vil være KOMPLET umuligt som trafikken er i dag og Holbæk 
Kommunes infrastruktur virker ikke i forvejen så derfor skal der laves et bolig område så skal der 
være minimum 3 indfaldsveje til området, fra Stenhusvej og fra Bragesvej samt fra Thorsvej ellers 
vil man risikere at trafikken går helt i stå på Stenhusvej, samtidig bør det frarådes at lave det til 
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socialt belastet boligbyggeri men derimod til ganske almindelige parcelhus grunde da man 
dermed måske stadig kan opretholde en vis standard i Stenhus området. 
 
Hvis Holbæk kommune endelig vil have flere belastede boligbyggeri for at komme på regerings 
ghettoliste vil jeg forslå man ligger dem i nærheden f.eks bør der kigges på en placering ved 
Holbæk Have/Kattegatvej på fælleden her vil infrastrukturen ikke blive udfordret på samme måde 
da der kan lave tilkørsel i "svinget" i mellem de veje således at der bliver flere muligheder for 
tilkørsel 
Samtidig bør en placering i mellem det nuværende Marskellet og Tveje Merløse også overvejes 
da der her vil være mulighed for indfaldsvej på Gl. Ringstedvej. 
 
Så Drop venligst boligområdet ved Stenhusvej pga. 
- Vejen vil ikke kunne bære mere trafik den er allerede MEGET overbelastet pga Skole og 
Megacenter og de nuværende beboere har svært ved at komme i mod byen fra området 
- Utrygheden ved at få kriminelle typer samt et belastet boligområde tæt på vores ældre 
mennesker og børn  
- Undgå hærværk og ophold på gymnasieområdet samt på kostskolen af personer som ikke 
normalt har deres gang på stederne  
 
Med venlig hilsen  
 
Heidi & Per Stück 
Stenhusvænget 6 
4300 Holbæk 
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Plan

Fra: Uffe Frejdal Nielsen < >
Sendt: 25. marts 2021 10:52
Til: Plan
Emne: Ko0mmuneplan 2021

Forslag til indarbejdelse til kommuneplan 2021. 
I de nye udlagte arealer til boligbebyggelser skal det sikres at mindst 25% er udlagt til almen 
boliger. I områderne nær Holbæk by, gives der mulighed for at bygge etagebygningen op til 12 
etager. Bygningerne skal placeres således de ikke skærmer for indsigt til  Tveje Merløse kirke. 
Den akitoniske udformning med indfald i naturen og med respekt for FN 17 verdensmål. 

Med venlig hilsen 
Uffe Frejdal Nielsen 
Ladegårdsparken 79,4 th. 
4300 Holbæk.  
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Plan

Fra: Tove Møller Melin < >
Sendt: 26. marts 2021 08:34
Til: Plan
Emne: Høring kommuneplan

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Klasse 6: Virksomheder og anlæg som er meget belastende for omgivelserne, skal placeres i større afstand til 
forureningsfølsomme naboer.  
Så er det da  helt utroligt at man vil placere det i nærheden af skole, børnehave og sundheds/lægehus. 
Helt uacceptabelt. 

Med venlig hilsen 
Tove Melin, Nyvej 7, 4420 Regstrup 

Sendt fra Mail til Windows 10 
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Forslag til Holbæk Kommuneplan 2021 – Høringssvar. 

Anmodning i forbindelse med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2021 for Holbæk 
Kommune 

Som ejer af ejendommen beliggende Tværvej 4, Gislinge og tilhørende jordarealer, ansøger jeg om 
at igangsætte en dialog om inddragelse af et jordareal på 3,5 ha af mit matr.nr. 7ab Gislinge By, 
Gislinge i byzone, med mulighed for at udvikle et nyt og varieret boligprojekt. Det samlede 
jordareal på matr.nr. 7ab Gislinge By, Gislinge, udgør i dag 24,7 ha og er udlagt til jordbrug. 

Arealet der ønskes inddraget til fremtidigt perspektivområde til boliger, fremgår af nedenstående 
kortudsnit, indrammet med blåt.  Grundarealet afgrænses lokalt i Gislinge fra 3 sider af henholdsvis 
Strandvejen, Adelers Alle og det eksisterende boligområde ved Nyvej.  
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Ved at inddrage arealet på 3,5 ha, åbner det op for andre muligheder, end de nuværende påtænkte 
boligområder i Gislinge, der er nævnt i Forslaget til kommuneplanen 2021. Jeg ser det som en god mulighed 
at det nævnte areal på 3,5 ha., vil kunne understøtte og udvikle lokale fællesskaber og nærmiljøer og 
samtidig fortsætte den positive udvikling af Gislinge By, som er set igennem de senere år.  

Det er tanken, at jeg med mine rådgivere med udgangspunkt i lokalområdets naturkvaliteter og identitet, 
vil forsøge at udvikle et boligprojekt, primært som rækkehuse i boligfællesskaber, som også kan  tiltrække 
nye borgere. 

Gislinge har allerede meget af det som mange tilflyttere efterspørger – skole til alle klassetrin, institution og 
dagpleje, gode muligheder for sportsaktiviteter og dagligvareindkøb, samt nem transport til både Holbæk 
By og resten af Sjælland. Områdets flotte natur og lokale sammenhold er også meget værdsat - heriblandt 
også af seniorerne lokalt.  

Mine rådgivere har oplyst mig, at seniorerne, enlige, men også unge, nye familier, der ønsker en ny bolig, 
ofte søger til områder, hvor man kan være en del af et socialt fællesskab. Et fællesskab hvor man kan 
opsøge det gode naboskab og har ”åben forhave” – hvor man har muligheden for at have fælles interesser / 
aktiviteter og evt. hjælpe hinanden med praktiske opgaver - men også, at man har muligheden for en 
”lukket baghave” – at være sig selv eller sammen med familien.  Tendensen i nuværende boligmarked med 
en efterspørgsel efter nemmere boligformer, som bl.a. rækkehuse og hen imod mindre, 
”vedligeholdelsesfrie” og mere bæredygtige boliger, forestiller vi os at kunne udvikle på jordarealet.  

Ved udvikling af boliger på jordarealet, er det vores tanke, at området skal kunne identificeres med 
fællesskab og bæredygtighed, dejlig natur og måske også aktiv livsstil. Måske kan der indarbejdes en 
”naturlegeplads”, eller andet udendørs aktivitetsområde og/eller et mindre område med eksempelvis 
fælles ”køkkenhave” eller lignende. 

De nye boliger skal kunne tiltrække bl.a. unge familier og aktive seniorer, som ønsker at være en del af et 
trygt fællesskab og være tæt på de væsentligste faciliteter, som bruges i hverdagen, men alligevel at være 
”på landet”.  På den måde forsøger vi at tiltrække en mere mangfoldig beboersammensætning.  

Boligerne tænkes som udgangspunkt at være med blandede ejerformer, såsom andelsboliger, ejerboliger 
og lejeboliger. Vi forestiller os at området måske vil kunne tilbyde lavenergi-boliger, som tæt/lav 
rækkehuse – både i 1 plan og 1½-plan og evt. som ”gårdhave-huse”. 

Jeg har som ejer haft dialog med eksterne rådgivere, som i en løbende proces har været med til at definere 
tanker og mulighederne for jordarealet og såfremt Holbæk Kommune vil være positiv overfor efterfølgende 
at indgå i en dialog om at inddrage det anmodede jordareal på 3,5 ha jf. kortudsnittet som fremtidigt bolig 
perspektiv område – som et tillæg til kommuneplan 2021 - vil jeg fortsætte min dialog med mine rådgivere 
om mulighederne. 

Jeg håber derfor at I vil kontakte mig, såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte, og jeg 
ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen 

Susanne Rygård Christiansen, Ejer af matrikel 7ab Gislinge By, Gislinge 

 

Mobil  



28. marts 2021

Rene Thomassen, tlf  
Nicolai Kærgaard, tlf  

Frugtplantagen ApS 
Damstien 38 
2720 Vanløse 

Ang. Roskildevej 345 og tilblivelsen ny lokalplan 

Kære Holbæk Kommune 

I forbindelse med tilblivelsen af den nye kommuneplan for Vipperød og omegn, så glæder det os at se 
planerne for udvikling af området omkring rundkørslen ved Roskildevej 345, og at Holbæk kommune har til 
hensigt at udvikle den del af Vipperød med flere boliger, til glæde for både lokale og tilflyttede. 

Vi er en gruppe af udviklere der ønsker at udvikle matriklen 4AH med boliger i tæt lav bebyggelse. Dette 
kunne være rækkehuse, lejeboliger eller townhouses i et og to plan. Vores ambition er at skabe et 
mangfoldigt og attraktivt område med de typer af boliger til familier, enlige og par som der er efterspørgsel 
på. 

Dette sker selvfølgelig i samspil med Holbæk Kommunes planafdeling, hvor vi sammen skaber de rette 
rammer for området. 

Vi glæder os til den fremtidige dialog, og vi stiller os til rådighed hvis kommunen har spørgsmål eller brug 
for information. 

Med venlig hilsen 

Nicolai Kærgaard og Rene Thomassen 
Frugtplantagen ApS 
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26. marts 2021

Sagsnr.: 2021-2063 

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN  

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg 
sendt elektronisk til: plan@holb.dk 

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 for Holbæk Kommune 
Holbæk Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i 
perioden fra den 3. februar til den 12. april 2021. 

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat 1. marts 2021 med de statslige 
myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på 
et møde mellem Holbæk Kommune, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirek-
toratet og Bolig- og Planstyrelsen den 8. marts 2021. På baggrund af drøftelserne 
har Holbæk Kommune den 15. marts sendt forslag til ændringer og suppleringer 
af planforslaget. 

Ikke indsigelse 
Bolig- og Planstyrelsen 1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 12, mod forslag til Kommuneplan 2021 under forudsætning 
af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, 
som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens vedlagte notat af 23. marts 2021 vedrø-
rende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til notat af 23. marts 2021 
med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og opfølgning. 

Bolig- og Planstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt vedtagne 
plan i forhold til de aftalte ændringer, før kommunen offentliggør dette på Plan-
data.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumentet 
uden ny offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. 

Med venlig hilsen 

Sara Aasted Paarup 
kontorchef 

1 Indenrigs- og Boligministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlo-
vens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i over-
ensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljø-
beskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler 
og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i be-
kendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021.  

2 jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning. 

Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.  

Høringssvar nr. 24
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Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Holbæk Kommunes forslag 
til Kommuneplan 2021 
 
Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring fra den 
3. februar med forlængelse til 12. april 2021.  
 
Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet og Bolig- og Planstyrelsen 
holdt den 8. marts møde med Holbæk Kommune på teknikerniveau. Som oplæg 
til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et notat af 1. marts 2021 
med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til forslaget. 
 
På baggrund af drøftelserne på mødet har Holbæk Kommune den 15. marts 
2021 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforsla-
get.                                                            
 
Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Bolig- og 
Planstyrelsen og Holbæk Kommune. 
 
Naturinteresser 
 
Omfanget af Natura 2000-områder på land 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplan 
2021 medtage sø-matriklen ved Skarresø, Jyderup i retningslinjen for Na-
tura2000 og naturbeskyttelsesinteresser.   
 

Arealet vist med rød skravering 
vil således indgå i retningslinje-
kort for Natura2000 og naturbe-
skyttelsesinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retningslinje for prioritering af naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplan 
2021 ændre retningslinje 4.3.2, så denne indeholder en prioritering indenfor 
Grønt Danmarkskort.  
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Den ændrede retningslinje (ny tekst understreget, tekst der udgår overstreget): 
”4.3.2 Grønt Danmarkskort er udpeget på kortet og består af naturbeskyttelses-
områder (og potentielle naturbeskyttelsesinteresser), økologiske forbindelser 
(og potentielle økologiske forbindelser) samt Natura 2000 områder. Inden for 
de samlede udpegninger vil kommunen gennem planlægning og aktiv naturfor-
valtning aktivt søge at bevare, forbedre og skabe nye levesteder og sprednings-
muligheder for vilde planter og dyr, som led i at styrke og øge biodiversiteten. 
Områderne der er udpeget som Grønt Danmarkskort har således højest priori-
tet i forhold til naturprojekter. Kommunen vil prioritere at bevare og forbedre 
den eksisterende natur indenfor Grønt Danmarkskort. Prioritering af konkrete 
naturprojekter indenfor Grønt Danmarkskort vil ske løbende og i det omfang 
det ligger indenfor kommunens muligheder. Prioriteringen er ikke til hinder for 
etablering af naturprojekter på øvrige arealer indenfor grønt danmarkskort, 
hvor kommunen vurderer at projektet vil bidrage til kommunens samlede natur- 
og biodiversitetskapital”. 
 
Digitale naturkort og anvendelse af nationale kriterier i udpegningen af Grønt 
Danmarkskort 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommune-
plan 2021 tilføje følgende til kommuneplanens redegørelse: 
  
”Holbæk Kommune har sammenholdt statens digitale naturkort - også kaldet 
biodiversitetskortet - med egne registreringer af beskyttede naturtyper, herun-
der data opnået gennem feltstudier, og har på den baggrund heraf foretaget ud-
pegningen af Det grønne Danmarkskort. Kommunen har gjort brug af det digi-
tale naturkorts data om artscore, der afspejler forekomsten af rødlistede arter 
samt bioscoren, som viser arealer, der har værdi eller potentiale som levested 
for rødlistede arter. Det er i forbindelse med sammenstillingen af de hidtidige 
udpegninger og de digitale naturkort konstateret, at kommunens lokale kend-
skab og registreringer har en god kvalitet, og derfor er de eksisterende udpeg-
ninger fra kommuneplan 2017 i meget stor grad videreført2. 
 
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
 
Redegørelse for opgørelsen af arealer dækket af Grønt Danmarkskort 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommune-
plan 2021 tilføje følgende til kommuneplanens redegørelse: 
”Ifølge planloven skal der i kommuneplanen redegøres for størrelsen af de are-
aler der indgår i udpegningen til Grønt Danmarkskort. Der er i kommuneplan 
2021 således udpeget følgende arealer: 

 Grønt Danmarkskort 20.104,3 ha 
 Naturbeskyttelsesområder med særlig interesse 14.737,3 ha 
 Potentielle naturbeskyttelsesområder 4.388,6 ha 
 Økologiske forbindelser 1.061,3 ha 
 Potentielle økologiske forbindelser 391,7 ha 
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Udpegningerne i kommuneplan 2017 er i stor grad videreført i kommuneplan 
2021, desuden er der sket en forøgelse af områder udpeget til naturbeskyttelses-
områder med særlige interesser og Grønt danmarkskort, da sø-arealet ved 
Skarresø, Jyderup udpeges til naturbeskyttelsesområder med særlig interesse og 
Grønt Danmarkskort, og som følge heraf øges disse udpegninger”.  
  
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
 
Redegørelse for påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt in-
ternationalt beskyttede arter 
Følgende tekst tilføjes som redegørelse i den endelige kommuneplan:  
 
”Natura2000 og bilag IV arter 
Der er to Natura2000 områder indenfor Holbæk Kommune – 155 Udby Vig og 
156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Det er vurderet, at vedtagelsen af 
kommuneplan 2021 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af nogle af Natura 
2000-områderne. Det er desuden vurderet, at vedtagelsen af kommuneplan 
2021 ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-, rasteområder 
eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, og at vedtagelsen 
ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatdirektivets 
bilag IV”.  
 
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
 
 
Vejinteresser 
 
Skovrejsning uønsket 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen 
tilrette retningslinjekortet for skovrejsning, så statslige vejstrækninger og inte-
ressezonen omkring rute 21 Skovvejen (i forbindelse med opgradering til mo-
torvej) udpeges til områder hvor skovrejsning er uønsket, jf. vedlagte kortbilag 
1 Skovrejsning. 
 
 
 
Kystbeskyttelse og klimatilpasning  
 
Retningslinje for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse 
og erosion 
Holbæk Kommune vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommune-
planen indsætte et nyt afsnit under bemærkninger til retningslinje:  
 
”Udpegede områder med risiko for oversvømmelse 
Kommuneplanens udpegning af risikoområder er sket med baggrund i planlo-
vens krav (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 18). De udpegede områder kan således 
være i risiko for at blive udsat for oversvømmelser som følge af 
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klimaforandringer. Retningslinjerne sikrer, at risiko-områderne som udgangs-
punkt friholdes for planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret 
anvendelse m.v.  
 
Såfremt der indenfor de udpegede områder er ønske om ændret anvendelse mv. 
skal det belyses om og i hvilket omfang der er behov for at etablere afværgefor-
anstaltninger. Ved planlægning indenfor områderne vil konsekvenserne af det 
planlagte blive undersøgt nærmere i form af mere detaljerede undersøgelser af 
ekstrem-hændelser og vandets påvirkning i forbindelse hermed. Disse undersø-
gelser kan vise at der er behov for afværgeforanstaltninger, og i givet fald skal 
disse sikres i planlægningen. 
 
I forbindelse med øvrig myndighedsbehandling f.eks. landzonesagsbehandling 
mv. skal det også overvejes hvorvidt projekter vedrørende tekniske anlæg og 
ændret anvendelse kan tillades indenfor de udpegede risiko-områder, og i givet 
fald under hvilke forudsætninger (krav om afværgeforanstaltninger)”. 
 
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/miljoe-
og-energi/klimatilpasning/ 
 



Signatur
Statsveje

Skovrejsning uønsket - ny udpegning

Skovrejsning ønsket

Skovrejsning uønsket
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Forslag til Holbæk Kommuneplan 2021. Notat med statens bemærkninger, 
referat, kommunens tilbagemelding og opfølgning 
Holbæk Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i 
perioden fra den 3. februar til 12. april 2021. 
 
Der blev den 8. marts 2021 holdt teknikermøde med Holbæk Kommune.  
 
Mødet blev afholdt via Microsoft Teams. 
 
Deltagere i mødet 
Holbæk Kommune Else Marie Nørgaard 

Rasmus Uhrbrand Damkjær  
Lotte Højgaard  
Jakob Bonde Pollmann  
Andreas Jønck Faartoft 

 
fra Miljøstyrelsen Line Moody Nielsen  
 
fra Vejdirektoratet Rikke Schade Weje  
 
fra Kystdirektoratet Ilse Gräber Toxvig  

Pernille Spangsberg Nielsen  
 
fra Bolig- og Planstyrelsen Christina Lohfert Rolandsen 
   Mette Kragh 
 
Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et notat af 1. marts 
2021 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. 
 
I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i notatet under 
”Referat” under hvert enkelt punkt.  
 
Kommunen har den 15. marts givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført 
under ”Kommunens bemærkninger”.  
 
De statslige myndigheder har efterfølgende sendt yderligere bemærkninger, hvil-
ket er anført under ”Opfølgning”. 
 
Bolig- og Planstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter. 
 
 
Naturinteresser  
Miljøstyrelsens bemærkninger 
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Punkt 2.1.1  
Ifølge punkt 2.1.1. i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægnin-
gen skal eksisterende Natura 2000-områder på land indgå i Grønt Danmarkskort 
som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Miljøstyrelsen har i 
forslaget til kommuneplanen konstateret, at dele af Natura 2000-områderne 
N156 kun delvist er medtaget i udpegningen til Grønt Danmarkskort.  
 
Derudover fremgår det af punkt 2.1.1., at kommuneplanen skal fastlægge en el-
ler flere retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats in-
den for Grønt Danmarkskort. Miljøstyrelsen har i forslaget til kommuneplanen 
ikke fundet retningslinjer for denne prioritering.  
 
Punkt 2.1.3.  
Ifølge punkt 2.1.3 i Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægnin-
gen skal der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Dan-
markskort mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg mv., 
der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde plan-
ter og dyr.  
 
Miljøstyrelsen finder, at der for naturbeskyttelsesområder samt potentielle na-
turbeskyttelsesområder inden for Grønt Danmarkskort mangler en sådan ret-
ningslinje. 2  
  
Punkt 2.1.4  
Ifølge punkt 2.1.4. i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægnin-
gen skal der bl.a. redegøres for:  

- Hvordan de digitale naturkort er anvendt ved udpegning af Grønt Dan-
markskort.  

- Hvordan de udpegede arealer følger de tre nationale kriterier i priorite-
ret rækkefølge.  

Miljøstyrelsen finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for, hvor-
dan de digitale naturkort og de nationale kriterier er anvendt til udpegningen af 
Grønt Danmarkskort.  
 
Nyt redegørelseskrav  
Den 1. april 2020 trådte en lovændring af planloven i kraft. Efter denne ændring 
skal der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for 
” i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt 
Danmarkskort er realiseret”.  
 
Denne redegørelse skal indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse 
af ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”potentielle natur-
områder”, ”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser” 
baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal sam-
menholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommune-
planlægning, og der skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den 
samlede arealmæssige ændring.  
 
På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturind-
satser skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede 
udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng 
skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til 
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Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen 
af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potenti-
elle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske for-
bindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den forstand, at den skal rede-
gøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt 
Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert 
enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for Grønt Dan-
markskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.  
 
Punkt 2.1.5  
Ifølge pkt. 2.1.5 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 
skal kommuneplanlægningen ske i overensstemmelse med beskyttelseshensyn 
og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområder og internatio-
nalt beskyttede arter, herunder varetagelsen af forbuddet mod at beskadige eller 
ødelægge bilag IV-dyrearters yngle- og rasteområder samt bilag IV-plantearters 
voksesteder. Vurderingen heraf skal således fremgå af planforslagets redegø-
relse.  
Miljøstyrelsen kan hverken i kommuneplanens redegørelse eller miljøvurderin-
gen finde en vurdering af planens påvirkning på internationale naturbeskyttel-
sesområder og bilag IV-arter, og har derfor vanskeligt ved at vurdere, om hen-
synet er varetaget.  
 
Sammenfatning  
Miljøstyrelsen vurderer, at Holbæk Kommuneplan 2021 ikke understøtter de na-
tionale interesser for Natur og miljø, da 1) alle Natura 2000-områder på land 
ikke indgår i udpegningen, 2) kommunalbestyrelsens prioritering af naturindsat-
sen ikke er udformet som en eller flere retningslinjer, 3) der ikke er indarbejdet 
retningslinjer for, at alle arealer beliggende i Grønt Danmarkskort skal sikres 
friholdt for indgreb i form af byvækst, 4) der ikke er redegjort for, hvordan digi-
tale naturkort og de nationale kriterier er anvendt, 5) det samlede areal under 
Grønt Danmarkskort for tidligere og ny kommuneplan ikke er angivet, samt at 
der ikke er redegjort for, i hvilket omfang planlægningen af naturgenopretnings-
projekter under Grønt Danmarkskort er realiseret, 6) der ikke foreligger en vur-
dering af planens påvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder og in-
ternationalt beskyttede arter.  
 
Det vil ikke føre til indsigelse såfremt:  
1. Der sker en tilpasning af udpegningerne af Grønt Danmarkskort således, at 
alle Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med særlige na-
turbeskyttelsesinteresser samt opdatere redegørelsen herom.  
2. Der fastlægges retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens natur-
indsats inden for Grønt Danmarkskort.  
3. Der fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i 
form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturind-
holdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.  
4. Der redegøres for, hvordan de digitale naturkort og nationale kriterier er an-
vendt i udpegningen af Grønt Danmarkskort.  
5. Arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2017 angives samt 
arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2021 og der redegøres 
for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret og 
for den overordnede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort.  
6. Der redegøres for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt be-
skyttede arter.  
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Miljøstyrelsen indgår gerne i yderligere dialog om indsigelsen, såfremt kommu-
nen eller Bolig- og Planstyrelsen ønsker dette. 
 
Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at Holbæk Kommune med Kommuneplan 
2021 udlægger byvækstareal for det udpegede udviklingsområde ved Rishøj-
gaard, som er omfattet af bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udvik-
lingsområder i kystnærhedszonen (BEK 968 af 18/09/2019).  
 
I ovennævnte bekendtgørelse er der i § 3 fastsat en generel bestemmelse om, at 
udpegningen af udviklingsområder først kan træde i kraft, når der for kommu-
nen foreligger en endeligt vedtaget og offentliggjort planlægning for Grønt Dan-
markskort, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, efter anbefalinger fra det lokale 
naturråd, der afsluttede deres arbejde den 15. juli 2018. 
 
Referat  
1. For opklaring af den mulige uoverensstemmelse i fht. omfanget af Natura 
2000-områder på land, vil Miljøstyrelsen sende oplysning om kort, som Miljø-
styrelsen har taget udgangspunkt i, og hvor Miljøstyrelsen har fundet, at Skar-
resø ikke var medtaget i udpegningsgrundlaget. Holbæk Kommune har ikke haft 
intention om at undlade enkelte Natura 2000-områder i udpegningen, så den 
mulige uoverensstemmelse skal undersøges.  
2. Mht. at der skal fastlægges retningslinjer for prioritering af kommunalbesty-
relsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort, vil Miljøstyrelsen endvidere 
undersøge, om det kan skrives ind som en del af retningslinjerne i kommunepla-
nen, at kommunen vælger at prioritere alle områder inden for Grønt Danmarks-
kort lige højt. Endvidere vil Miljøstyrelsen undersøge, om det kan skrives ind i 
redegørelsen, at prioriteringen f.eks. kan afhænge af, hvilke muligheder der op-
står, f.eks. hvor der opnås mest mulig naturindsats i forhold til midlerne.  
3. Hvad angår, at der ikke kan ændres i tilstanden inden for områder i Grønt 
Danmarkskort vil Miljøstyrelsen undersøge, om det eventuel kunne være til-
strækkeligt at økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 
nævnes i retningslinjen, og at det så uddybes i bemærkningerne, at reguleringen 
af øvrige naturbeskyttelsesområder, og herunder potentielle naturbeskyttelses-
områder naturligvis er omfattet af anden regulering, som i forvejen sikrer det 
nødvendige hensyn. Samtidig vil Holbæk Kommune sende forslag til, hvordan 
formuleringen efter kommunens vurdering kunne være.  
4. I forhold til de digitale naturkort og anvendelsen af nationale kriterier i ud-
pegningen af Grønt Danmarkskort vil Holbæk Kommune komme med et forslag 
til redegørelsestekst, og tilsvarende vil Miljøstyrelsen forsøge at finde et eksem-
pel.  
5. Hvad angår redegørelseskravet om opgørelse af arealer dækket af Grønt Dan-
markskort vil Holbæk Kommune udarbejde en tilføjelse til redegørelsen om 
kvantificering af arealer. Herunder i hvilket omfang planlægningen under Grønt 
Danmarkskort er realiseret, og for den overordnede udvikling af naturområder 
inden for Grønt Danmarkskort. Der blev drøftet et konkret eksempel, som ville 
være acceptabelt at kunne indgå.  
6. Holbæk Kommune vil, f.eks. i miljøkonsekvensvurderingen, tilføje en rede-
gørelse for påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internati-
onalt beskyttede arter.  
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Fordi en realisering af byvækstarealet ved Rishøjgaard, som indgår i forslag til 
Kommuneplan 2021, er betinget af, at der foreligger en endeligt vedtaget og of-
fentliggjort planlægning for Grønt Danmarkskort, var der forståelse for, at den 
endelige afklaring af udeståender om Grønt Danmarkskort kan have betydning 
for, om byvækstarealet ved Rishøjgaard kan indgå og være en del af den ende-
lige vedtagne kommuneplan. Dette vil evt. blive afspejlet i aftalenotat og hø-
ringssvar. 
 
Af hensyn til processen frem mod høringsfristen som løber hen over påske, er 
der aftale om, at alle udvekslinger af tilføjelser til redegørelsen kan ske i denne 
indeværende uge. Og at Miljøstyrelsen vil tilstræbe at levere de aftalte afkla-
rende input vedr. ovenstående pkt. 1-4. inden for de nærmeste dage.  
 
 
Kommunens bemærkninger 
Holbæk Kommune har efter mødet haft bilaterale drøftelser med Miljøstyrelsen.  
 
Vedr. mulig indsigelsespunkt nr. 1 
Skarresø er en del af Natura2000 
område 156, men Holbæk Kom-
mune har ikke tidligere planlagt 
for søterritoriet. Kommunen vil 
som følge af Miljøstyrelsens kom-
mentar medtage sø-matriklen ved 
Skarresø, Jyderup i retningslinjen 
for Natura2000 og naturbeskyttel-
sesinteresser.   
 
Arealet vist med rød skravering 
vil således indgå i retningslinje-
kort for Natura2000 og naturbe-
skyttelsesinteresser. 
 
Vedr. mulig indsigelsespunkt nr. 2 
På baggrund af Miljøstyrelsens krav vil Holbæk Kommune i forbindelse med 
endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 ændre retningslinje 4.3.2 så denne in-
deholder en prioritering indenfor Grønt Danmarkskort.  
Den ændrede retningslinje (ny tekst understreget, tekst der udgår overstreget): 
4.3.2 Grønt Danmarkskort er udpeget på kortet og består af naturbeskyttelses-
områder (og potentielle naturbeskyttelsesinteresser), økologiske forbindelser 
(og potentielle økologiske forbindelser) samt Natura 2000 områder. Inden for 
de samlede udpegninger vil kommunen gennem planlægning og aktiv naturfor-
valtning aktivt søge at bevare, forbedre og skabe nye levesteder og sprednings-
muligheder for vilde planter og dyr, som led i at styrke og øge biodiversiteten. 
Områderne der er udpeget som Grønt Danmarkskort har således højest priori-
tet i forhold til naturprojekter. Kommunen vil prioritere at bevare og forbedre 
den eksisterende natur indenfor Grønt Danmarkskort. Prioritering af konkrete 
naturprojekter indenfor Grønt Danmarkskort vil ske løbende og i det omfang 
det ligger indenfor kommunens muligheder. Prioriteringen er ikke til hinder for 
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etablering af naturprojekter på øvrige arealer indenfor grønt danmarkskort, 
hvor kommunen vurderer at projektet vil bidrage til kommunens samlede natur- 
og biodiversitetskapital. 
 
Vedrørende mulig indsigelsespunkt nr. 3 
Miljøstyrelsen har oplyste, at drøftelserne på mødet har ført til at styrelsen fra-
falder krav om ændringer. 
 
Vedrørende mulig indsigelsespunkt nr. 4 
På baggrund af Miljøstyrelsens krav vil Holbæk Kommune i forbindelse med 
endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 tilføje følgende til kommuneplanens 
redegørelse: 
  
Holbæk Kommune har sammenholdt statens digitale naturkort - også kaldet 
biodiversitetskortet - med egne registreringer af beskyttede naturtyper, herun-
der data opnået gennem feltstudier, og har på den baggrund heraf foretaget ud-
pegningen af Det grønne Danmarkskort. Kommunen har gjort brug af det digi-
tale naturkorts data om artscore, der afspejler forekomsten af rødlistede arter 
samt bioscoren, som viser arealer, der har værdi eller potentiale som levested 
for rødlistede arter. Det er i forbindelse med sammenstillingen af de hidtidige 
udpegninger og de digitale naturkort konstateret, at kommunens lokale kend-
skab og registreringer har en god kvalitet, og derfor er de eksisterende udpeg-
ninger fra kommuneplan 2017 i meget stor grad videreført. 
 
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
 
Vedrørende mulig indsigelsespunkt nr. 5 
På baggrund af Miljøstyrelsens krav vil Holbæk Kommune i forbindelse med 
endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 tilføje følgende til kommuneplanens 
redegørelse: 
Ifølge planloven skal der i kommuneplanen redegøres for størrelsen af de area-
ler der indgår i udpegningen til Grønt Danmarkskort. Der er i kommuneplan 
2021 således udpeget følgende arealer: 

 Grønt Danmarkskort 20.104,3 ha 
 Naturbeskyttelsesområder med særlig interesse 14.737,3 ha 
 Potentielle naturbeskyttelsesområder 4.388,6 ha 
 Økologiske forbindelser 1.061,3 ha 
 Potentielle økologiske forbindelser 391,7 ha 

Udpegningerne i kommuneplan 2017 er i stor grad videreført i kommuneplan 
2021, desuden er der sket en forøgelse af områder udpeget til naturbeskyttelses-
områder med særlige interesser og Grønt danmarkskort, da sø-arealet ved 
Skarresø, Jyderup udpeges til naturbeskyttelsesområder med særlig interesse og 
Grønt Danmarkskort, og som følge heraf øges disse udpegninger.  
  
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
Der er i forslag til kommuneplan 2021 en kort redegørelse, der beskriver, at der 
siden kommuneplan 2017 er realiseret et større naturprojekt ved Tempelkrogen.  
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Vedrørende mulig indsigelsespunkt nr. 6 
Holbæk Kommune har vurderet at planforslaget ikke medføre nogen væsentlig 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder eller internationale be-
skyttede arter.   
Følgende tekst tilføjes som redegørelse i den endelige kommuneplan:  
 
Natura2000 og bilag IV arter 
Der er to Natura2000 områder indenfor Holbæk Kommune – 155 Udby Vig og 
156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Det er vurderet, at vedtagelsen af 
kommuneplan 2021 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af nogle af Natura 
2000-områderne. Det er desuden vurderet, at vedtagelsen af kommuneplan 
2021 ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-, rasteområder 
eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, og at vedtagelsen 
ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatdirektivets 
bilag IV.  
Ovenstående tilføjes her https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/natur-
landskab/groent-danmarkskort/ 
 
Opfølgning 
Miljøstyrelsen har 19. marts meddelt, at styrelsen ikke har yderligere bemærk-
ninger, og derfor anser de nationale hensyn som værende tilstrækkeligt vareta-
get.  
 
Konklusion 
Ikke yderligere bemærkninger. 
 
 
 
Vejdirektoratet 
Skovrejsning 
I følge punkt 4.2.9 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægnin-
gen skal kommunernes planlægning have uønsket skovrejsning i arealkorridorer 
for eksisterende og fremtidig infrastruktur og i arealreservationer efter konkrete 
projekterings- og anlægslove. Kravet har hjemmel i planlovens § 1 og vejlovens 
§§ 1, 40 og 41.  
 
Kommuneplanforslagets tema omhandlende ”Skov & Landbrug” indeholder ret-
ningslinjerne 6.2.1 – 6.2.4 vedr. skovrejsning, jf. afsnittet ”Skovrejsning”. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i retningslinjekortet, der knytter sig til 
”Skovrejsning”, mangler en udpegning af følgende områder med ”Skovrejsning 
uønsket”: 
- De eksisterende statsvejstrækninger i Holbæk Kommune,  
- Arealreservationerne til udvidelse af eksisterende veje og til nye veje, jf. de 

”Planlagte trafikanlæg” som er vist i retningslinjekortet for ”Regionale tra-
fikforbindelser” under temaet ”Trafik”, og 

- Vejinteressezonen omkring 3. etape af Kalundborgmotorvejen, som er ved-
taget ved anlægslov. 
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Af bemærkningerne til retningslinjerne er det beskrevet, at negativområder 
(skovrejsning uønsket) primært findes, hvor der er andre udpegninger, som vil 
skabe konflikt med skovrejsning, f.eks. på arealer, som er omfattet af reservatio-
ner til infrastrukturanlæg. Vejdirektoratet forudsætter på den baggrund, at det er 
en fejl, at der ikke er udpeget ”Skovrejsning uønsket” i forbindelse med oven-
nævnte infrastrukturanlæg (eksisterende og mulige fremtidige), og ønsker en 
nærmere drøftelse heraf på 5 ugers mødet.  
 
Det vil ikke føre til indsigelse såfremt:  
-Der sker en tilretning af retningslinjekortet for ”Skovrejsning” så det bringes i 
overensstemmelse med indholdet af pkt. 4.2.9 i Oversigt over nationale interes-
ser i kommuneplanlægningen. 
 
Referat  
Det blev aftalt, at Vejdirektoratet fremsender kortgrundlag, som viser hvilke 
vejstrækninger, det drejer sig om i forhold til eksisterende og fremtidig infra-
struktur, og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove.  
Vejdirektoratet vil kunne levere dette input inden for de allernærmeste dage. 
 
 
Kommunens bemærkninger 
Holbæk Kommune har efter mødet haft bilaterale drøftelser med Vejdirektora-
tet.  
I forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen vil retningslinjekortet 
for skovrejsning blive tilrettet, så statslige vejstrækninger og interessezonen om-
kring rute 21 Skovvejen (i forbindelse med opgradering til motorvej) udpeges til 
områder hvor skovrejsning er uønsket.  
Det vil sige, at de arealer hvor der sker en ændring af udpegningen, er dels vej-
matrikler og dels privatejede arealer, hvor der allerede er tinglyste vejinteresser.  
Der er udarbejdet et kortbilag, der viser ændringerne der foretages på retnings-
linjekortet. Kortbilaget er vedlagt. 
 
 
Opfølgning 
Vejdirektoratet har 14. marts meddelt, at styrelsen ikke har yderligere bemærk-
ninger, og derfor anser de nationale hensyn som værende tilstrækkeligt vareta-
get.  
 
Konklusion 
Ikke yderligere bemærkninger. 
 
 
 
Kystbeskyttelse og klimatilpasning  
Kystdirektoratets bemærkninger 
I henhold til punkt 2.3.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-
ningen skal kommuneplanen indeholde retningslinjer om udpegning af områder, 
der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværge-
foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion ved planlægning af 
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byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede 
områder.   
 
Kystdirektoratet fører tilsyn med emnerne kystbeskyttelse og klimatilpasning 
som en national interesse i kommuneplanlægningen, og ser bl.a. se på, hvorvidt 
der i kommuneplanforslaget er retningslinjer, der opfylder planlovens § 11 a, 
stk. 1, nr. 18: 
 
”18) udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller 
erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod over-
svømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske 
anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder”, 
 
Retningslinje 8.7.6 og 8.7.7 vurderes ikke at være dækkende ift. planlovens be-
stemmelse, og Kystdirektoratet ønsker en nærmere drøftelse heraf på 5 ugers 
mødet.  
 
Derudover bemærker Kystdirektoratet, at Holbæk Kommune har valgt ikke at 
udarbejde et kort, der viser erosion med følgende forklaring: 
 
Erosion 
Til vurdering af erosionsrelaterede problemer er temaet for kronisk erosion i 
Kystdirektoratets Kystatlas benyttet. I egenskab af kommunens placering i bun-
den af Isefjorden er vores kyster kun i relativ lav grad udsat for erosion. Ifølge 
Kystatlas har vi i kommunen kun kyststrækninger med lav til moderat grad af 
erosion. Der er derfor ikke indarbejdet udpegninger i relation til erosion. 
 
Kystdirektoratet ønsker nærmere at drøfte kommunens overvejelser ved ikke at 
udpege erosionstruede områder, herunder hvorvidt Holbæk Kommune, i det 
fremtidige planarbejde, vil tage hensyn til erosion og planlægge afværgeforan-
staltninger herefter. 
 
Det vil ikke føre til indsigelse såfremt:  
-Der sker en tilretning af retningslinje 8.7.6 og 8.7.7, hvorved hensynet til punkt 
2.3.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen er varetaget 
tilstrækkeligt. 
 
Referat  
Det blev aftalt, at Kystdirektoratet sender en tidligere accepteret formulering på 
en retningslinje, og at Holbæk parallelt hermed sender udkast til en justeret ret-
ningslinje, som dækker kommunens forslag til formulering. Kystdirektoratet vil 
vende tilbage hermed inden for de allernærmeste dage. 
 
 
Kommunens bemærkninger 
Holbæk Kommune har efter mødet haft bilaterale drøftelser med Kystdirektora-
tet.  
Nedenstående tekst (i kursiv) vil således blive indsat som et nyt afsnit under be-
mærkninger til retningslinjer her: 
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https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/miljoe-og-energi/klimatilpasning/ 
 
”Udpegede områder med risiko for oversvømmelse 
Kommuneplanens udpegning af risikoområder er sket med baggrund i planlo-
vens krav (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 18). De udpegede områder kan således 
være i risiko for at blive udsat for oversvømmelser som følge af klimaforandrin-
ger. Retningslinjerne sikrer, at risiko-områderne som udgangspunkt friholdes 
for planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret anvendelse m.v.  
 
Såfremt der indenfor de udpegede områder er ønske om ændret anvendelse mv. 
skal det belyses om og i hvilket omfang der er behov for at etablere afværgefor-
anstaltninger. Ved planlægning indenfor områderne vil konsekvenserne af det 
planlagte blive undersøgt nærmere i form af mere detaljerede undersøgelser af 
ekstrem-hændelser og vandets påvirkning i forbindelse hermed. Disse undersø-
gelser kan vise at der er behov for afværgeforanstaltninger, og i givet fald skal 
disse sikres i planlægningen. 
 
I forbindelse med øvrig myndighedsbehandling f.eks. landzonesagsbehandling 
mv. skal det også overvejes hvorvidt projekter vedrørende tekniske anlæg og 
ændret anvendelse kan tillades indenfor de udpegede risiko-områder, og i givet 
fald under hvilke forudsætninger (krav om afværgeforanstaltninger)”. 
 
Med ovenstående tilføjelse til redegørelsen er sammenhængen med lovteksten 
tydelig. 
 
Opfølgning 
Kystdirektoratet har 10. marts meddelt, at styrelsen ikke har yderligere bemærk-
ninger, og derfor anser de nationale hensyn som værende tilstrækkeligt vareta-
get.  
 
Konklusion 
Ikke yderligere bemærkninger. 
 
 
Formelle forhold 
Bolig- og Planstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget lega-
litetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede 
nationale interesser. 
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Til rette vedkommende 

De tre skoler, Holbæk Lille Skole, Stenhus Gymnasium og HF og Stenhus Kostskole har interesse i den afledte effekt 
på trafikken på Stenhusvej, såfremt rammebilag 2.B29 godkendes. 
Der er allerede i dag store udfordringer med afvikling af trafikken på Stenhusvej i forbindelse med skolestart og -slut. 

En anvendelse af Jehovas Vidners grund, som foreslået i rammebilag 2.B29, 330 nye boligenheder på arealet, vil 
medføre en væsentlig og øget trafikbelastning på Stenhusvej. 

Vi vil således opfordre til, at der iværksættes en undersøgelse af den mulige trafikafvikling på Stenhusvej inden 
rammebilag 2.B29, i den nuværende form, kan godkendes.  

På vegne af de tre skoler 
Med venlig hilsen 
Knud e. Schack Korsbjerg 
Skoleleder – Stenhus Kostskole 
Stenhusvej 20 A, 4300 Holbæk 

Stenhus Kostskole 
+45 59 43 85 00
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Høringssvar til Holbæk Kommune. 

Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd. 

Min mand og jeg til gerne fremsætte en indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet 
offentliggjort i forbindelse med kommuneplanforslag 2021. 

Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil har 
været bibeholdt som landzone.  Der er tale om en ”koteletgrund” - placeret mellem fem 
grundejerforeninger, hvor der påtænkes en bebyggelse, hvorved  

• områdets karakter markant ændres
• den trafikale infrastruktur og konsekvenser heraf ikke er behørigt analyseret eller tænkt sammen

med områdets udvikling
• muligheden for at friholdelse af bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen.

Bevarelse af karakter i boligområdet: 

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i kommuneplansforslaget ikke anført som et nyt selvstændigt 
boligområde, og selvom det var, så ændrer dette markant på områdets øvrige karakter. I rammebilag 2.B29 
er angivet en maksimal bebyggelsesprocent på 45%, et maksimalt antal etager på 6 etager og en maksimal 
højde for bebyggelse på 22 meter.  Der vil medføre omkring 330 boliger på grunden. 

Der blev heller ikke nævnt noget på udviklingsmødet d. 18.3.2021 nævnt direkte noget om, hvor 
etagehuset evt. skulle ligge på Jehovas Vidners grund, eller om det kun var et etagehus eller flere. 

I de omkringliggende store boligområder, hvor der i dag udelukkende er åben lav bebyggelse, er den 
maksimale bebyggelsesprocent på 30% og det maksimale antal etager er på 1½ til 2 etager.  

Vi mener ikke at det kan være i den enkeltes grundejers interesse at Jehovas Vidners grund skal ændres fra 
landzone til byzone med en bebyggelsesprocent på 45% og derved give mulighed for opførelse af 6 etagers 
huse.  

Ydermere blev der spurgt indtil om en forhåndsaftale mellem grundejer af Jehovas Vidners grund og 
Holbæk kommune, som disse havde fået aktindsigt til, hvor Jakob Bonde Polleman var noget tøvende i sin 
udtagelse. Hvis dette er korrekt, så mener vi som grundejer, at Holbæk Kommune svigter sit ansvar overfor 
sine borgere i kommunen idet, at disse ikke har muligheden for at blive hørt.  

Vi mener at de omkringliggende boligområders karakter ændres væsentligt og mener at det strider imod 
Holbæks Kommunes egne hovedprincipper for boligområder hvor der i står: 

Boligområder skal anvendes til helårsboligformål. 

Bebyggelsestyper kan omfatte åben/lav bebyggelse (fritliggende parcelhuse), forskellige former for tæt-
lav boligbebyggelse, herunder dobbelt-, række-, kæde- og klyngehuse samt etageboliger. 

Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i 
områder med lav bebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhus o.lign., og i områder 
med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger. 

Høringssvar nr. 27
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På udviklingsmødet nævnte Jakob Bonde Polleman, at Holbæk Kommune påtænkte, at Jehovas Vidners 
grund skulle udformes som Holbæk Have.  

Hvis man kommer forbi Holbæk Have, vil man kunne se, at der ikke kun ligger en men flere etagehuse.  Vi 
mener derfor at der udelukkende tages hensyn til en kommende bygherre ønske om en økonomisk 
maksimal udnyttelse af grunden, dette skyldes at vi kunne høre på udviklingsmødet, at det ikke var den 
nuværende grundejer: Jehovas Vidner har oplyst, at de ikke selv planlægger at bebygge grunden, men har 
indgået en aftale med invester/bygherre om option på køb af grunden med henblik på udvikling af denne. 
På nuværende tidspunkt er det endnu ikke offentliggjort hvilken investor det drejer sig om. 

Såfremt at der opføres etagehuse omkring på grunden vil dette kunne forringe den enkelte 
omkringliggende grundejers værdi ved evt. komme salg af, idet at den enkeltes husværdi vil falde, da ingen 
ønsker at have et etagebyggeri i sin baghave, hvor det ikke er muligt at befærde sig på sin egen grund uden 
at blive overbegloet.  

Vi er godt klar over at området ikke kan forblive ubeboet på sigt. Hvis der området skal ændres til beboelse, 
vil det vi anbefale at det udstykkes til selvstændige parcelhusgrunde, som i de omkringliggende kvarterer 
er. Tilsvarende bør gælde en bebyggelsesprocent på 30% og bebyggelse i 1 til 2 plan, evt. med nogle grønne 
områder indimellem.  

Et andet alternativ plan kunne være, at der på noget af arealet blev opført rækkehuse/dobbelthuse eller 
klyngehuse i 1 til 2 plan. Her vil bebyggelsesprocenten dog overskride de 30 %. 

Hvis der ønskes at bebygge i 2 plan, så kunne dette evt. ske på arealet mod nord/øst, idet der er tale om et 
skrående areal, der er lavest i denne ende. På denne måde bliver de omkringliggende ejendomme mod syd 
og nord/øst blive mindst generet.  

Jehovas Vidners grund er betragtes i forvejen som lav bebyggelse.  

 

Trafikale infrastruktur: 

Udover at der planlægges en bebyggelse, hvor karakteren ændres markant for området, er der i 
rammebilag 2B29, Stenhus Syd, ikke omtalt en mulig tilkørsel til området og den deraf følgende påvirkning 
af den trafikale infrastruktur i områder.  Der forventes mellem 4-500 biler ekstra i trafikken. 

Dette blev på udviklingsmødet d. 18.3.2021 påpeget overfor Jakob Bonde Polleman, hvor han oplyste, at 
dette ikke var blevet nærmere undersøgt.  

Vi kan som grundejer kun se 3 mulige tilkørselsveje til området. 

1. via Huginsvej/Stenhusvænget til Stenhusvej 
2. Stien ned til Thorsvej mellem grundejer nr. 42 og 44. 
3. Via Bilbyen 

 

1. Grundejerne som bor på Huginsvej/Stenhusvænget vil derfor ikke længere få et roligt område, som det 
er i dag, da vejen vil ligge lige op ad deres grund.  

Stenhusvej er i forvejen stærk udfordret med trafik i spidsbelastningsperioderne, der er fra mandag til 
fredag fra kl. 7.30 til kl. 8.30 og igen fra kl. 14 til kl. 15.30. I denne periode er der transport til og fra 
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Holbæk Lille Skole, Stenhus Kostskole og Stenhus Gymnasium med deraf følgende kø på hele 
Stenhusvej. Dette har bl.a. medført problemer med eksempelvis trafik via Torpet/Gærdet, hvor det har 
været nødvendigt at opsætte bomme for at mindste gennemkørsel denne vej.  

Udover når der er trafik til skolerne, er Stenhusvej også belastet lørdag og søndag, hvor trafikken også 
er belastet, som følge af kørsel til og fra Holbæk Megacenter. 

Yderligere trafik til og fra et stort tætbebygget boligområde, som ligges op til ifølge rammebilag 2.B29 
og hvor der muligvis kun vil komme adgang via Stenhusvej, vil kun gøre problemerne endnu større end 
de er i forvejen.  

I sommeren 2019 åbnede Holbæk Sportsby, mange af brugerne anvender ofte Stenhusvej som 
tilkørselsvej til Omfartsvejen, for at komme ud til Holbæk Sportsby – det er med til at belaste trafikken 
yderligere på Stenhusvej.  

Generelt har den øgede trafik på Stenhusvej også gjort det vanskeligere at være blød trafikant- 
fodgængere og cyklister. I myldretiderne er det svært at krydse Stenhusvej og der er en del børn, der 
cykler til byens skoler eller f.eks., ankommer med busserne og skal krydse vejen for at komme ned til 
Holbæk Lille Skole, Stenhus Gymnasium eller Kostskole. Tilsvarende er der en fin gang/cykelsti til 
Holbæk Sportsby via Ladegårdsalleen, men mange skal krydse Stenhusvej ud for de nævnte 
boligområder eller ved rundkørslen. 

Som ældre gående eller handicappet f.eks. med rollator eller i kørestol, tager det endnu længere tid at 
komme over Stenhusvej, hvor mange oplever at allerede nu, mange trafikanter ikke holder tilbage for 
disse, selv om de benytter fodgængerfelterne, dette vil på sigt ikke blive lettere.  

2. Anlægges der en til- og frakørsels mellem Thorsvej 42 og 44, vil dette medføre et stort trafikalt problem 
ud over det der er i forvejen på hverdagene mellem kl. 7.30 og kl. 8.30, hvor mange forældre kommer 
for at sætte eleverne af på parkeringspladsen i grundejerforeningen Kirsebærhaven ud for nr. 44, for at 
eleverne kan gå om til Holbæk Lille Skole, Holbæk Gymnasium eller Kostskole via Fjordhøjstien (ligger 
lige ud for Thorsvej 44), samt igen mellem kl. 13.30 og kl. 15.30, hvor de igen skal hente eleverne. 

Udover at der er mange som kommer og sætter elever af og senere henter disse, er der også mange 
bløde trafikanter – gående, dagplejebørn og cyklister/knallerter, at tage hensyn til som benytter 
tilgangsforholdene til Fjordhøjstien.  

Der er mange gående som benytter Fjordhøjstien til at komme via stisystemet ned i selve Holbæk by, 
men også til at komme over i de omkringliggende skove som Knudskoven eller til Holbæk Klatrepark. 
Derudover befærdes også dagplejer på både Thorsvej og Fjordhøjstien for at komme ud til diverse 
besøg eller naturoplevelser.  

Mange cyklister/knallerter fra Tuse, Kalundborgvej og de omkringliggende veje benytter ofte 
Fjordhøjstien til enten at komme på Holbæk Lille Skole, Holbæk Gymnasium/Kostskole eller for at 
komme på arbejde nede i Holbæk By.  

Ydermere kan vi være bekymret for, at bilisterne laver en smutvej via Fjordhøjstien som vi gennem 
gentagende gange har gjort opmærksom på overfor Holbæk Kommune, hvilket skaber meget utryghed 
for de bløde trafikanter.  
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3. Såfremt der vælges en lægge en tilkørselsvej ind via Bilbyen, vil dette komme til at bevirke, der kommer 
yderligere pres på vejene omkring Mega Centeret og de omkring liggende grundejere, som vil blive 
voldsomt generet af trafikken på egen grund.  
 

Vi mener, at den trafikale infrastruktur er ikke dokumenteret og analyseret godt nok ind i vilkårene i 
rammebilag 2.B29. Vi mener derfor at rammebilag 2.B29. udgår af kommuneplanforslaget og der 
gennemføres en analyse af påvirkningen på trafikken i området og mulige løsninger, inden der 
besluttes hvorledes området planmæssigt udvikles eller signaleres udviklet. F.eks.: 

- Trafikken er i myldretiden problematisk ved Stenhus Gymnasium og øvrige Stenhusvej mod 
Lundemarksvej, da busserne er med til at blokere for trafikken, da de gør fuldt stop på 
kørebanen. 

- Trafiktælling på Stenhusvej- behov for måling af hverdagstrafik samt trafik lørdag, hvor 
trafikken er helt ekstremt til Holbæk Megacenter 

- Hvordan løses trafikknudepunkterne ved Stenhusvej og ned til Jehovas Vidner og ved 
udkørslerne i bilbyen, hvis trafikmængden øges til- og fra disse områder/sideveje 

- Trafikken ned ad Thorsvej 42 og 44 af bløde trafikanter, hvis der skal være til- og frakørsel fra 
rammebilag 2.B29. 

- Der bør undersøges om hvilke gener det vil give for de grundejere der er, hvis udkørselsforhold 
vil blive via Bilbyen. 

- Lav bebyggelse i from af parcelhuse vil også mindske den øgede trafikmængde i forhold til 
etagebyggeri, hvor der er tale om væsentlige flere beboere.  

 

Området natur/kultur: 

Hvis Holbæk Kommune har til hensigt at ændre Jehovas Vidners grund fra landzone til byzone, vil dette på 
sigt ødelægge meget af det dyreliv som i forvejen er det. Dette kunne man på udviklingsmødet d. 18.3.21, 
høre at dette ikke var undersøgt, der vil derfor gå meget natur tabt.  

Grunden har i årevis båret præg af, at få lov til at være åben eng med træer og tæt krat, der i sig selv giver 
en herlighedsværdi. Vi er i tvivl om, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til den området værende gravhøj 
og naturbeskyttelsesinteresser, bevarelse af det tilbageværende søområder og en sikring af de naturlige 
habitater i området, herunder flagermus. Søområdet er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 
paragraf 3.  

Ydermere færdes der mange rådyr, harer, natugler, egern, fugle, honningbier og ikke mindst en masse 
insekter og krybdyr i området.   

Ifølge Nordvest nyt d. 19.3.2021 lægger Holbæk Kommune op til at blive landets ”vildeste kommune”, hvor 
Holbæk Kommune vil sætte fokus på betydningen af biodiversitet og vild natur.  Borgmesteren ligger op til 
at kommunen skal gå forrest ved at gøre den endnu mere ud af grønne naturområder. 

Dette stemmer i derfor ikke overens i rammebilag 2.B29., hvor man netop ligge op til at gøre de modsatte 
med et naturområde som på Jehovas Vidners grund.  
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Vores anbefaling er derfor bevarelse af bynært område og at der indtænkes rekreative/grønne arealer, 
samt naturområder der er med evt. stisystemer til fastholdelse af gående trafikanter i tilfælde af, at der 
kommer bebyggelse.  

 

Indsendt d. 28.3.2021 af 

Sanne Nissen og Brian Larsen 

Thorsvej 44, Allerup 

4300 Holbæk 
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Til Holbæk Kommune 
Planafdelingen 

Vi skal hermed gøre indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med 
underliggende ramme bilag 2.b29 

Vores begrundelse er følgende: 

Bebyggelsesplan: 
Planen har en høj bebyggelsesprocent på 45% og giver mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m højde!! 
De tidligere kommuneplaner for de omliggende grundejerforeninger fx Fjordhøj, Vestervangen, 
Idunsvej/Trudsvej/Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav 
bebyggelse.  
Det nye byggeri vil derfor skille sig markant ud fra det eksisterende, hvilket vil gå imod en forventning om, at hele 
området vil være tæt/lav bebyggelse. 

Trafikforhold: 
Det ser ud til, at der skal være trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel på Stenhusvej 
fælles med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 
De mange nye boliger vil give ekstra mange biler i området og den trafikale situation vil blive nærmest uoverskuelig. 
Der er i forvejen specielt om morgenen og eftermiddagen betydelig trafik på Stenhusvej til gymnasium, kostskole, 
Lilleskole, Megacentret samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder. Da der ikke er højre og venstre 
svingbaner på tilfaldsvejene til Stenhusvej, vil der skabes ekstra kø på disse veje. Allerede i dag er det svært at dreje 
til venstre ved udkørsel til Stenhusvej fra Megacentret, specielt morgen og eftermiddag. 
Endvidere er Stenhusvej jo en officiel forbindelsesvej mellem midtbyen/Kalundborgvej og Megacentret/omfartsvejen 
og flere buslinjer skaber også trafikkaos morgen og eftermiddag. 
Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at komme uden om 
et lille stykke af Stenhusvej køen mod rundkørslen ved Stenhus Gymnasium. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar og vi 
tilslutter os fuldt denne indsigelse. 

Venlig hilsen 
Charlotte Bredahl 
Poul Corlin 
Trudsvej 10 

Høringssvar nr. 28
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Til Planafdelingen og politikerne Holbæk Kommune 

Dette er et høringssvar. 

Kommuneplan 2021 lægger op til, at nuværende grønt areal ved Jehova Vidner omlægges til byzone med et 
boligområde, der tillader op til 22 m høje bygninger.  

Jeg bor på Thorsvej. I boligområdet Thorsvej og alle de omliggende veje, kan vi bygge i 1½ plan og op til 8,5 m. 
Oplægget i planen vil være væsentligt  højere – op til 6 fulde etager. Det vil jeg på det kraftigste protestere imod. 

Hvad tænker man på?  

Det er milevidt fra forudsætningerne for vores byggeri – jeg citerer ”Det er et hovedprincip, at eksisterende 
boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres 
villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres 
etageboliger. ” De eneste etageboliger der er i området, er gymnasiet Stenhus – og så har Jehova Vidner et hus som 
jeg mener er på 2 etager. Der er lagt op til god afstand og grønne områder omkring det der vil være tilbage til Jehovas 
ejendom.   

På Stenhusvej ligger parcelhuse i 2 plan og på Torpet er de så vidt jeg kan konstatere meget lig med Thorsvej, 
Vestervang etc. Ved Megacentret ligger nogle højere bygninger – som kun er erhverv. 

De grønne arealer grænser mod Vest og syd mod parcelhuse der er  1½ plan, herunder Thorsvej (Kirsebærhaven). 

Jeg har svært ved at forestille mig en nabo på 22 m og tæt bebyggelse, og i øvrigt en bebyggelsesgrad på 45 %. I 
dag har jeg en dejlig udsigt til rådyr og smukt lidt vildt landskab. Vores grundejerforening er en lille enhed, hvor der 
kun er ringe trafik og støj. Den største trafik er bløde trafikanter på Fjordhøj Stien og fra jernbanen.  

Jeg er f.s.v. ikke imod nye naboer – men jeg har valgt at bo i et stille parcelhusområde i udkanten af Holbæk. Og det 
vil jeg gerne have lov til at blive ved med. Jeg mener ikke, at der skal gives plads til huse, højere end 1½ plan – 
måske op til 2 plan. Det nye område skal matche de omliggende boligområder som er parcelhusområder med lav 
bebyggelse – også gerne med krav om kvalitet i materialevalg og arkitektur.  

Bebyggelsesprocent bør være højst 35, så områderne er luftige og med mange grønne oaser. Hvis der skal bygges 
højere, skal bebyggelsen ligge mod skolen eller mod bilbyen etc. og ramme det ind – men ikke 6 etager – og så falde 
gradvist til 2 etager mod den egentlige tæt/lav bebyggelse,  der er kendetegnet i  området.  

Jeg værdsætter at bo i Holbæk by og kommune – og især i min lille grundejerforening Kirsebærhaven – som er 
omgivet af andre grundejerforeninger, grønne oaser, små blinde veje, og stisystemer – tæt på – men langt nok væk – 
fra Megacenter og Midtbyen – som jeg for øvrigt også bruger meget. Desværre kniber det efterhånden med de 
hyggelige vandkik, når jeg færdes på Algade. De høje huse i vandkanten danner et solidt værn mod den gode udsigt. 
Men den udvikling er endt og gået. Jeg vil nødigt have samme betonudsigt på de nuværende landzonearealer i 
Allerup.  

Den nye bebyggelse på Kalundborgvej er desværre også kendetegnet af en plan, hvor en bastant række huse i 2 
plan – berøver udsigten til vandet og Tuse Næs, når man færdes i bil eller som cyklist/gående, for ikke at nævne de 
stakkels genboer, der har mistet deres udsigt. Her kunne man så let som ingenting have taget højde for det 
skrånende terræn, og tilladt byggehøjder der kunne tilgodese både det vandsøgende øje, ønsket om havudsigt – 
både for nuværende bebyggelse og den nye bebyggelse.  

Høringssvar nr. 29
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Byg høje huse, hvor der i forvejen er høje huse. Lad være med at ødelægge vores boligområder, ved at tillade høje 
huse hvor der ikke er andre høje huse i forvejen. Undlad at tillade planer om at bygge højhuse midt i 
parcelhuskvarterer – hvor husene er omringet af lav bebyggelse.. Brug den sunde fornuft. Det fejler sjældent. 
 
Sidste men ikke mindst: HUSK også at tilgodese og høre på alle os, der allerede holder af at bo i Holbæk by/Allerup, 
og er glade for vores smukt beliggende by og kommune. 
 
Med venlig hilsen 
 
Beboer på Thorsvej. 
 
Jeg ønsker ikke mit navn offentliggjort. 
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Erhverv, Plan og Miljø 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 

Sendt til plan@holb.dk Dato: 15.03.2021 
J.nr.: 55099

Matr.nr.: 19 Tveje Merløse, Holbæk Jorder 
Beliggenhed: Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk 

Anmodning om udlæg af ny kommuneplanramme 

I forbindelse med revision af kommuneplan 2017 fremsendes hermed, på vegne af grundejer Holbæk Go-kart Land A/S, 
et ønske om ny kommuneplanramme der udlægger området til erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 1 – 4, 
herunder restaurations- og serviceformål med mulighed for mindre butikker i tilknytning til tankstation el. lign. 

Fig 1. Områdeafgrænsning – matr. 19 Tveje Merløse, Holbæk Jorder 

Området ligger i landzone og er registreret med et areal på 48013 m². Området anvendes i dag som Gokartbane og 
ligger i den sydlige del af Holbæk hvor det grænser direkte op til både Holbækmotorvejen, Omfartsvejen og 
Ringstedvej. Området har eksisterende vejadgang fra Omfartsvejen ca. 250 m fra krydset med Ringstedvej. Forholdene 
omkring fremtidig vejadgang kan fastsættes nærmere i lokalplanlægningsfasen. 
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Området er beliggende i rammeområde 2.F03 som fastlægger anvendelsen til rekreative aktiviteter i form af støjende 
fritidsaktiviteter. Området grænser mod vest direkte op til en erhvervsramme 2.E14 som fastlægger anvendelsen til 
virksomheder i miljøklasse 1 – 4, og mod nord til boligramme 2.B28. Konverteringen af rammeområde 2.F03 til 
erhverv, vil således passe godt ind i den samlede planlægning for området mod Holbækmotorvejen, og med en fornuftig 
zonering af virksomhederne i området, vil konverteringen fra gokartbane til erhverv, også være med til at nedbringe 
støjen mod kommende boliger mod nord. 

 
Fig 2. Områdeafgrænsning med eksisterende kommuneplanrammer 
 
Formelt set er grundejers ønske, at det skal være muligt at udvikle området med virksomheder, restauranter og 
tankstationer med dertilhørende faciliteter, eksempelvis bilvask. Da området er et trafikalt knudepunkt, med adgang til 
Holbækmotorvejen og Ringstedvej, er beliggenheden både oplagt for placering af virksomhedstyper der har brug for 
nem adgang til det overordnede vejnet, og som optankningspunkt for pendlertrafikken.  
 
Det er planen at området kommer til at indeholde både konventionel tankstation med fossile brændstoffer, men også 
ladebokse til elbiler. På længere sigt vil området blive særligt interessant, både fra et markedsmæssigt- og 
samfundsmæssigt perspektiv, som knudepunkt for opladning af elbiler. 
 
Salget af nul- og lavemissionsbiler er steget de seneste år, og med den politiske klimaaftale for vejtransport fra 
december 2020, forventes salget at stige betydeligt frem mod 2030. Omkring tre fjerdedele af de danske bilister har 
adgang til egen parkering og dermed mulighed for at opsætte egen ladeboks. Størstedelen af opladningsbehovet 
forventes derfor at blive dækket gennem hjemmeopladning. Derudover forventes en del af det resterende ladebehov 
dækket på arbejdspladser, ved indkøbscentre mv. Der vil dog blive behov for ny ladeinfrastruktur til rejser, der har en 
længde, som overstiger elbilens rækkevidde. Dette vil særligt gøre sig gældende omkring statsvejnettet, som til trods for 
det kun udgør ca. 5 % af det samlede offentlige vejnet, afvikler omkring 45 % af den samlede vejtrafik i Danmark. 
Omfartsvejen 27 ligger i krydset mellem to statsveje, og har derfor som tidligere nævnt stort potentiale som 
opladningspunkt for elbiler. 
 



 

 

En afgørende forskel mellem optankning af alm. biler og opladning af elbiler er, at opladning af el tager væsentligt 
længere tid. Selv med ’hurtig-ladere’ vil en opladning sagtens kunne medføre en ventetid på 30 min. I denne ventetid vil 
et områdes øvrige faciliteter være afgørende for om forbrugeren tilvælger området. Rent markedsmæssigt ser vi derfor 
ind i en fremtid, hvor der vil blive skabt konkurrence om etablering af de mest attraktive opladningsområder. En sådan 
konkurrence vil være med til at fremme antallet af opladningsområder, og dermed overgangen fra fossile brændstoffer 
til el. 
 
Grundejer har fået tilkendegivelser fra både restauranter og tankstationer, som kan se potentialer i området både på den 
korte og lange bane. Området vil dermed i første omgang kunne løftes rent økonomisk ved etablering af restauranter og 
tankstation med alm. brændstof samt et antal ladebokse vurderet efter det nuværende markedsbehov. Forholdet mellem 
alm. brændstof og ladebokse vil herfra kunne udvikles naturligt i takt med efterspørgslen på markedet, eller den vil 
kunne fremmes yderligere via statsstøtte, hvis der viser sig politisk opbakning til dette. 
 
Elbilkommissionen har netop udgivet 2. delrapport, til belysning af tilvejebringelsen af den nødvendige 
ladeinfrastruktur, til at facilitere skiftet fra fossile brændstoffer til el. Her anbefaler kommissionen at man så vidt muligt 
lader markedskræfterne varetage etableringen af den nye ladeinfrastruktur, og kun supplerer med offentlige midler i det 
omfang markedet ikke kan bære udviklingen. 
 
I vores optik er den ønskede konvertering af gokartbanen et godt eksempel på en case, hvor de samfundsmæssige- og 
markedsmæssige interesser er perfekt overlappende. 
 
 
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Christian Kromann Nielsen 
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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
30. marts 2021

Forfatter:
DUH/BSI

Holbæk Kommune

H ØRI NGSSVAR FRA ENERGI NET
ELTRANSM ISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMM UNEPLAN 2021 FOR HOLBÆK
KOMM UNE

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til ”Kom-

muneplan 2021 for Holbæk Kommune”

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Holbæk Kommune-

plan 2021” er i høring. Høringsfristen er den 12. april 2021.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Høringssvar nr. 32
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Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg, så den se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

Bemærkninger

Eltransmission har ingen bemærkninger til Holbæk Kommunes forslag til "Kommuneplan

2021”, der giver anledning til indsigelse, men vi har nedenstående tekniske bemærkninger,

som skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplanen i form af:

visning af Eltransmission elanlæg i et oversigtskort(vedlagt)

en kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg og de begrænsninger der er i areal-

anvendelsen omkring dem.

Eltransmisson har bemærket, at vores elanlæg er nævnt i retningslinjerne for ”Højspænding og

naturgas” og ”Vindmøller” i forslaget til Kommuneplanen samt vist på kort side 79 og på kortbi-

lag ”Højspænding og naturgas”. Dog er der et par steder som bør opdateres.

Højspænding og naturgas –Retningslinjer:

8.4.3 Nye boliger eller institutioner må ikke placeres nær højspændingslednin-

ger, hvor magnetfelter udgør en sundhedsrisiko.

8.4.5 Der må ikke ske aktiviteter i nærheden af de afmærkede naturgaslednin-

ger eller højspændingsledninger, hvis aktiviteterne kan true forsyningssikker-

heden.

Bemærkninger til retningslinjer:

Højspændingsledninger Holbæk Kommune gennemskæres af et nationalt 132

kV luftledningsanlæg med station i Torslunde. Denne ledning er vist på oven-

stående kort. Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig må ikke op-

føres tæt på eksisterende højspændingsledninger. Tilsvarende skal højspæn-

dingsledninger ikke opføres tæt på eksisterende eller planlagte boliger og bør-

neinstitutioner. Hvor der kan være risiko for påvirkning fra magnetfeltet, bør

der ske en vurdering efter forsigtighedsprincippet. I øvrigt gælder en række af-

standskrav i forbindelse med f.eks. etablering af vindmøller som skal overhol-

des.

Vindmøller –Retningslinjer:

8.1.7 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede

naturgasledninger af stål eller deklarationsarealer for højspændingsledninger

end to gange møllens totalhøjde.

Afsnittet bør opdateres jf. nedenstående afsnit ”Vindmøller og andre høje objekter”.

Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit (3_parter_Holbæk_16112020), fremgår

Eltransmissions elanlæg i Holbæk Kommune. Eltransmission har luftledningsanlæg og stations-

anlæg i kommunen.
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Kortudsnit (3_parter_Holbæk_16112020):

Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftlednings- og jordkabelanlæg ikke uden

meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutare-

alet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes med-

delt.

Teknisk bemærkning 3 - Tekniske anlæg i kommunen:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri-

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob-

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin-

anden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.

Følgende sikkerafstande skal derfor, i henhold til ovenstående, indarbejdes i ”Retningslinjerne”

for den endelige kommuneplan for Holbæk Kommune:
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Vindmøller og andre høje objekter:

For vindmøller gælder de Nationale interesser i kommuneplanlægning punkt 4.2.12, hvori

”kommunernes planlægning for vindmøller ikke må udgøre en fremtidig risiko for gas- og

eltransmissionsanlæg og dertilhørende forsyningssikkerhed”

Afstandskrav for vindmøllers nærhed til bl.a. luftledninger er beskrevet i ”Vejledning om

planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”, afsnit 4.7.2. Vejledningen findes

på www.planinfo.dk under ”Publikationer og vejledninger”.

Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske

skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmission an-

befaler følgende sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter,

herunder fx vindmøller, antenner, lysmaster:

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje objekter ikke

medfører en risiko for kollision med Eltransmissions luftledningsanlæg, hvis fx en vind-

mølle skulle vælte eller en vinge falde af. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at

ledningerne på elanlægget brydes, kan i værste tilfælde forvolde personskade, hvis man

befinder sig i nærheden, og det kan få store følger for elanlægget og ikke mindst påvirke

forsyningssikkerheden.

* Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller

ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk ar-
bejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder:

Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum

placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* langs

luftledningsanlægget.
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Solcelleanlæg:

Kommunes planlægning af større solcelleanlæg skal tilgodese at servitutarealet for eltrans-

missionsanlæg friholdes.

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks

fra Eltransmission.

Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af

træer i nærheden af luftledninger”

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse

om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr.

1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vej-

ledningen.

Teknisk bemærkning 5 - Støj fra stationsanlæg:

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”.

Læs mere om støj på Energinets hjemmeside.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Eltransmission gør i nærværende afsnit ”Særlige opmærksomhedspunkter” opmærksom på po-

tentielle konflikter mellem planer for Hilbæk Kommune og Eltransmissions elanlæg.

Opmærksomhedspunkterne er fremkommet på baggrund af en screening af forslag til ramme-

områder i kommuneplanen og udelukker således ikke, at der også kan være andet i Kommune-

planen, som konflikter med Eltransmissions elanlæg.

Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg-

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.

Eltransmission accepterer ikke solcelleanlæg i servitutarealet for vores elan-

læg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg for at
foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.
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Planområderne er følgende:

Ramme-

område
Kortudsnit fra Plandata.dk

Kommentar (Tekst med kursiv er fra forslag til Kom-

muneplan)

Plannr.

10.T01

Solceller ved Maglebjerg

Generel anvendelse: Tekniske anlæg

Specifik anvendelse: Solenergianlæg

Der kan etableres teknisk anlæg i form af solcellean-

læg med tilhørende faciliteter. Solcelleanlægget skal

afskærmes af beplantningsbælter. Teknikbygninger

må have en maksimal højde på 3,5 m, imens solcel-

lepaneler med tilhørende stativer må have en mak-

simalhøjde på 2,6 m. Transformatorstationens

højde må ikke overstige 6,5 m. Vejadgangen skal

ske via. Maglebjerg. Der kan etableres indhegninger

og faciliteter til græssende dyr. Området skal

overgå til jordbrugsformål, når solcelleanlægget

ikke længere er i drift

Eltransmission har et elanlæg, der går gennem

Rammeområdets østlige del.

Den vedtagne lokalplan har taget højde for elan-

læggets tilstedeværelse.

(Der henvises til afsnittet omkring ”Solceller”).

Biogasanlæg ved snævre:

Eltransmission har tidligere afgivet høringssvar for

både Lokalplan og kommuneplantillæg for ”Biogas-

anlæg ved Snævre”, som er tæt på et luftlednings-

anlæg. Eftersom området ikke er udlagt i forslag til

kommuneplan, der nu er i høring, går vi ud fra at

planerne ikke længere er aktuelle.

Vi gør opmærksom på, at der på Plandata.dk stadig

er udlagt et areal med forslag til lokalplan på det

pågældende område. (se kortudsnit)

Eltransmission har et elanlæg, der forløber tæt

forbi rammeområdet.
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Øvrige oplysninger

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfel-

ter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,

uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,

hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtids-

virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke

er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. For-

sigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på

eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere

af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljø-

screening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes

Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graenseva-

erdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.mag-

netfeltudvalget.dk

WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.
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De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser modtagelse afkvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/01436.

Bilag:

Kort (3_parter_Holbæk_16112020)

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Arealer og Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275
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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
30. marts 2021

Forfatter:
DUH/BSI

Holbæk Kommune

H ØRI NGSSVAR FRA ENERGI NET
ELTRANSM ISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMM UNEPLAN 2021 FOR HOLBÆK
KOMM UNE

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til ”Kom-

muneplan 2021 for Holbæk Kommune”

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Holbæk Kommune-

plan 2021” er i høring. Høringsfristen er den 12. april 2021.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Høringssvar nr. 32
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Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg, så den se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

Bemærkninger

Eltransmission har ingen bemærkninger til Holbæk Kommunes forslag til "Kommuneplan

2021”, der giver anledning til indsigelse, men vi har nedenstående tekniske bemærkninger,

som skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplanen i form af:

visning af Eltransmission elanlæg i et oversigtskort(vedlagt)

en kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg og de begrænsninger der er i areal-

anvendelsen omkring dem.

Eltransmisson har bemærket, at vores elanlæg er nævnt i retningslinjerne for ”Højspænding og

naturgas” og ”Vindmøller” i forslaget til Kommuneplanen samt vist på kort side 79 og på kortbi-

lag ”Højspænding og naturgas”. Dog er der et par steder som bør opdateres.

Højspænding og naturgas –Retningslinjer:

8.4.3 Nye boliger eller institutioner må ikke placeres nær højspændingslednin-

ger, hvor magnetfelter udgør en sundhedsrisiko.

8.4.5 Der må ikke ske aktiviteter i nærheden af de afmærkede naturgaslednin-

ger eller højspændingsledninger, hvis aktiviteterne kan true forsyningssikker-

heden.

Bemærkninger til retningslinjer:

Højspændingsledninger Holbæk Kommune gennemskæres af et nationalt 132

kV luftledningsanlæg med station i Torslunde. Denne ledning er vist på oven-

stående kort. Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig må ikke op-

føres tæt på eksisterende højspændingsledninger. Tilsvarende skal højspæn-

dingsledninger ikke opføres tæt på eksisterende eller planlagte boliger og bør-

neinstitutioner. Hvor der kan være risiko for påvirkning fra magnetfeltet, bør

der ske en vurdering efter forsigtighedsprincippet. I øvrigt gælder en række af-

standskrav i forbindelse med f.eks. etablering af vindmøller som skal overhol-

des.

Vindmøller –Retningslinjer:

8.1.7 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede

naturgasledninger af stål eller deklarationsarealer for højspændingsledninger

end to gange møllens totalhøjde.

Afsnittet bør opdateres jf. nedenstående afsnit ”Vindmøller og andre høje objekter”.

Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit (3_parter_Holbæk_16112020), fremgår

Eltransmissions elanlæg i Holbæk Kommune. Eltransmission har luftledningsanlæg og stations-

anlæg i kommunen.
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Kortudsnit (3_parter_Holbæk_16112020):

Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftlednings- og jordkabelanlæg ikke uden

meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutare-

alet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes med-

delt.

Teknisk bemærkning 3 - Tekniske anlæg i kommunen:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri-

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob-

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin-

anden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.

Følgende sikkerafstande skal derfor, i henhold til ovenstående, indarbejdes i ”Retningslinjerne”

for den endelige kommuneplan for Holbæk Kommune:
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Vindmøller og andre høje objekter:

For vindmøller gælder de Nationale interesser i kommuneplanlægning punkt 4.2.12, hvori

”kommunernes planlægning for vindmøller ikke må udgøre en fremtidig risiko for gas- og

eltransmissionsanlæg og dertilhørende forsyningssikkerhed”

Afstandskrav for vindmøllers nærhed til bl.a. luftledninger er beskrevet i ”Vejledning om

planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”, afsnit 4.7.2. Vejledningen findes

på www.planinfo.dk under ”Publikationer og vejledninger”.

Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske

skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmission an-

befaler følgende sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter,

herunder fx vindmøller, antenner, lysmaster:

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje objekter ikke

medfører en risiko for kollision med Eltransmissions luftledningsanlæg, hvis fx en vind-

mølle skulle vælte eller en vinge falde af. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at

ledningerne på elanlægget brydes, kan i værste tilfælde forvolde personskade, hvis man

befinder sig i nærheden, og det kan få store følger for elanlægget og ikke mindst påvirke

forsyningssikkerheden.

* Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller

ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk ar-
bejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder:

Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum

placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* langs

luftledningsanlægget.
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Solcelleanlæg:

Kommunes planlægning af større solcelleanlæg skal tilgodese at servitutarealet for eltrans-

missionsanlæg friholdes.

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks

fra Eltransmission.

Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af

træer i nærheden af luftledninger”

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse

om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr.

1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vej-

ledningen.

Teknisk bemærkning 5 - Støj fra stationsanlæg:

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”.

Læs mere om støj på Energinets hjemmeside.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Eltransmission gør i nærværende afsnit ”Særlige opmærksomhedspunkter” opmærksom på po-

tentielle konflikter mellem planer for Hilbæk Kommune og Eltransmissions elanlæg.

Opmærksomhedspunkterne er fremkommet på baggrund af en screening af forslag til ramme-

områder i kommuneplanen og udelukker således ikke, at der også kan være andet i Kommune-

planen, som konflikter med Eltransmissions elanlæg.

Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg-

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.

Eltransmission accepterer ikke solcelleanlæg i servitutarealet for vores elan-

læg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg for at
foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.
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Planområderne er følgende:

Ramme-

område
Kortudsnit fra Plandata.dk

Kommentar (Tekst med kursiv er fra forslag til Kom-

muneplan)

Plannr.

10.T01

Solceller ved Maglebjerg

Generel anvendelse: Tekniske anlæg

Specifik anvendelse: Solenergianlæg

Der kan etableres teknisk anlæg i form af solcellean-

læg med tilhørende faciliteter. Solcelleanlægget skal

afskærmes af beplantningsbælter. Teknikbygninger

må have en maksimal højde på 3,5 m, imens solcel-

lepaneler med tilhørende stativer må have en mak-

simalhøjde på 2,6 m. Transformatorstationens

højde må ikke overstige 6,5 m. Vejadgangen skal

ske via. Maglebjerg. Der kan etableres indhegninger

og faciliteter til græssende dyr. Området skal

overgå til jordbrugsformål, når solcelleanlægget

ikke længere er i drift

Eltransmission har et elanlæg, der går gennem

Rammeområdets østlige del.

Den vedtagne lokalplan har taget højde for elan-

læggets tilstedeværelse.

(Der henvises til afsnittet omkring ”Solceller”).

Biogasanlæg ved snævre:

Eltransmission har tidligere afgivet høringssvar for

både Lokalplan og kommuneplantillæg for ”Biogas-

anlæg ved Snævre”, som er tæt på et luftlednings-

anlæg. Eftersom området ikke er udlagt i forslag til

kommuneplan, der nu er i høring, går vi ud fra at

planerne ikke længere er aktuelle.

Vi gør opmærksom på, at der på Plandata.dk stadig

er udlagt et areal med forslag til lokalplan på det

pågældende område. (se kortudsnit)

Eltransmission har et elanlæg, der forløber tæt

forbi rammeområdet.
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Øvrige oplysninger

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfel-

ter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,

uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,

hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtids-

virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke

er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. For-

sigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på

eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere

af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljø-

screening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes

Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graenseva-

erdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.mag-

netfeltudvalget.dk

WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.



Dok. 21/01436-5 Til arbejdsbrug/Restricted

8/8

De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser modtagelse afkvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/01436.

Bilag:

Kort (3_parter_Holbæk_16112020)

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Arealer og Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275
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30. marts 2021

Til Holbæk Kommune, 

Vækst og bæredygtighed, 

Plan og Byg 

Høringssvar til Holbæk Kommunes forslag til kommuneplanen 2021 om den fysiske udvikling af 
boligudvikling i kommunen. 

Vi har følgende bemærkninger til forslaget Nye områder til boligudvikling, rammebilag 2.B29 
Stenhus syd. Bebyggelse på Jehovas Vidners grund. Vi er naboer til Jehovas Vidner, da vores 
matrikel støder op til deres areal. 

I henhold til gældende rammebilag 2.B03 – Vestervangen, Thorsvej m.fl. (gælder også for 
Heimdalsvej og Idunsvej) må bebyggelse max. være i 1,5 etage, max. 8,5 meter i højde og en 
bebyggelsesprocent på max. 30%.  En del matrikler på ovennævnte veje støder alle op til Jehovas 
Vidners grund. 

 I rammebilag 2.B29 -Stenhus Syd er det beskrevet, at der max. må være 6 etager, max. 22 meter i 
højden samt max. 2 etager op mod omkringliggende boligområder og en bebyggelsesprocent på 
max. 45%. Vi går derfor ud fra, at de 6 etager vil være midt i området og måske ind mod Jehova. Vi 
er dog imod en bebyggelse på 6 etager, da Jehovas areal er meget ujævnt, og højden af disse 
boliger vil være meget højere end 22 meter i forhold til de lavere områder. Vores bebyggelse er 
også ujævn, og der vil fra en bebyggelse på 6 etager fra Jehovas grund være ” indkik” i husene i 
vores bebyggelse. 

Fra Kommuneplanen 2021, temaer, byudvikling, boligområder er nævnt, at det er kommunens 

hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i 
områder med lav bebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o. lign., og i 
områder med etagebebyggelse kan der opføres etageboliger. 

Området kunne evt. også udlægges til grønt område, da de grønne områder i byen forsvinder 
p.g.a. megen byggeri. Området består i dag af bl.a. et stort areal fra en nedlagt kæmpe
køkkenhave til ca. 100 beboere, fyldt vandhul og et vandhul, som stadig er der samt en masse
grønne arealer, krat, træer m.m. og stier. Der er også en varieret dyrebestand i dag, da der ikke er
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så meget trafik af mennesker. Ved at bevare nogle af de grønne åndehuller, der er tilbage i byen, 
så bevarer man biodiversiteten. 

 

Hvis adgangsforholdene til det nye boligområde, skal foretages med Huginsvej som stamvej, vil det 
medføre mange ekstra biler i området, og betyde enorme trafikale udfordringer ved Stenhusvej, 
som allerede i dag er belastet, og hvor bilister derfor skyder genvej gennem Torpet. 

 

I området på Jehovas grund er der mange stier, og hvis disse bevares, vil det medføre, at den ene 
sti, som løber langs bagsiden af Heimdalsvej, mellem Thorsvej 42 og Thorsvej 44, ender i den 
blinde vej Thorsvej (Thorsvej fra nr. 42 – 58 og nr. 49 – 55) og som er 2 private fællesveje. Stiens 
udmunding ligger lige overfor Fjordhøjstien, altså på den anden side af Thorsvej, og dette vil 
selvfølgelig give en del trafikale problemer (her menes cyklister, der krydser en vej, for at køre fra 
en sti til en anden sti), hvis der ikke opsættes bom eller lign. ved stiens udmunding. På vejen er der 
færdsel til en dagpleje. 

 

Vores konklusion er, at hvis der bebygges i max. 1,5 etage, max. 8,5 meter i højde og en 
bebyggelsesprocent på max. 30, bevares grønne områder/ arealer op mod de eksisterende 
omkringliggende boligerområder, findes en løsning på infrastrukturen, vil det blive et dejligt 
område. 

 

 

Med venlig hilsen 

Palle og Jytte Fagerlin 

Thorsvej 54 

Allerup 

4300  Holbæk 

 

Tlf.  

e-mail  



Høringssvar til Planafdelingen og politikerne Holbæk Kommune 

Kommuneplan 2021 lægger op til, at det nuværende grønne areal ved Jehovas Vidner omlægges til 
byzone med et boligområde, der tillader op til 22 m høje bygninger, dette er nævnt i rammebilag 
2.B29 Stenhus Syd.

Vi bor på Heimdalsvej, med baghave lige op til det omtalte område. I vores område må vi bygge op 
til 8,5 m i højden, svarende til 1,5 plan. Oplægget i planen for området Stenhus Syd lægger op til 6 
fulde etager, og det vil vi gerne protestere imod. 

Det er ekstremt langt fra forudsætningerne for vores byggeri hvor det er anført at: ”Det er et 
hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, dvs. at i 
områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o. Lign., 
og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger. ” 

De eneste etageboliger der er i området, er gymnasiet Stenhus – og så har Jehovas Vidner et hus 
som er på 2 etager. På Stenhusvej ligger parcelhuse i 2 plan og på Torpet er den gældende 
lokalplan fra 2006 ens med grundejerforeningen Fjordhøjs, med tilladelse til 8,5 meter i højden. 

At bo lige op til byggeri på 22 meter, og med en bebyggelsesprocent på 45%, er svært at forestille 
sig og svært at forlige sig med. Specielt når bebyggelsesprocenten i vores område hedder 30%. 

Herlighedsværdi kan ikke gøres op, men et tæt bebygget område med høje boligblokke vil alt 
andet lige sænke ejendomsværdien på vores huse. 

Etagebyggeri bør planlægges hvor der i forvejen er etagebyggeri, eller hvor der er åbent til marker 
og veje på alle sider, eksempelvis nær Sportsbyen. 

Trafikalt er vi ligeledes bekymret. Stenhusvej kan, i vores optik, i sin nuværende udformning ikke 
rumme mere trafik i morgen og eftermiddagstimerne. Hvordan har man tænkt sig at gøre det 
bedre? 

Vi har intet imod nye naboer, men det burde kunne lade sig gøre at bygge i 1½-2 plan hvor det er 
højest med god afstand til omkringliggende boliger. Det kunne ligeledes være en fordel at oprette 
flere grønne bælter i området, da der er en del vildt-liv med rådyr og flagermus. 

Vi sætter stor pris på at bo i Holbæk by og Holbæk Kommune – her er højt til loftet, vi bor tæt på 
vand, skov og by. Det ønsker vi at bevare. 

Med venlig hilsen 

Pia og Kennet Hallgren 

Heimdalsvej, 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune        Vipperød 03.04.2021 
Vækst og bæredygtighed 
Plan og Byg 
0899 Kommuneservice 

Høringssvar vedrørende Kommuneplan 2021. 

I Holbæk kommunes Kommuneplan 2021, som er sendt i høring, er der i kommuneplanrammerne for 
boligudvikling i Vipperød kun udlagt to mindre områder, beliggende øst for Roskildevej. 
I Vipperød er arealerne ved Vipperød Bakker og arealerne nord for Nygårdsvej ved at blive bebygget. 

Når disse arealer er bebygget, er der ikke mange muligheder for bebyggelse, med de nuværende 
lokalplaner og kommuneplanrammer. 
For at sikre den fremtidige udvikling af Vipperød vil der derfor være behov for, at der bliver udlagt nye 
arealer til fremtidig bebyggelse. Dette skal i særdeleshed ses i lyset af, at Kommuneplanen skal medtage 
planlægning for de kommende 12 år, som oplyst på informationsmødet d. 19. marts. 
Såfremt nye arealer ikke udlægges til bebyggelse, vil der være risiko for, at udviklingen af Vipperød går i stå. 
Det vil bevirke, at der ikke vil være den nødvendige mulighed for fremtidig, ny bosætning samt tiltrækning 
af nye borgere. Således vil en bæredygtig ændring og udvikling i bosætningen i et lokalsamfund som 
Vipperød hindres. 

Når der skal inddrages nye områder til fremtidig byudvikling i Vipperød, bør fokus være på at det kan ske 
organisk og sammenhængende. Der bør tages de nødvendige hensyn til hele lokalområdet: byen, de to 
indkøbscentre, de trafikale forhold og til de arealer, der inddrages i planlægningen. 
For en by som Vipperød er det i særdeleshed vigtigt, at den gamle by, området omkring Roskildevej, holdes 
levende, så Vipperød ikke bliver en by med et ”dødt” centrum med knopskydning af parcelhus-satellitter. 
Derfor bør opmærksomheden rettes mod den gamle del af Vipperød omkring Roskildevej, således at byen 
kan udvikle sig balanceret på begge sider heraf. 

Vi ejer ejendommen Kongstrupvej 3, matr.nr. 3e Kongstrup By, som ligger op til den gamle bebyggelse langs 
Roskildevej og Sandbakkevej. Vi vil gerne have medtaget dele af vores ejendom i Kommuneplanens 
planrammer for fremtidig boligudvikling eller medtaget som perspektivområde.  
Inddragelse af dele af matr.nr. 3e til fremtidig boligbebyggelse vil sikre en balanceret udvikling, der kan ske 
organisk og sammenhængende. 

Arealet har en række fordele hvoraf følgende kan nævnes: 
- Vipperød er begrænset af motorvejen, jernbanen, Roskildevej og svineproduktion syd for byen.

Fremtidig bebyggelse af arealet vil kunne indpasse sig efter disse begrænsninger uden gener for
fremtidige beboere.

- Ved inddragelse af arealet kan sikres god friafstand mellem bebyggede arealer og arealer med
landbrugsdrift. Herved kan gener fra landbrugsdriften til boligområder nedsættes til et minimum.

- Arealet ligger på den østlige side af Vipperød. På den vestlige side af Vipperød ligger et
lokalplanlagt areal til erhverv. Der er så lang afstand mellem områderne, at fremtidig bebyggelse
ikke vil opleve gener fra erhvervsarealet, og samtidig vil fremtidig bebyggelse af arealet ikke
begrænse brugen af erhvervsarealet.

- Syd på arealet findes en vandboring, som kommunen har vurderet skal beskyttes med et
boringsnært beskyttelsesområde. Ved udlægning til boliger samt en tinglysning med forbud mod
brug af pesticider i den nødvendige afstand fra boringen, kan beskyttelsen af grundvandet sikres.
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- Arealet ligger godt placeret i forhold til Vipperøds to områder for detailhandel.  
Begge områder kan nås med kort afstand ad Kongstrupvej, hvis der køres i bil.  
Hvis transport foregår på cykel eller gående ligger arealet rigtig godt placeret, da der fra 
arealet er adgang til Sandbakkevej, via en lille vej/sti, ca.200 m fra Roskildevej. Fra stien er 
der ca. 300 m til Netto og ca. 725 m til Brugsen.  
Trafikalt er vejen til både Netto og Brugsen godt beskyttet med lav trafik ad Sandbakkevej og 
Asmindrupvej, med fodgængerovergange over Roskildevej og med cykelsti på en del af 
vejen. 

- For skolebørn er skolevejen fra arealet ligeledes godt sikret til begge vore skoler.  
Vejen til skolen i Ågerup vil kunne ske ad Roskildevej, der er sikret med cykelstier eller ad 
Sandbakkevej, der er lavt trafikeret og ad Ågerupvej, der er sikret med cykelstier.  
Vejen til skolen i Vipperød vil ligeledes kunne ske af Sandbakkevej, over Roskildevej, der er 
sikret med fodgængerovergange og ad Asmindrupvej, der er lukket for gennemkørende 
trafik. 

- Bebyggelse af arealet vil medvirke til at sikre brugere til skoler og daginstitutioner i henholdsvis 
Ågerup og Vipperød. 

- Arealet er godt placeret med den lille vej/sti til Sandbakkevej, hvor der er planlagt en fremtidig sti.  
Denne fremtidige sti vil få direkte forbindelse til Roskildevej med cykelstier, til Asmindrupvej 
lukket for gennemkørende trafik, samt til Ågerupvej med cykelstier og med direkte tilslutning 
til Fjordstien.  
Ved udbygning af det fremtidige stisystem i Vipperødområdet, vil der fra arealet være 
direkte sammenhæng med hele områdes stisystem.  
For børn og voksne vil det give direkte, beskyttet adgang til hele Vipperødområdet, herunder 
byerne Arnakke, Ågerup og Vipperød.  
Det vil for både børn og voksne være et rigtigt godt aktiv både til daglig brug ved færdsel til 
skoler, til institutioner, til indkøb, færdsel til skolekammerater og til rekreativ brug. 

- Vipperød har mange nuværende pendlere. Samtidig forventes det, at Vipperød fremover vil få 
mange pendlere.  

Arealet ligger i denne henseende godt placeret med kort afstand til trafikforbindelser, det 
være sig både som gående, cyklist, togpasserger og bilist.  
Som gående og som cyklist er der god adgang ad stien til Sandbakkevej, med god og nem 
tilgang til busforbindelser på Roskildevej og ad Asmindrupvej til Vipperød station.  
Endvidere vil bebyggelse af arealet kunne bevirke, at der opretholdes tilstrækkelige, tog 
brugere for bevarelse af stationen.  
Derudover er der for bilister god adgang til vejnettet, særligt til motorvejene mod både 
Kalundborg, Nykøbing og København via Kongstrupvej og Roskildervej. 

- I forhold til ”Natur og landskab” er arealet også godt beliggende og velegnet til bebyggelse.  
Arealet er ikke en del af et ”Bevaringsværdigt areal”, der er ikke nogen særlige ”Geologiske 
forhold” at tage hensyn til, og arealet er ikke en del af ”Grønt Danmarkskort”.  
Arealet ligger inden for ”Kystnærhedszonen” - det gør sig dog gældende for hele området 
omkring Vipperød. I forhold til kysten vil en bebyggelse af arealet på ingen måde skæmme. 
Kysten ligger øst for motorvejen og arealet ligger vest for motorvejen, så der er ikke længere 
nogen naturlig direkte sammenhæng.  
Arealet er ikke et ”Lavbundsareal”, hvorfor det ligger godt beskyttet i forhold til fremtidige 
vandstandshævninger.  
Arealet er ikke en del af ”Natura 2000, Naturbeskyttelse områder, Større sammenhængende 
landskaber, Større uforstyrrede landskaber” og der er ingen ”Økologiske forbindelser” på 
arealet.  

- I forhold til ”Landsby og kulturmiljø” er arealet også godt beliggende.  
Ved bebyggelse af arealet kommer ingen bevaringsværdige bygninger til at ligge direkte op 



 

 

til ny bebyggelse, hvorfor der ikke vil ske en forringelse af deres værdier.  
Ligeledes er der heller ingen fredede bygninger, fredede arealer samt fredede fortidsminder 
på eller i nærheden af arealet.   
”Kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser” ligger godt væk fra arealet, hvorfor fremtidig 
bebyggelse ikke vil kunne påvirke kirkerne, kirkegårdene eller indsigt til kirkerne.  
Områder med ”Kulturhistorisk bevaringsværdig” og ”Værdifuldt kulturmiljø” ligger så langt 
fra arealet at en fremtidig bebyggelse ikke vil kunne påvirke disse. 

- I forhold til ”Skov og landbrug” ligger arealet ikke som et velegnet areal til ”Store husdyrbrug”. 
Arealet ligger som et ”Særligt værdifuldt landbrugsområde”. Det skal dog bemærkes at alle 
arealer rundt om Vipperød, der ikke er udpegede som planlagte zoner , er udpegede som 
Særlige værdifulde landbrugsområder, hvorfor det i fremtiden bliver nødvendige at inddrage 
sådanne områder i Vipperøds udvikling.  
Arealet er udpeget som muligt ”Skovrejsningsområde”. Ved planlægning af områdets 
bebyggelse vil skovrejsning kunne inddrages på arealet længst mod vest ud for motorvejen. 

- Med arealets gode placering i forhold til gående, cyklende og kørende er der rigtige gode afgange 
til hele Vipperød- og Holbækområdes tilbud i forhold til ”Sundhed og friluftsliv”.  

Tæt på området findes boldbaner, sportshal, rideskoler, skove, fjordstien, jollehavn, 
Tempelkrogen med et rigt fugleliv ect. 

- I forhold til ”Miljø og energi” er arealet placeret, som andre områder i Kommuneplanrammer og 
områder med lokalplan, med en svag belastning af vejstøj fra motorvejen.  

På arealet er der plads til at skærme en fremtidig bebyggelse mod motorvejstøjen, ved 
opbygning af en hensigtsmæssig støjvold suppleret med beplantning. En fremtidig støjvold 
vil få en positiv indflydelse på de boliger på Sandbakkevej og Roskildevej, som i dag er 
belastet af støj fra motorvejen.  
Arealet er udpeget som sekundært areal til solceller, men en placering af solceller op til de 
eksisterende bebyggelser må forventes at møde stor modstand. Solceller kan eventuelt i 
fremtiden placeres på den vestlige og den nordvestlige del af vores ejendom.  
Arealet er et areal med drikkevandsinteresser og ligger i indvindingsoplande for drikkevand, 
som andre områder i Kommuneplanrammerne og områder med lokalplan til fremtidig 
boligbebyggelse. Bebyggelse vil ikke hindre drikkevandsinteresser og vandindvinding. 

 
Som det fremgår af ovenstående, er vores areal velegnet til fremtidig byudvikling af Vipperød og vil kunne 
bebygges med en god variation af boliger, der er efterspurgt i området.  
 
Som bilag er vedlagt oversigtskort af den del af vores ejendom, der ønskes medtaget i den ny 
kommuneplan som et nyt kommuneplanramme areal for fremtidig byudvikling.  
Område 1 og 2 tænkes bebygget med boliger. Område 3 tænkes anvendt til fælles arealer, 
forsinkelsesbassiner, beplantning, støjvold, solceller og boliger i det omfang, hvor det kan godkendes. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette og Klaus Jensen 
Kongstrupvej 38 
4390 Vipperød 
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Holbæk Kommune Holbæk, april 2021 

Planafdelingen 

Indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd medunderliggende ramme 
bilag 2.b29 

Vi gør hermed indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj, Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må vi som beboere ved siden af området have en berettiget forventning 
om at området ikke bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder. Det vil sige med en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. 

Prioritering af biodiversitet 

Det pågældende område i Stenhus Syd er habitat for rådyr, flagermus samt andre vilde dyr og dertil også 
insekter og planter. Biodiversiteten bør derfor prioriteres, især nu hvor Holbæk kommune netop har meldt 
sig ind i kampen om at ville være Danmarks vildeste kommune. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse og vi 
tilslutter os fuldt denne. 

Holbæk, den 5. april 2021 

Navn: Lise og René Cordua 

Adresse: Heimdalsvej 28, 4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 36



Holbæk Kommune Holbæk d. 5 april 2021 

Planafdelingen 

Indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd medunderliggende ramme 
bilag 2.b29 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Holbæks Borgermester Christina Krzyrosiak Hansen udtaler at Holbæk er med i konkurrencen om at blive 
Danmarks “vildeste kommune”. Vi skal have plantet mere skov, flere naturparker, vilde enge med blomster 
som bierne elsker. 

Det giver absolut ingen mening at med den anden hånd vil tilgodese en investors forventning om, at 
Holbæk Kommune vil give dispensation fra lokalplanen.    

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Høringssvar nr. 37



   
 

   
 

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

 

Holbæk, den 5. april 2021 

 

Navn:         Bjarne Larsen og Hanne Andersen 

Adresse:    Stenhusvænget 25 

                   4300 Holbæk 
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Fra: Lone R. Andersen < >
Sendt: 5. april 2021 19:09
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan 2021

Vedr. Høringssvar/indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd medunderliggende 
rammebilag 2.B29  

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod planerne i rammebilag 2.B29 ud fra følgende begrundelser: 

 Karakteren af byggeriet i boligområdet
 Trafikale infrastruktur

Karakteren af byggeriet i boligområdet  
Planen vil give mulighed for etagebyggeri i op til 6 etager med en max. højde på 22 m og en bebyggelsesprocent på 45%. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, dvs. tæt/lav bebyggelse, 
hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der i forvejen er det. Hvis man kigger på de omkringliggende boligområder 
rundt om Jehovas Vidners grund, så er der alene tale om en tæt/lav bebyggelse i max. 1-2 etager, hvilket på ingen måde hænger 
sammen med etablering af punkthuse i op til 6 etager. Ved Sofiesminde Allé i Holbæk har samme bygherre, som allerede har 
indgået aftale med Jehovas Vidner, opført punkthuse i bl.a. op til 4 etager. Disse punkthuse er opført på et selvstændigt 
jordareal og alligevel med tæt/lav bebyggelse på de omkringliggende villaveje. Vi har været kørt forbi disse punkthuse og de er 
”kun” i 4 etager, men virker helt enorme. Nu planlægges det at give tilladelse til punkthuse i op til 6 etager på et jordareal, som 
til gengæld ligger inde midt i et allerede etableret boligområde med tæt/lav bebyggelse – det vil virke som mastodonter i 
forhold til resten af området – uanset om der tages hensyn til lavere bebyggelse ud til nabohusene.  

Vi er som sådan ikke imod, at man udvikler Holbæk by, men hvis arealet ændres til boligformål, skal det være ud for de samme 
rammer som de omkringliggende parcelhusområder. Det betyder, at der f.eks. kan bygges 1 plan mod syd, hvor jordarealet er 
højest og 2 plan mod nord, hvor jordarealet er lavest, da grunden skråner mod nord. Det kunne f.eks. være byggeri i form af 
parcelhuse, rækkehuse eller dobbelthuse, hvor der indtænkes grønne fællesarealer, ligesom der er indtænkt i boligområderne 
Stenhusvænget/Stenhusparken og ved Idunsvej.  

Trafikale infrastruktur  
I forbindelse med aktindsigt er det konstateret, at der allerede ligger en betinget købsaftale ud fra et bruttoetageareal på 
33.000 m2 fordelt på omkring 320 boliger. Mængden af boliger er jo i sig selv flere boliger end der allerede forefindes i de 5 
omkringliggende boligområder tilsammen. Skitseplanen foreslår en adgangsvej parallelt med Huginsvej og dermed fælles 
udkørsel med Jehovas Vidner og beboerne i Stenhusvænget. Vi bor selv i Stenhusvænget og Stenhusvej er i den grad belastet af 
trafik – værst i myldretiden i hverdage morgen og sen eftermiddag og ikke mindst lørdag formiddag. Vores datter cykler selv til 
skole og sport og den øgede trafik på Stenhusvej har gjort det sværere at være blød trafikant, idet det kan være svært at krydse 
Stenhusvej. Der er et fodgængerfelt ved rundkørsel ved Stenhus Gymnasium, men specielt i myldretiden kan det være svært at 
krydse vejen, selv om fodgængerfeltet anvendes.  

Hvis etableringen af det nye boligområde medfører en øget trafik på op til 300-400 ekstra biler i området, så bryder trafikken da 
helt sammen på Stenhusvej. Stenhusvej er forbindelsesvejen til Stenhus Gymnasium, Kostskole, Holbæk Lilleskole, 
Eventyrlunden, ligesom den anvendes til indfaldstrafik til de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup og Tuse. Herudover 
er Stenhusvej også forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacenteret og er også indenfor de senere år blevet forbindelsesvej 
mellem bymidten og Holbæk Sportsby. De nuværende trafikgener har endda medført, at der er midlertidigt forbud mod 
gennemkørsel på Torpet – netop fordi at bilister kører inden om Torpet for at komme længere frem i køen på Stenhusvej i 
myldretiden.  

Vi kan godt se det økonomiske aspekt i, at der bygges etagebyggeri med flest mulige boliger, men for de omkringliggende 
boligområder og for hele den generelle trafikale infrastruktur i området, er dette ikke løsningen. 

Overblik over Kommuneplanen og hvad der gælder  
Kommunen har lavet en hjemmeside til forslaget til Kommuneplanen 2021 og her kan vi søge frem, hvad der gælder for vores 
ejendom.   

Høringssvar nr. 38
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Det har vi gjort nedenfor og der er ikke noget, der gælder konkret på vores ejendom, men til trods for, at Stenhusvej 28, 4300 
Holbæk ligger ret så tæt på vores ejendom, så bliver der heller ikke vist, at der ligger et konkret forslag i nærheden af vores 
ejendom, hvilket vi ikke finder brugervenligt. Sagt med andre ord, så er det ikke ligefrem let at finde ud af, at der er et konkret 
forslag om et boligområde ved Jehovas Vidner – og der er endda allerede et forslag til selve byggeriet og adgangsvejen hertil.  
  

 
  
Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar og vi tilslutter os 
fuldt dette.  
 
For god ordens skyld bedes I venligst bekræfte modtagelsen af nærværende høringssvar/indsigelse. 
 
 
Med venlig hilsen  
  
Lone R. Andersen  
Peter Olesen  
Stenhusvænget 15  
4300 Holbæk  
 
 
 

For at beskytte dine personlige  
oplysninger har Microsoft Office 
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Holbæk Kommune         Holbæk d.5.april 2021 

Planafdelingen 

Hermed høringssvar vedrørende området Stenhus Syd med underliggende ramme bilag 
2.b29

Vi gør på det kraftigste indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

En ændring af lokalplanen således, at området ændrer betegnelse fra landzoneområde til 
byzoneområde vil muliggøre en langt højere bebyggelsesgrad end der allerede ses i de 
omkringliggende villakvarterer. 
Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse på 45% og med mulighed for at bygge op 
til 6 etager/22 m. 
Den høje bebyggelsesgrad vil ødelægge det ellers ’lette’ og åbne indtryk man får af 
vejene og villakvartererne i Holbæk Vestby.  
Envidere vil så høje bygninger skæmme den visuelle oplevelse og i høj grad fjerne 
følelsen af at have luft og rum omkring sig. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede 
boligområder, dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor 
der er det.  
De 3 omliggende grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og 
Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav 
bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens hidtidige boligudvikling. 
Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om, at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed 
udkørsel fælles med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og et estimeret antal ekstra biler i området på ca. 500 vil 
den trafikale situation blive nærmest umuliggjort.  
Vi oplever pt at der i tidsrummet omkring klokken 7.30 og igen midt på eftermiddagen 
er voldsomt meget trafik på Stenhusvej og de tilstødende indfaldsveje. Det kan være 
svært at få lov at komme ud på Stenhusvej, hvis vi har behov for det og der opstår 
jævnligt halvfarlige situationer, fordi nogen føler sig nødt til at tage en chance eller 
benytte et lidt for lille hul i trafikken for at komme videre. Det resulterer for eksempel i 
at biler holder i svingbanen og venter på at kunne flette ud i trafikken eller at cyklister 
kommer i klemme/bliver overset, fordi trafikken er så massiv.  
For ikke at tale om de mange farlige situationer der opstår omkring rundkørslen ved 
Stenhus fordi både cyklister og fodgængere skal krydse den trafik som allerede er 
frustreret/stresset over at køre i køkørsel. 

Høringssvar nr. 39



Hertil kommer, at Stenhusvej er den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og 
Megacentret og endvidere en væsentlig vej til Sportsbyen fra bymidten. 
Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på 
Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 
Mere trafik vil kun forværre dette. 

Vores ønske er, at området udlægges som et grønt område med mulighed for oaser, vild 
natur, gangstier, evt. sø og legeplads mm.  
Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de 
omkringliggende parcelhusområder og det vil være rimeligt at bebyggelsen placeres, så 
den ligger mod nord og øst. dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. På denne måde bliver 
generne for de beboere som allerede er bosat på de tilstødende grunde minimeret. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles 
indsigelse/høringssvar. 

Navn: Søren Kofoed og Stine Lykke Madsen 

Adresse: Trudsvej 6 

4300 Holbæk 

 



Holbæk Kommune Holbæk den 5. april 2021 
Planafdelingen  

Dette er et høringssvar. 

Indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med underliggende ramme 
bilag 2.b29 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 
Kommuneplanen 2021 lægger op til at det nuværende grønne areal ved Jehova Vidner omlægges til byzone 
med et boligområde der tillader op til 6 etager/22 m høje bygninger. 

Et stort etagebyggeri vil i voldsomt grad ødelægge harmonien i området, hvor der i forvejen kun er 
udelukkende lav bebyggelse. Dertil modstrider det også kommunens eget hovedprincip om kun at bygge 
højt ved i forvejen høj bebyggelse og lavt ved lav bebyggelse. 

Alle de omliggende grundejerforeninger har alle en maksimal etagehøjde på 1-2 altså tæt/lav bebyggelse. 
Byggeriet er således et markant brud på områdets hidtidige boligudvikling. 

Vi bor på Thorsvej og holder meget af området. Vi har valgt at bo i et hyggeligt stille parcelhusområde og 
det vil vi godt have lov til at blive ved med. Så lad venligt være med at ødelægge vores boligområde, ved at 
tillade at bygge høje huse midt i et parcelhusområde, hvor der ikke er andre høje huse i forvejen. 

Danmarks ”vildeste kommune” 
Holbæks Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen udtaler at Holbæk er med i konkurrencen om at blive 
Danmarks ”vildeste kommune”. ”Det grønne område står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, og 

vi har alle en forpligtelse til at passe godt på naturen”.  

Det giver absolut ingen mening at man netop i et område hvor rådyr og andet vildt lever, vil ødelægge et 
grønt åndehul, og give dispensation fra lokalplanen og tilgodese en investor. 

Trafik kaos 
Stenhusvej er i forvejen et trafikalt kaos i hverdagen og ligeledes i weekenden når folk skal til og fra 
Megacenteret. Med udkørsel til Stenhusvej, vil de op mod 350 ekstra boliger resultere i op mod 500 ekstra 
biler som også skal ud på Stenhusvej. Dette er infrastrukturen slet ikke gearet til og vil volde enorme 
trafikale udfordringer. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med samme rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og have en maximalt høje på 1-2 etager. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og vi tilslutter os fuldt dette. 

Med venlig hilsen  

Beboer på Thorsvej 
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1

Plan

Fra: Flemming Petersen < >
Sendt: 6. april 2021 09:45
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod bebyggelse på Jehovas Vidners grund
Vedhæftede filer: img20210406_09422928.pdf; img20210406_09425381.pdf; img20210406_

09431806.pdf

Som beboer på Stenhusvej 34 vil jeg på det kraftigste gøre indsigelse mod en bebyggelse på arealet med 
bl.a. et højhus på 22 meter. 

For det første vil det ødelægge hele området med en så stor og høj bebyggelse. 

Herudover er der de trafikale problemer som på nuværende tidspunkt er vanskelig når man skal køre ud 
på Stenhusvej. Der er i forvejen udkørsel ad samme vej fra alle beboerne i Stenhusvænget og trafikken vil 
ikke blive forværret med den nye udstykning - men totalt håbløs. 

Der vedhæftes indsigelse mod Kommuneplansforslag 2021. 

Med venlig hilsen 
Flemming Petersen 
Stenhusvej 34 
4300 Holbæk 
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Høringssvar til Kommuneplanforslag 2021.

Grøn energi

unikt areal, der i minimalt omfang giver negative effekter for naboer

stort bidrag til den grønne omstilling

fire
vindmøller vil producere 42 % af hvad 60 vindmøller

fortrængning af ca. 38.000 tons CO2

Unik placering i Holbæk Kommune ingen 
huse indenfor 6 x TH

lokalt medejerska

give 5% af møllernes afkast til en fond der støtter lokale formål i Kundby 
sogn
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Placeringsforslag



Bilag 1
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Forventede pengestrøm
m

e, DKK:

Lodsejer:
28.180.000

Fond, 5
%

: 
12.250.000 

Investorer, 20 %
:      44.170.000

Grøn pulje:
2.100.000

Sam
let over 86 m

io. DKK plus 
skatteindtæ

gter

Tal baseret på M
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entum
s 

forudsæ
tninger baseret på 25 øre 

fra år 2024 



Forventede pengestrøm
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e, DKK:

Lodsejer:
23.670.000

Fond, 5
%

: 
8.820.000 

Investorer, 20 %
:      30.460.000

Grøn pulje:
2.100.000

Sam
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m
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fra år 2024 
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Hørringsvar til Holbæks Kommuneplan 2021 

Jeg har læst og deltaget i de 3 borgermøder, der har været i forbindelse med kommuneplanen. 

jeg har forstået, at kommunen skal planlægge med et 12 års-sigt, og kommuneplanen skal dække det 
behov, der er for udvikling inden for en 4 årig periode for de enkle områder.   

Herudover har jeg noteret, at det er op til de enkelte grundejere, om de vil udvikle de områder, der bliver 
udlagt og det er jo desværre ikke alle, der har mulighed eller ønsker for dette. 

På denne baggrund kan jeg se, at der i Vipperød er udlagt et alt for lille areal til boliger indenfor de næste 4 
år, og specielt til parcelhusgrunde, som der er en stor efterspørgsel efter, men der er reelt ingen grunde 
tilbage.  

Nuværende situation 

Vipperød Bakke 

Inden for de sidste to år er der solgt ca. 40 parcelhusgrunde, og i dag er der kun de grunde tilbage, der 
ligger op til motorvejen, så det er et meget begrænset udbud, der er i Vipperød. 

Herudover er der solgt 41 rækkehuse ved Netto - disse er solgt siden foråret 2020. 

Her i foråret 2021 vil der blive sat ca. 46 andelsboliger til salg. 

Frugtparken Syd 

Her der solgt 42 parcelhusgrunde siden foråret 2020 og der er udsolgt af disse i udstykningen. 

Herudover er grundejer ved at udvikle de 15 rækkehuse, som ligger mod jernbanen og det forventes, at det 
bliver udlejningsboliger. 

Grundstykket til tæt-lav bebyggelse ved Roskildevej har jeg ikke kendskab til, men måske ved kommunen, 
hvad der sker med dette areal.  

Fremtidig situation 

På baggrunde af ovennævnte vil jeg anbefale, at der også medtages det område, der markert med blåt 
samt f.eks. et 200 meter bredt område øst for Nygårdsvej markeret med gråt på kortet nedenfor. Dette er 
for at sikre den efterspørgsel, der er på grunde indenfor de næste 4 år, idet der allerede i dag er en stor 
efterspørgsel på grunde i området, som ikke kan indfries. 

Herudover kan jeg oplyse, at både Folke Dreyer (5a Ågerup By, Ågerup), Jesper Nygård Knudsen (6av, 
Ågerup By, Ågerup) Jørgen Rasmussen (5b Ågerup By, Ågerup), og Niels Gandløse-Olesen (4a Ågerup By, 
Ågerup) alle er interesseret i at starte processen hurtigst muligt.  
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Såfremt der er spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen 
 

 
 
Jesper Jensen 
Erhverv, Ejendomsmægler MDE 
 
Tlf. 59 44 11 12 
Mobil 61 22 50 50 
jesper.jensen@danbolig.dk 
www.danbolig.dk 
 
danbolig Holbæk - Henrik Larsen 
Ahlgade 24 
4300 Holbæk  
CVR 29840644 
Holbæk - Henrik Larsen A/S 

 

 

 



Holbæk Kommune          Maglesø 07-04-2021 

Kanalstræde 2 

Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg  

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 – Området omkring Maglesøvej 6 

I kommuneplanen udlægges store dele af ejendommen beliggende Maglesøvej 6, 4300 Holbæk til 
rekreativt fritidsområde. De eksakte områder er markeret med grønt på nedenstående billede. 

Her ses at pladsen syd for huset, nuværende have, samt trampespor gående tværs over vores grund 
udlægges til rekreativt fritidsområde. Hele ejendommen er i dag privat og var det ligeledes da planen blev 
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tilvejebragt som et tillæg efter Kommuneplan 2017 var godkendt. I april 2019 tilbyder vi kommunen at 
erhverve ejendommen mhb. På at finde en mindelig løsning omkring de forskellige interesser der er med 
ejendommen. I svar af 30. april 2019 skriver Lotte Højgaard at kommunen ikke er interesseret i at erhverve 
ejendommen. I øvrigt er det normal praksis kun at udlægge områder til rekreativ område såfremt området 
er frit tilgængeligt for alle. 

 

 

Uddrag fra https://kommuneplan2021.holbaek.dk/rammer/generelle-rammer/ 

 

Vi har ingen interesse i en plan der har til formål at give offentligheden adgang til vores private have eller 
tværs over grunden i det skitserede rids. Til informationsmøde d. 24. marts 2021 blev det desuden oplyst at 
kommunen ikke har nogen interesse i at lave planer i modstrid med grundejeres ønske. Vi må derfor på det 
kraftigste henstille til at kommunen annullerer de initiativer og planer omkring rekreativt fritidsområde der 
fremgår af kommuneplanen for vores matrikel. 

 

Fastholder kommunen imod forventning at udlægge dele af vores grund til rekreativt fritidsområde, 
pålægger det ejendommen begrænsninger der er så indgribende at det har ekspropriationslignende 
karakter. 

 

 

Line & Nels Hede Rohde 

Maglesøvej 6, 4300 Holbæk 

 

 

Svaret er sendt pr. mail til plan@holb.dk 

 



Indsigelse mod den fremtidige kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med underliggende 
rammebilag 2.b29 

Følgende begrundelser: 

Danmarks vildeste kommune. 
Der henligger et stykke jord med byzone omkring, hvor der forefindes et rigt dyreliv. Der er 2 
mosehuller, hvor der er tudser. Jeg oplever fra tid til anden, at de også søger ind i min have. 
Der er adskillige rådyr, der bruges det grønne område som habitat. Ser dem dagligt fra mine vinduer 
og de kommer også i min have.  
Dertil kommer harerne, fasanerne og de egern, som også viser sig. Der er et uglepar for ikke at 
nævne den mængde af flagermus, som forefindes i området – og som jeg forstår det er de 
totalfredede. 
Det ville være naturligt at udvikle dette vilde område, så dyrelivet bibeholdes og fortsat kan opleves i 
også bynære områder, som et grønt åndehul. Det vil fuldstædigt smadre dyrelivet og den grønne 
oase at få opført etageejendomme med en bebyggelsesprocent på 45% i område. Alene med 
argument i Danmarks vildeste kommune, så burde projektet flyttes til et bedre egnet sted. 

Selve udtrykket i rammen for området. 
De omkringliggende udstykninger har være t underlagt stramme lokalplaner for netop at bibeholde 
et oprindelig udtryk i området, mulighed for kig til vandet mv. Derfor har der været restriktioner på 
maks. 1½ etage, på højde, taghældninger, husets placering på grunden, farven på huset, facadernes 
udseende, randbeplantning, antal af parkeringspladser pr. parcel mv. Kravene har faktisk været så 
strikse, så det har været svært at kunne placere husene på grunden på fx Huginsvej og der derfor har 
været nødt til at søge dispensation. Alligevel er det lykkedes at få et homogent udtryk, som falder 
godt i tråd med de øvrige udstykninger, så der er skabt en rød tråd og en helhed forbundet af stier, 
så gående og cyklende kan komme omkring sikkert i området – og ikke mindst at børnene kan lege 
på og omkring vejene sikkert og komme sikkert i skole. 
Den ramme, der lægges op til, vil smadre det omkringliggende homogene udtryk i området (Sikkert 
også gøre nogle huse usælgelige med en 6 etages ejendom lige i baghaven).  
For at bevare det nuværende udtryk vil det være naturligt at bygge op til 1½ plans huse ud mod de 
bestående områder og op til 2 etager ind mod Jehovas Vidners 2 etagers ejendomme. Men stadig 
med grønne åndehuller – og ikke med bebyggelsesprocent på 45%. Her kan måske skeles til hvilke 
skærpede krav til bilbyen også, som endda ligger forsænket i forhold til meget af den vestlige og 
nordlige bebyggelse.  
Her bør tages højde for naturen og det rige dyreliv på grunden, så bebyggelsesprocenten skal måske 
være lavere end de 25% som er i udstykningerne omkring det omhandlende jordstykke. 
Så 22 meter i højden, bebyggelsesprocent, udformning mv. er totalt uacceptabelt. Specielt set i lyset 
af, hvad de øvrige lokalplaner lægger op til. 

Trafikale udfordringer 
Et er at selve tilkørselsforhold til området ikke er gennemtænkt, da det vil proppe helt til for de 
omkringliggende/tilstødende veje, så det vil være meget vanskeligt at komme til at fra sin bolig pga 
kødannelse på stikvejen fra Stenhusvej ind mod området. Men selve Stenhusvej vil også ligge under 
for det massive pres fra det mange ekstra biler, cykler, knallerter og ikke mindst gående børn. 
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Stenhusvej er en primær trafikåre for hele den vestlige del af Holbæk. Og er meget trafikeret i 
forvejen. Trafik til skolerne, til Megacentreret til alle boligområderne som støder til, til Sportsbyen, 
til motorvejen og for de boligområder langs hele Kalundborgvej og sideveje mv. samt mod 
Regstrup/Jernløse. 
Dertil kommer belastningen på stisystemerne bagom og forbi Lilleskolen, Stenhus Gymnasium og 
Stenhus Kostskole, hvor stisystemerne løber gennem. Her er mylderet også vanvittigt om morgenen 
til skole, så hvis den ekstra belastning igennem området skal absorberes, så skal der laves andre 
løsninger. Specielt i forhold til de små klasser på Lilleskolen og Stenhus Kostskole, som bruge 
området som legeplads og som selv fragter sig i skole om morgenen. Forestiller mig blot al den 
knallerttrafik det medfører og hvilke ulykkelige omstændigheder det potentielt kan medføre. 
Der næst kommer trafikken til Megacentret – specielt i og op til weekender og i foråret er 
trafikmængden virkelig massiv. Det bliver absolut ikke bedre. Det næste er alle de manglende 
fortove og cykelstier i Megacentret og Bilbyen. Det er kun et spørgsmål om tid før det går galt med 
de bløde trafikanter i området. Her er udsigten til det vil forværres kraftigt af det, som lægges op til i 
denne ramme.  
Mange vælger at køre ad Kalundborgvej om morgenen, men her er heller ikke meget hjælp at hente, 
da der ofte er kø fra lyskrydset mellem Kalundborgvej og Stenhusvej og ud til togoverskæringen om 
morgenen. Så denne trafikåre er heller ikke gearet til at rumme den ekstra mængde trafik. 
 

Hvis et sådan projekt ønskes etableret, så findes der andre og mere egnede muligheder i nærheden 
af bestående høj bebyggelse fx ved Kløverstien og hvad de øvrige bebyggelser hedder tæt ved Tveje 
Merløse. Der er bedre tilkørselsforhold og mulighed for at lave en infrastruktur, som kan være til 
gavn for de bløde trafikanter og ikke mindst en homogenitet, som der er en rød tråd med det lokale, 
eksisterende område. Der er også jordtykker omkring omfartsvejen, som vil være langt mere oplagt 
til at lave en ny byzone med mulighed for helt at præge, hvordan den nye bydel skal se ud. 

 

Jeg er vidende om de mange lokale, omkringliggende grundejerforeningers indsigelse og 
hørringssvar og tilslutter mig til fulde dette. 

 

Holbæk d. 7. april 2021 

 

Camilla Grundtmann 
Huginsvej 11 
4300 Holbæk 
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Indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus syd 
Vi er glade for, at Holbæk kommune, i forbindelse med Kommuneplanen 2021, har givet os mulighed for, at 
give vores meninger og bekymringer til kende vedrørende rammebilag 2.B29 Stenhus syd.  
Vi vil derfor i nedenstående indsigelse mod rammebilag 2.B29 benytte denne mulighed ved først, at 
synliggøre og redegøre for tre hovedpunkter i planerne, som vi finder yderst bekymrende, og efterfølgende 
også benytte muligheden for, at komme med revideringsforslag til bilagets generelle rammer, så der i 
planerne tages højde for harmonien i området, trafikale forhold og natur, samtidig med at byens udvikling 
også er i fokus.  

Der er i rammebilag 2.B29 Stenhus syd lagt op til, at området skal ændre status fra landzone til byzone, og 
at der yderligere må bygges i op til 6 etager i en byggehøjde af 22 meter, samt en bebyggelsesprocent på 
45%. 

1. Redegørelse for bekymrende hovedpunkter
I nedenstående afsnit vil der redegøres for tre bekymrende hovedpunkter i planerne. 

1.1 Karakter og harmoni i boligområdet 
I lokalplanerne for de omkringlæggende boligområder er det kun tilladt at bygge i 1,5-2 etager i en max 
højde af 8,5 meter og yderligere en max bebyggelsesprocent på primært 30%.  

De omkringliggende områder er bestående af villa- og parcelhuse i 1-1½ plan, hvorfor et etagebyggeri med 
op til 6-etager, op til 22 meters højde, tydeligt vil være af diametral modsætning til de resterende 
bebyggelser 

Jf. opnået aktindsigt i sagsnummer 20-36451A (del af aktindsigt Stenhusvej 28, 4300 Holbæk), 17. 
november 2020, fremgår det, at der til Plan og Bygs orientering ”er indgået en betinget købsaftale med 
lokal investor, Stenhusvej af 2019 ApS, direktør Henrik Hansen”, hvor aftalen er med forbehold for ”at 
område kan bebygges med et bruttoetageareal på ca. 33.000 m2 til boligformål”. Der stilles yderligere 
ønske om, at der for området indarbejdes rammer om op til 6 etager og en bebyggelsesprocent på 45% i 
kommunalplansrevisionen. 

Det virker derfor desværre til, at der i rammebilag 2.B29 Stenhus syd udelukkende er taget højde for 
investors ønsker og slet ikke taget hensyn til naboer eller harmonien i området. Dette synes vi er rigtig 
ærgerligt og bekymrende, da det strider imod kommunens eget hovedprincip om bevaring af 
boligområders hidtidige karakter ved at bygge lavt ved i forvejen lav bebyggelse og højt ved høj bebyggelse 
(se venligst citat fra kommunens egen hjemmesiden nedenfor). 

”Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i 
områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i 
områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger.” 
kilde: https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/byudvikling/boligomraader-i-byomraader/ 

Jf. opnået aktindsigt i sagsnummer 20-14624A (Udviklingsønske Stenhusvej, Notat - Stenhusvej), 17. april 
2020, bemærkes det, at der fra investors side af forsøges at omgå dette hovedprincip ved at planlægge, at 
der mod den vestlige bebyggelse bygges 1-2 etager (mod Heimdalsvej, Fjordparken mv.), da det dermed 
menes, at det ikke længere er høj bebyggelse mod lav, da etagerne ”fader” nedad mod de vestlige naboer, 
så højdeforskellen ikke er så markant.  

Dette forsøg på at omgå hovedprincippet synes dog ikke acceptabelt, da den generelle harmoni i området, 
qua den markante højdeforskel fra midte til de omkringliggende områder, vil ødelægges.  
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Yderligere bemærkes det også, at der i punkt to i selvsamme aktindsigt noteres, at der  
”i midten af området og NED mod sydlig bebyggelse disponeres med punkthuse op til 6 etager” .   
Dette er er stik imod fakta, da den sydlige del af området er det klart højeste, og at der derfor lægges op til, 
at der skal bygges op til 6 etager imod de sydlige etplans-naboer (Idunsvej, Trudsvej mv.). 

 

Som det ses på grafikken ovenfor, så er den sydlige del over 16 meter højere end den nordlige del. 

Samtidig med, at det strider imod kommunens eget hovedprincip, så vil det, at der bygges højest på den 
sydlige del af grunden, ydermere klart resultere i, at området vil blive skæmmet mest muligt, da det er 
åbenlyst, at der ved at placere den højeste del af byggeriet på det højeste punkt vil opnås den størst mulige 
forringelse af områdets harmoni.  

Samtidig med, at det strider imod kommunens eget hovedprincip, så synes rammerne igen kun at tage 
højde for investor og sælger, og klart tilsidesætte hensynet til naboer og de omkringliggende områder.  

Dette synliggøres yderligere i det tredje punkt i aktindsigten, hvor der præsenteres forslag til områdets 
disponering. Her noteres det, at der ”mod Jehovas vidners hovedkvarter holdes afstand til de høje 
punkthuse”. Det er dermed tydeligt, at de (Jehovas vidner, sælger) selv er af samme opfattelse af, at de 
høje byggerier er skæmmende for naboerne, da de selv ønsker de høje bygninger placeret længst væk fra 
dem selv, uden hensyntagen til at det vil være andre naboer til gene.  

 

1.2 Trafikale og infrastrukturelle udfordringer 
I forbindelse med den foromtalte betingede købsaftale (se punkt 1.1) med investor, Henrik Hansen, ses det 
jf. aktindsigt i sagsnummer 20-14624A (Udviklingsønske Stenhusvej, Notat - Stenhusvej), 17. april 2020, at 
der skal bygges 320 boliger.  

Der er ingen andre udkørselsmuligheder end ved Stenhusvej, hvor der er planer om en udkørsel via en 
parallelvej til Huginsvej ud til hovedvejen, Stenhusvej. Dette vil lægge et stort yderligere pres på de trafikale 
forhold på Stenhusvej, som i forvejen er hårdt belastet. Dette især i morgentimerne, hvor folk skal til 
arbejde, skoleelever skal i skole samt forældre, der skal aflevere børn i daginstitutioner, og vice versa når 
de skal den modsatte vej.  

Der er som nævnt i forvejen allerede store trafikale udfordringer på Stenhusvej, hvilket bl.a. har resulteret 
i, at Torpet i en forsøgsordning er blevet afspærret, da mange bilister forsøgte at skyde genvej igennem 
Torpet i håb om at undgå kø. 
kilde: https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2021/forsoegsordning-med-trafikken-
paa-torpet-i-holbaek/ 

I forbindelse med Kommuneplanen har vi erfaret, at områdets skoler og gymnasiet samt forældrerådet i 
Eventyrlunden ligeledes også har indsendt/indsender høringssvar til rammebilag 2.B29, da de ligeledes 
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deler bekymringerne for de store trafikale konsekvenser et stort etagebyggeri med op mod 320 boliger vil 
have på vejnettet. 

Bekymringerne er i vores optik ikke til at tage fejl af, når selv erhvervsdrivende i form af formanden for 
Holbæk Megacenter, Michael Nyrup, forudser trafikkaos på og omkring Stenhusvej, da vejene i forvejen er 
over den maksimale kapacitet og slet ikke er gearet til at rumme flere hundrede ekstra biler fra et nyt 
boligområde. 

Til trods for, at de som erhvervsdrivende gerne vil have flest mulige kunder, fortæller han, at kunder, 
kollegaer og leverandører fravælger turen til Megacentret grundet den store trafik. 
Kilde: https://sn.dk/Holbaek/Center-formand-forudser-trafikkaos/artikel/1424155  

Vi mener derfor ikke, at de trafikale og infrastrukturelle forhold er indregnet i planerne om at bygge op 
mod 320 boliger, og anbefaler derfor på det kraftigste, at der laves en miljørapport over de trafikale forhold 
på Stenhusvej. Optællingen af biler mv. bør ligeledes foretages udenfor covid-19-nedlukningen, så det 
bliver så realistisk og repræsentativt som muligt ift. når landet lukker op og de trafikale forhold 
normaliseres og vi samtidig også ser den fulde effekt af trafikken til og fra Holbæk Sportsby, som endnu 
ikke har opnået sit optimale aktivitetslejde endnu. 

Derfor bør vilkårene for rammebilag 2.B29 Stenhus syd revideres, så der tages højde for den trafikale 
infrastruktur, inden der besluttes hvorledes området planmæssigt kan udvikles. 

 

1.3 Natur og grønne åndehuller  
Holbæk er i hastig udvikling, hvilket vi i bund og grund synes er en rigtig god ting. Det er bare utrolig vigtigt 
at finde den rette balance mellem nyt og gammelt, mursten og natur, så Holbæk stadig er Holbæk og ikke 
blot en kedelig, grå betonby uden grønne åndehuller. 

Området har i flere år stået uberørt hen, hvilket har været til stort gavn for flora og fauna, da naturen har 
haft optimale forhold til at udvikle sig vildt. Området er habitat for rådyrflokke samt mange andre vilde dyr 
og insekter. Vi kan derfor være i tvivl om, hvorvidt der i forbindelse med byggeplanerne er taget 
tilstrækkeligt hensyn til områdets natur samt den beskyttede og bevaringsværdige gravhøj og fredede 
vandhul på den sydlige del af grunden. Grundens sydlige del, som også er det højeste punkt, er præget af 
skov og krat, hvor især fugle og rådyr stortrives.  

Der er i rammebilag 2.B29, i vores optik, ikke indtænkt muligheden for friholdelse af bynære grønne 
områder, som ellers er ønsket i kommuneplanforslaget. 
Kilde: https://kommuneplan2021.holbaek.dk/temaer/byudvikling/ 

Og ligeledes synes det også langt fra borgmester Christina K. Hansens postulatet, i forbindelse med Holbæk 
kommunes deltagelse i landets vildeste kommune om, at 
”Det grønne område står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, og vi har alle en forpligtelse til at 
passe godt på naturen og styrke biodiversiteten.” 
Kilde: https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/baeredygtig-kommune/2021/danmarks-vildeste-
kommune/ 

Formålet med denne dyst er, at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og 
dyrelivet. Vi synes, at dette er et fantastisk initiativ fra kommunens side af, men vi kan dog være 
bekymrede for, at dette vil blive tilsidesat frem for indtægter fra et stort etagebyggeri. Det er forståeligt, at 
kommunens økonomi er i højsæde, men hvis først området bebygges med et stort etagebyggeri kan 
naturen ikke omgøres og genskabes igen, hvilket vil være ubærligt. Det er derfor vores store håb, at der 
manes til besindighed og forsøges at finde en løsning, som tager højde for både natur, byggeri og økonomi. 
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2. Revideringsforslag til rammebilag 2.B29 Stenhus syd 
På baggrund af ovenstående bekymringer håber vi, at vores revideringsforslag af områdets disponering vil 
blive taget til efterretning.  

Vi er bevidste om, at Holbæk er i hastig udvikling, og at boligområder er vigtige for kommunens økonomi. 
Samtidig er vi også bevidste om, at ledige områder til at bygge boliger blive færre og færre. Vi ønsker derfor 
at fremlægge vores forslag til, hvordan området kan benyttes, så der via konstruktive kompromiser bliver 
taget højde for både byudvikling og natur, samt de omkringliggende naboer og boligområder, som vi er en 
del af.  

2.1 Forslag til disponering og bebyggelse i området med hensyntagen til de tre 
ovenstående bekymringer 
For at give plads til både boligbyggeri og samtidig imødekomme kommunens eget hovedprincip om at 
bygge lavt ved i forvejen lav bebyggelse og højt ved høj bebyggelse, samt hensyntagen til naboerne, bør det 
maksimale antal etager følge de tilstødende boligområders lokalplansmæssige etageloft og karakter med 1-
1,5 etager samt en maksimal bebyggelsesprocent på 30%. Derfor indstilles der til, at der i stedet for stort 
etagebyggeri fokuseres på parcelhuse og villaer samt evt. rækkehuse/dobbelthuse. Dertil indstilles der i 
samme ombæring til, at der maksimalt må bygges 1,5 etage med tæt/lav bebyggelse med en maksimal 
bebyggelsesprocent på 30% for at sikre områdets karakter og harmoni samt hensyntagen til natur og 
biodiversitet. 

Dertil indstilles der også til at iberegne natur og biodiversitet ved at bibeholde de nedenfor indtegnede 
områder med skov og krat (grøn streg), hvor naturen kan få lov at ånde i fred. Dertil anbefales yderligere et 
grønt plantebælte til de omkringliggende naboer, så der udover natur også skabes lidt afstand til de 
allerede anlagte naboområder. 

Som det ses i grafikken nedenfor vil dette udover at bevare dele af områdets skov og krat samt generelle 
karakter, også give plads til naturen og dertil yderligere også fungere som afskærmning til større dele af 
nabogrundene inkl. dele af Jehovas vidners egne bygninger. Som tidligere nævnt i punkt 1.1 er den sydlige 
del af området (den nederste grønne indramning nedenfor) den højeste, hvorfor argumentet om 
bevaringen af skov- og kratområdet forstærkes yderligere, da man derved mindsker udsyns-generne for et 
stort naboområde.  

Bemærk venligst, at der yderligere også tages hensyn til det fredede vandhul på den sydlige del af grunden 
(lyseblåt område) samt enkelte fortidsminder (blå prikker). 
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Dette vil unægteligt resultere i, at der ikke kan bygges lige så mange boliger, som der kan ved et 6 etagers 
byggeri med en bebyggelsesprocent på 45%, men da disse planer jf. de mange ovenstående argumenter er 
yderst fornuftsstridige og uden hensyntagen til infrastruktur og naboer, er vores løsningsforslag ikke blot 
realistisk, men tager også hensyn til ovenstående problematikker.  

De store infrastrukturelle og trafikale udfordringer, som planerne om et boligområde i op til 6 etager og en 
bebyggelsesprocent på 45% i rammebilag 2.B29 Stenhus syd ville medføre, vil ud fra alt at dømme blive 
mindsket betydeligt ved ovenstående forslag til disponering og bebyggelse i området. 

Antallet af boliger vil blive mindsket og i langt højere grad stemme overens med den infrastrukturelle 
kapacitet som områdets vejnet kan bære.  

Vi håber at denne velbegrundede og løsningsorienterede indsigelse vil blive taget til efterretning i 
kommunens tanker, når der skal lægges planer for området.  
 

Med venlig hilsen 

David Jørgensen   
Idunsvej 14 
4300 Holbæk 

 

Rebecca Larsen 
Idunsvej 14 
4300 Holbæk 

Lissi Jørgensen 
Ægirsvej 28 
4300 Holbæk 



Tølløse Lokalforum 7. april 2021

Til 
Holbæk Kommune 

Høringssvar fra Tølløse Lokalforum til forslaget for den kommende 
kommuneplan for Holbæk Kommune. 

Tølløse Lokalforum har behandlet det fremlagte forslag for den kommende kommuneplan på 

bestyrelsesmøde 8. marts og efterfølgende deltaget i det virtuelle borgermøde 18. marts, 

afholdt af Holbæk Kommune. På baggrund heraf har Tølløse Lokalforum følgende 

bemærkninger til forslaget: 

• at Tølløse Lokalforum gerne ser at området omkring den tidligere genbrugsplads og

materielgård bliver inddraget til boligområde, og gerne til almennyttige boliger. Denne

boligtype er der stor efterspørgsel på i Tølløse. Det kan samtidig være en begyndelse

på at omdanne og forskønne det gamle industrikvarter til et bynært boligområde, tæt

på indkøbsmuligheder mv.

• at Tølløse Lokalforum er bekymret for om der er nok områder i kommuneplanforslaget

der er udlagt til kommende boligbyggeri. Det er Lokalforums vurdering at der bør være

flere udlagte arealer til boligbyggeri, så man ikke kommer i en tilsvarende situation som

i periode 2013-16, hvor der var ganske få grunde til salg i lokalområdet.

• at Tølløses Lokalforum ser med tilfredshed at kommuneplanen ikke giver mulighed for

at placere biogasanlæg i Tølløse eller de omkringliggende landsbyer, da området i

forvejen ofte er plaget af lugtgener fra landbrug med meget store svinebesætninger.

På baggrund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 har der ikke været afholdt lokalt 

borgermødet om kommuneplanforslaget. Det har været vurderingen, at det vil være svært at 

få en tilstrækkelig dialog på et virtuelt borgermøde. 

Med venlig hilsen 

Tølløse Lokalforum 

Flemming Sommer 

Formand 

Høringssvar nr. 50
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Plan

Fra: Laura Wright Nyegaard < >
Sendt: 7. april 2021 20:09
Til: Plan
Emne: Høringssvar angående miljøklasse 6 i 4420

Det er med stor bekymring og vantro, at jeg nu igen kan konstatere, at man vil skabe mulighed for stærkt 
forurenende virksomheder tæt ved skole og børnehaver i Regstrup og Sdr Jernløse. At man overhovedet kan få 
ideen er vanvid, at man kan fremture med den endnu en gang, har jeg ikke ord for. 

Det tyder på en komplet mangel på forståelse af, hvad der tiltrækker pendlere til området, nemlig naturen og de 
gode institutioner og det gode børneliv.  

Og det giver også en klar fornemmelse af, at der grundlæggende ikke er interesse for at høre områdets borgere, som 
allerede mere end klart har meldt ud, at der ikke ønskes tung industri i bemeldte område.  

Der er netop solgt nærmest samtlige grunde til nybyggeri af boliger i området. Hvordan mon det vil gå fremadrettet, 
hvis man vælger at spolere området, som det her er planlagt? 

Desuden er den korte frist mere end mistænkelig. 

Mvh 
Laura Wright Nyegaard 

Høringssvar nr. 51
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Fra: Carsten Lygum <cl@gefiongroup.com>
Sendt: 8. april 2021 11:08
Til: Plan
Cc: Morten C. Henriksen; Anders Refvik Tindbæk
Emne: Indsigelse til Kommuneplan for område 2.B26.

Til Plan og Byg, Holbæk Kommune 

På vegne af grundejerne for matriklerne Tuse By, Tuse 18c+22a+31e+36 og Tuselund, Hørby 1a+1c samt Allerup By, 
Tuse 1a ønskes en mindre ændring/præcisering af forslaget til kommuneplanrammen for området 2.B26 – 
Rishøjgaard, Vestlige del. 

Der ønskes en ændring af den maksimale bygningshøjde fra 12 meter til 16 meter. 

Årsagen til dette er, at det ikke er muligt at lave en 4-etagers boligejendom på kun 12 meter. Der anvendes normalt 
3 meter pr. etage fra gulv til gulv. Dertil kommer der normalt et tillæg på 1 meter til sokkel og evt. mindre 
terrænspring, samt et tillæg på 1 meter til tag, sternkant mm. inkl. isolering på taget. 
I alt 14 meters højde ved et fladt tag. 
Såfremt kommunen ønsker sadeltag bør rammen udvides til 16 meter. 

Med venlig hilsen / Best regards 

Carsten Lygum 
COO 

M (+45) 20 55 11 35 
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 Følg os 

Gefion Group A/S   •  CVR nr. 3704 2560 
Østergade 1, 1. sal   •  1100 København K 
T +45 70 23 20 20   •  gefiongroup.com 

Høringssvar nr. 52
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Til Holbæk kommune 

Vækst og bæredygtighed 

Plan & Byg 

plan@holb.dk 

Indsigelse mod kommuneplan - rammebilag 2.B.29 Stenhus Syd 

Vi fremsender hermed en indsigelse mod kommuneplanen vedr. området Stenhus Syd. 

Vi har i de sidste 15 år været bosiddende på Stenhusvænget. Efter vores overbevisning vil den fremlagte 
kommuneplan være ødelæggende for det omkringliggende område og dets beboere.  

For det første er planerne om bebyggelsesprocent samt etagemeter på ingen måde i overensstemmelse 
med de omkringliggende kvarterer og vil være ”skæmmende” for områdets udtryk og ødelæggende for 
harmonien. Det er desuden i modstrid med kommunens eget princip om at bygge lavt ved lav bebyggelse. 

For det andet har vi gennem de sidste 15 år oplevet en voldsom stigning i trafikken ad Stenhusvej og 
området omkring Megacenteret. Med planerne om ny bebyggelse vil denne trafikbelastning blive øget i 
væsentlig grad til endnu større gene for alle, der færdes i området.  

Vi tilslutter os desuden den fælles indsigelse som grundejerforeningerne i området har indsendt. 

M.v.h.

Charlotte og Mikael Mortensen 

Stenhusvænget 14 

4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 53
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Plan

Fra: Holbæk Megacenter <mail@holbækmegacenter.dk>
Sendt: 8. april 2021 14:17
Til: Plan
Emne: Indsigelse til Rammebilag 2.B29

Til rette vedkommende 

Butikkerne i Holbæk Megacenter Forening har vurderet at have en interesse i den effekt rammebilag 2.B29 kan have på 
stenhusvej såfremt dette godkendes. 

Der er allerede i dag store problemer med afvikling af trafikken på stenhusvej, specielt i spidsbelastningens tidspunkter mellem 
7:30 og 8:30, 15 til 17, og i weekenden mellem 11 og 14. Belastningen er problematisk og tydeligt på alle knudepunkter på 
stenhusvej, og vi frygter at en øget belastning med yderligere 330 boliger vil belaste strækningen i sådan en grad at kunderne vil 
fravælge Megacenteret, da det vil opleves som værende for besværligt at komme der til. 

Vi vil gerne opfordre til, at der iværksættes en undersøgelse af den mulige trafikafvikling på Stenhusvej inden rammebilag 
2.B29, i den nuværende form, kan godkendes.

Med venlig hilsen 

Michael Nyrup 
Formand Holbæk Megacenter forening 

Høringssvar nr. 54



INDSIGELSE mod Erhvervsområder Miljøklasse 6 ved  4420 Regstrup. 

 Holbæk Kommune planlægger etablering af ovennævnte i vores lokalområde, vil vi hermed udtrykke 
vores UNDREN, BEKYMRING og ANGST i forhold til tung trafik og forurening. 

Vi kan forstå, at Holbæk Kommune nu planlægger, at oprette et kæmpe erhvervsområde med bl.a. et 
miljøklasse 6 område ved Regstrup. Miljøklasse 6 er de særligt belastede og forurenede industrier, som 
INGEN ønsker som nabo. Vi bor kun en km fra jeres ”plan”. Ikke sjovt! 

BEHOV?? Det er påfaldende, at man igen (Biogasanlægget) vil belaste vores landsby. Men er der et behov?? 
Det ser nærmere ud til, at man nu vil sende det besværlige, det grimme, det belastede ud af Holbæk By og 
dermed belaste landsbyerne. Det kan Holbæk Kommune ikke være bekendt!  

Ved ETABLERING af kæmpe erhvervsområde vil den tunge trafik vokse kraftigt, meget kraftigt. Ganske vist 
ved vi endnu ikke endnu hvilke og hvor store virksomheder, der kommer men vi VED, der er planer om, at 
de skal have beliggenhed i vores lokalområde. Oplys os venligst, hvilke virksomheder, der kommer og hvad 
det kommer til at betyde ang. forurening, belastning, tung trafik.  

VI UNDRER os over det kæmpe projekt, Holbæk Kommune igen er ved at igangsætte. Forurening bliver 
voldsom, støj bliver voldsom, visuelt bliver det voldsomt. Vi er ærlig talt meget bekymrede for de gener, det 
vil medføre. 

TILFLYTTERE. Vores lille by – og andre – skulle gerne tiltrække nye beboere.  Det er dem, der ønsker lys, 
luft, gode naturomgivelser og større boligforhold. Det kan de få i Regstrup endnu…  Eller er planen i 
virkeligheden, at de hellere må vælge Holbæk? Betyder Regstrup intet?   

HOLBÆK KOMMUNE!  Vi vil i den grad protestere mod ovennævnte planer. 

Forklar os venligst valget af kæmpe erhvervsområde med bl.a. miljøklasse 6, når I igen og igen taler om 
grøn omstilling! 

Med venlig hilsen  

Grete Hansen og John Birch Pedersen 

Kirkebakken 3,  

Sdr. Jernløse  

4420 Regstrup 
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Plan

Fra: Brian Nielsen < >
Sendt: 8. april 2021 16:58
Til: Plan
Emne: Fwd: Høringssvar

Emne: Høringssvar 

INDSIGELSE 

Hermed gør vi indsigelse mod kommuneplan vedr. området Stenhus Syd, bilag 
2.b29

Ved gennemlæsning af rammerne for kommuneplaner, fremgår det, at området skal 
udvikles ensartet, altså, hvor der er et tæt/lav bebyggelse skal der udvikles med 
samme  
type bebyggelse ! Det vil således være et brud på de nuværende planer, såfremt der 
gives tilladelse et højt etagebyggeri. 
Trafikalt vil der der blive en overordentlig forøgelse af den trafikale belastning, det 
finder 
vi i den grad urimeligt for områdets nuværende beboere. 
Vi er klar over, at grundejerforeningerne i området fremsender en fælles indsigelse 
mod 
det planlagte etagebyggeri, og vi tilslutter os i den grad denne indsigelse. 

Michelle Korsholm Clausen / Brian B. Nielsen 
Thorsvej 50 
4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 57



Holbæk Kommune  Holbæk d. 8. april 2021 
Vækst og bæredygtighed 
Plan og Byg 

Dette er høringssvar til og en indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd, der er fremlagt i 
kommuneplansforslag 2021 

Bebyggelse 
Kommuneplan 2021 lægger op til, at et nuværende grønt areal ved Jehova Vidner på ca. 80000m2 
omlægges til byzone. Omlægningen foreslås som led i et ønsket salg af arealet fra Jehovas Vidners side.  I 
planen foreslås en stor bebyggelse på arealet med en bebyggelsesprocent på 45 % og med mulighed for at 
bygge op til 6 etager indtil 22 meters højde. På alle omkringliggende grunde, der grænser op til arealet, er 
det tilladt at bygge i 1½ plan og op til 8,5 meters højde. Dette er helt uforståeligt og uacceptabelt, når der i 
rammerne for kommuneplanen fremgår, at det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal 
bevare deres hidtidige karakter. Dvs. at der i områder med lav boligbebyggelse kan opføres villabebyggelse, 
rækkehuse, gårdhuse o. lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger.  

Arealet har efter sigende ligget som grønt område siden 1979. Siden da er lave boliger blevet bygget 
omkring denne. Nu ligger arealet ”klemt inde” imellem disse lave bebyggelser og grunde. Skal der bygges 
på arealet, må man da helt klart kunne forvente en bebyggelse, der minder om det omkringliggende.  

Trafikkaos 
Med op mod forventeligt 350 ekstra boliger og sandsynligvis mindst 350 ekstra biler i området vil den 
trafikale situation i området blive nærmest umuliggjort. Trafikken er i forvejen hårdt belastet på Stenhusvej 
med morgenkø til Gymnasiet, Kostskolen, Lilleskolen og Eventyrlundens børnehave samt indfaldstrafik fra 
de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Samtidig er Stenhusvej den benyttede forbindelsesvej 
mellem midtbyen og Megacentret og endelig er den en af vejene til Sportsbyen fra bymidten. 
Trafikproblemerne er bl.a. aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at 
komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. Vi bor på Huginsvej, der vil blive tætteste naboer til en 
evt. ny vej, der fører til det foreslåede nye boligområde.  Det er en kendsgerning at flere boliger vil betyde, 
udover støj og miljøforringelse, mere trafik og for os endnu mere massiv trafik og kø ved vores udkørsel til 
Stenhusvej på morgener og eftermiddage i hverdagene men også gældende for lørdag formiddag med et 
åbent Megacenter. 

Den vilde natur 
Holbæks Borgermester Christina Krzyrosiak Hansen udtaler, at Holbæk er med i konkurrencen om at blive 
Danmarks “vildeste kommune”. Vi skal have plantet mere skov, flere naturparker, vilde enge med blomster 
som bierne elsker. Her er et unikt grønt areal med masser af dyreliv, hvor der bl.a. færdes rådyr, harer og 
flagermus ses ofte i og omkring området. Området kunne erhverves af kommunen, som kunne oprette et 
stisystem på arealet, der samtidig vil tilgodese den ”vilde natur”.  

Det står naturligt enhver grundejer frit for at sælge grund fra. Men samlet set sidder vi tilbage med en klar 
oplevelse af, at dette forslag om bebyggelse på området ”Stenhus syd” handler om at sælger vil indgå den 
aftale, som giver flest mulige penge for salget af arealet. Der kigges på ingen måder imod de trafikale 
konsekvenser, omkringliggende lokaleplaner og naturen i området. Det håber vi er tydeligt for kommunen.  

Vi håber i den grad, at I vil medtage vores synspunkter i denne sag, når rammebilag 2.B29 skal behandles. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar, 
og vi tilslutter os også fuldt ud deres indsigelser. 

Med venlig hilsen 

Line og Anders Vestergaard Rasmussen 
Huginsvej 5  
4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune! ! ! ! ! Therese og Søren Lundsgaard-Jensen
Kanalstræde 2! ! ! ! ! Heimdalsvej 14
4300 Holbæk! ! ! ! ! 4300 Holbæk
Att.: Vækst og Bæredygtighed, 
Plan og Byg

Vedr. Kommuneplanforslag 2021 - indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd:

Natur - trussel mod vigtige dyrehabitater
Vi glæder os overordentligt over vores borgmesters store entusiasme i forhold til vild natur 
og ønske om flere naturområder i Holbæk Kommune. Denne glæde deler vi til fulde og er 
derfor bekymrede for konsekvenserne af et nyt stort boligbyggeri på Jehovas Vidners 
grund i forhold til områdets dyreliv og de habitater, som det udgør for blandt andet 
flagermus og råvildt. 
Vi håber, at borgmesteren og byrådet vil sætte handling bag de smukke visioner og 
undersøge muligheden for, at grunden i stedet kan friholdes som bynært grønt område til 
glæde for rigtig mange mennesker og dyr. 
Såfremt der absolut skal bygges på grunden, er vores forhåbning, at der tages store 
hensyn til indsigtsgener og privatliv i forhold til de tilstødende grundejere, hvilket for 
eksempel kunne ske ved skærmende plantebælter op mod de tilstødende grunde, således  
at selve byggeriet og infrastrukturen for både biler, cykler og gående føres længst muligt 
væk fra de berørte grunde.

Trafikale gener
Vi er allerede dybt bekymrede for den trafikale situation på Stenhusvej, og et evt. byggeri 
med op mod 350 ekstra boliger i området må kun forventes at forværre dette. Vi oplever 
allerede nu på nærmeste hold den spidsbelastning af området, som sker på hverdage 
mellem kl. 7.30-8.30 og igen om eftermiddagen fra kl. 14.30-15.30. I weekenderne er 
Holbæk Megacenter mål for mange handlende, hvilket også belaster områdets kapacitet. 

Ligeledes undres vi over, hvordan tilkørslen til et evt. nyt boligområde er tænkt. Vi 
opfordrer til, såfremt et nyt boligområde bliver en realitet mod vores forhåbninger, at 
tilkørslen ikke planlægges parallelt med Huginsvej, men føres tættere på Jehovas Vidners 
egne bygninger, således, at grundejerne på Huginsvej ikke overlades til at bære de 
trafikale gener alene, som selve tilkørslen vil betyde. 

Et nyt stort boligbyggeri med op til 350 ekstra boliger vil formodentlig også medføre ekstra 
pres på Springstrupvej i form af flere børn i skolealderen. Tuse Skole lader til at være et 
populært valg i området, og derfor forudser vi endnu flere bløde trafikanter på 
Springstrupvej, som er forbindelsesvej for områdets skolebørn til Tuse Skole. Den trafikale 
sikkerhed på Springstrupvej er i forvejen ekstremt kritisabel, og det er et mirakel, at 
strækningen, så vidt vi ved, endnu ikke har krævet menneskeliv. Ved en udvidelse af vores 
område forventer vi derfor, at borgmesteren og byrådet vil opprioritere sikkerheden for 
bløde trafikanter på Springstrupvej. Alt andet vil være uansvarligt.

Områdets harmoni
Vi stiller os meget undrende overfor, at der i et harmonisk boligområde med lav 
bebyggelse skal gives mulighed for at opføre bygninger på op til 22 højdemeter og i op til 
seks etager. Vi mener ikke, at der i Holbæk by er tilsvarende eksempler på, at højt byggeri 
placeres på en koteletgrund med lav bebyggelse omkring. Vi kan heller ikke se, at der er 
praksis for at tillade en bebyggelsesprocent på 45 % i områder, som ligner vores. Vi håber 

! Holbæk, den 9. april 2021
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derfor på, at et evt. byggeri vil være lavt på maksimalt halvanden til to etager og med luft 
omkring sig, hvilket nærmere opnås med en bebyggelsesprocent på 30 %.

Vi tilslutter os fuldt ud den fælles fremsendte indsigelse fra egen og øvrige 
omkringliggende grundejerforeninger, som omkranser det pågældende område. 

Med venlig hilsen

Therese og Søren Lundsgaard-Jensen

! Holbæk, den 9. april 2021

2
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Henrik Schou 
Idunsvej 12 
4300 Holbæk 
Mobil:  
Email:  

Holbæk, 8 april 2021 

Att.: Planafdelingen, Holbæk Kommune (Kopi sendt til Kommunalbestyrelsen, Holbæk Kommune) 

Vedr.: Høringssvar/indsigelse mod vedtagelse af rammebilag 2.B29 i kommuneplansforslaget 
(Stenhus Syd). 

Som beboer/nabo til området fremsætter jeg/vi hermed indsigelse mod vedtagelse af rammebilag 2.B29 i 
kommuneplansforslaget med nedenstående begrundelser. 

Planen muliggør en meget stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 meters højde. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, dvs. 
bygge lavt ved i forvejen lav bebyggelse og højt ved i forvejen høj bebyggelse. De omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2 plan, det vil sige tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på 
Vest-byens hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en 
berettiget forventning om, at området aldrig vil kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel 
fælles med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området forværres den trafikale situation – som i 
forvejen er presset. Der er i forvejen betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er netop aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Såfremt området ændres til boligformål, bør det ske under samme vilkår som de omkringliggende 
parcelhusområder. Placeringen bør endvidere ligge der, hvor byggemulighederne er størst – dvs. mod nord 
og øst tæt ved Jehovas Vidner selv. Jehovas Vidner er netop dem, der opnår den økonomiske fordel, jo 
større byggemulighederne er. Derfor må det også være dem, der må bære ulemperne. 

Øvrige bemærkninger 

a) Under den virtuelle gennemgang den 18. marts fremgik det tydeligt, at kommunens planafdeling i
dette rammebilag alene tilgodeser grundejeren dvs. Jehovas Vidner og den nævnte developer
(Stenhusvej af 2019 ApS, slagtermester Henrik Hansen), som der allerede ER indgået en betinget
købsaftale med.

b) Konsekvensen af det intensive byggeri – 330 boliger – midt imellem øvrige lavere bebyggede
boligområder – er ikke omtalt i den skriftlige del af kommuneplanforslaget og fremgår kun, såfremt
man er heldig at klikke på området i et kortbilag, hvor alle områder for lokalplaner (nye og
eksisterende) er angivet. Det gavner ikke den demokratiske proces og skal forklares til de
beslutningsdygtige politikere.

c) Efter aktindsigt bemærker jeg/vi i Sagsnr. 20-36451A, at grundejer og developer sigter efter en
maksimal bebyggelse på grundejerarealet og at evt. grønne arealer placeres tættest muligt på
Jehovas Vidners egen bebyggelse. Jeg/vi håber, at kommunen sørger for a placerer evt. høj
bebyggelse tæt på Jehovas Vidners egen bygning, eftersom det er den eneste bygning, som er
højere end 1,5 plan – muliggjort af en separat lokalplan i 1982.

d) Kommunen gøres endvidere opmærksom på, at der er en højdeforskel på +16 meter mellem det
sydlige og det nordlige areal – hvor det sydlige areal ligger højest. Det må derfor være en fejl, at
punkhuse op til 6 etager ønskes placeret på det sydlige = højeste areal – og længst væk fra
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grundejer? Det vil netop resultere i disharmoni i området at placere den højeste del af byggeriet på 
det højeste punkt af arealet. Se også punkt C. 

e) Den trafikale infrastruktur og konsekvenser heraf er IKKE analyseret eller koblet sammen med 
områdets udvikling. En trafiktælling på nuværende tidspunkt skal tage hensyn til Covid-19 – trafikken 
er slem nu, men væsentlig mindre pga. Covid-19. Det er vigtigt at sikre et retvisende billede af 
trafikken EFTER Covid-19. 

f) Jeg/vi har med glæde læst, at borgmester Christina K Hansen sætter det grønne område højt på 
dagsordenen i Holbæk Kommune og påtager sig en forpligtigelse til at passe godt på natur og styrke 
biodiversiteten til gavn for plante- og dyreliv. Jeg/vi appellerer til, at den revurderede plan tager 
hensyn til dette – ligesom hensynet til harmoni i byggeri, infrastruktur og kommunens økonomi. 

Områdets udvikling er ikke omtalt i kommuneplanforslaget. Derfor ønsker jeg/vi, at kommunalbestyrelsen 
udskyder vedtagelse af rammebilag 2.B29, som kræver fornyet behandling. 

Ændringsforslag til Rammebilag 2.B29 Stenhus Syd 
Holbæk Kommune er i positiv udvikling og voksende boligområder er nødvendige for kommunens økonomi. 
Ledige områder i eksisterende centrale områder bliver naturligt færre og færre. Derfor skal der tænkes i 
konstruktive løsninger, som tilgodeser en sund økonomi i kommunen, harmoni i eksisterende boligområder, 
bevarelse af dyre- og planteliv (åndehuller) samt en velfungerende trafikal infrastruktur. 

a) For at give plads til både boligbyggeri og samtidig imødekomme kommunens hovedprincip om at 
bygge lavt ved i forvejen lav bebyggelse og højt ved høj bebyggelse, samt hensyntagen til naboerne, 
bør det maksimale antal etager følge de tilstødende boligområders lokalplansmæssige etageloft og 
karakter med 1-1,5 etager samt en maksimal bebyggelsesprocent på 30%. Bebyggelse bør derfor 
omfatte parcelhuse og evt. rækkehuse – krydret med grønne plantebælter for at værne om natur og 
biodiversitet. 

b) Der opfordres derfor til at tage hensyn til bodiversitet og omkringliggende naboer ved at etablere 
solide grønne plantebælter mod til tilstødende naboer – det vil skabe lidt afstand og dermed 
færre/ingen gener for de tilstødende grundejere. Det er vigtigt at indarbejde i et revideret 
rammebilag. Bemærk, der er stor forskel på beplantning ved sammenligning af skitserne fra 
Slagtermester Henrik Hansen og Domea. 

c) Som nævnt tidligere, den sydlige del af arealet er den højeste, hvorfor bevaring af skov/krat i den 
sydlige ende samtidig vil mindske udsynsgener for et stort naboområde. 

d) Under det virtuelle møde blev det nævnt, at der ikke er registreret fredede dyrearter – det er selvsagt 
svært, når området har været lukket og afgrænset af pigtrådshegn i mange år. Men der er faktisk et 
rigt dyreliv i området som bør undersøges inden naturen evt. fjernes. 

Dette kompromis vil tage hensyn til infrastruktur, natur og naboer og mildne de meget store infrastrukturelle 
og trafikale udfordringer, som planerne om et boligområde i op til 6 etager og en bebyggelsesprocent på 
45% i rammebilag 2.B29 Stenhus syd ville medføre. 

Jeg/vi håber at kommunen, politikkere og borgmester vil revurdere rammebilag 2.B29 på baggrund af 
ovenstående velbegrundede og løsningsorienterede indsigelse. 

Sluttelig – og vigtigt: Grundejer – Jehovas Vidner – har selv ønsket at bevare deres 
koteletgrund/område som landzone omkranset af hegn mellem vore 5 grundejerforeninger, mens øvrige 
omkringliggende områder er blevet udbygget som byzone. Derfor er der naturligvis ulemper ved en 
senere ændring fra landzone til byzone og dermed udbygning af området, herunder især udvikling af 
infrastrukturen, som grundejer og developer nødvendigvis må acceptere. 

Jeg/vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles 
indsigelse/høringssvar – jeg/vi tilslutter mig fuldtud dette. 

Med venlig hilsen, 

Henrik Schou 



Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk 

Holbæk Kommune Dokumentnummer 
1087833 
Dato  
08.04.2021 
Sagsbehandler: 
MSK 
CVR nr: 29 89 65 69 
EAN nr: 5798000016798 

Movias høringssvar til Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 

Holbæk Kommune har 3. februar 2021 fremsendt forslag til Kommuneplan i høring med frist 12. april 
2021. 

Movia har med stor interesse læst kommunens forslag til kommuneplan og fremsender hermed be-
mærkninger hertil. Helt overordnet foreslår Movia, at kommuneplanen afspejler et styrket samarbejde 
og en dialog om sammenhængende, kollektiv mobilitets betydning for kommunal planlægning. Grøn 
og bæredygtig kollektiv mobilitet skaber gode rammer for erhverv og uddannelse og bidrager til at 
sikre vækst og udvikling.   

Movia ønsker således med høringssvaret at bidrage til mobilitetsperspektivet i kommuneplanen med 
afsæt i sammenhængen mellem kommuneplanen og Movias Mobilitetsplan. 

Det strategiske net  
I Movias Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner aftalt det strategiske net for de kommende fire 
år. Det strategiske net er den stærke rygrad i den kollektive transport, som borgerne og virksomhe-
derne kan stole på, fordi der her er forudsigelighed og stabilitet i den tilbudte service. Det strategiske 
net understøttes med gode stationer og busterminaler som knudepunkter med fokus på at få flere til at 
rejse med kollektiv transport. Et styrket strategisk net bidrager til, at vi i fællesskab opnår den sam-
fundsøkonomiske og klimamæssige gevinst, der er ved, at flere kører sammen og dermed bidrager til 
reduktion af trængslen og medvirker til fortsat fremkommelighed på den eksisterende infrastruktur. 
Dette afspejles også i Kommuneplanen. 

Mange af Holbæk Kommunens borgere pendler dagligt til københavnsområdet. Kommunen vil derfor 
arbejde for at styrke de trafikale forbindelser til hovedstadsområdet. Holbæk Kommunes ønske om, at 
fortætning af eksisterende bysamfund skal medvirke til at skabe mere levende, dynamiske og bære-
dygtige byer, og at der skal være tæt sammenhæng mellem trafikplanlægning og byudvikling, og at 
stationsnær byomdannelse skal fremmes, understøtter hele grundidéen om det strategiske net. 

Movia foreslår, at Holbæk Kommune i forslag til kommuneplanen viser det strategiske net for den kol-
lektive transport. Det kan fx være i afsnittet om kollektiv trafik på side 40. Links til kortdata, hvor det 
strategiske net kan hentes, er indsat nedenfor. 

Grøn udvikling 
Holbæk Kommune skal være en bæredygtig kommune. Målsætningen er, at CO2-udledning skal være 
reduceret med 70 pct. i 2030. Holbæk Kommune har i en aftale med Transportministeriet forpligtet sig 
til, at kommunens busruter, i takt med at de udbydes på ny, skal betjenes af fossilfri eller nulemissi-
onsbusser. Holbæk Kommune har desuden forpligtet sig til at lade kravet gælde for flextur, plustur og 
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øvrige relaterede kollektive transportmidler. 

Denne målsætning harmonerer med intentionerne i Movias Mobilitetsplan. Holbæk Kommune får de 
første el-busser i drift i slutningen af 2021.  

Movia kan til orientering oplyse, at der i forhold til lokalbanerne ligeledes ses på muligheder for en om-
stilling til mere ”grøn” drift.  

Øget fleksibilitet i parkeringsnormer kan styrke grøn omstilling og god mobilitet 
Movia foreslår, at Holbæk Kommune supplerer rammerne for parkeringsnormer for at understøtte den 
planlagte byfortætning og grøn og bæredygtig mobilitet yderligere. Der kan endvidere arbejdes på en 
styrkelse af fx bebyggelsers orientering, udlæg af stiforbindelser frem til kollektiv transport og lignende. 

Movia foreslår, at der i afsnittet side 120 om Parkeringsarealer indarbejdes en passus i kommunepla-
nen om, at Holbæk Kommune giver mulighed for, at rammerne for parkeringsnormerne justeres der-
hen, at det muliggøres gennem forskellige mobilitetstiltag at reducere udlæg af parkeringspladser eller 
helt fjerne krav om etablering heraf. 

Strategisk planlægning for landsbyer 
Holbæk Kommune har en stærk tradition for at arbejde med udvikling af lokalområderne, og har alle-
rede igennem lang tid arbejdet for udvikling af kommunens lokalområder og landsbyer. I perioden 
2018-2021 har der således været nedsat et politisk projektudvalg, der arbejder for at styrke udviklin-
gen i kommunens lokalområder, herunder de mange landsbyer kommunen består af. Udvalget arbej-
der for at øge sammenhængskraften i kommunen og derigennem skabe stærkere fællesskaber, mere 
tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed. 

I forhold til at indtænke mobilitet for alle skal Movia hermed tilbyde deltagelse i og sparring omkring 
kommunens videre arbejde for sikring af samtænkning af kommunens kollektive mobilitet og den stra-
tegiske planlægning for landsbyerne.  

Et styrket samarbejde 
Movia bidrager gerne fremadrettet til Holbæk Kommunes indsats for at omsætte kommuneplanens 
mål i forbindelse med konkrete indsatser og projekter vedrørende øget fremkommelighed, samkørsel 
mv. Holbæk Kommune og Movia har allerede indledt samarbejde på følgende områder: 

 BRT- eller +WAY-lignende kørsel i korridoren Holbæk Station - Valdemar Sejrsvej - Holbæk 
motorvejen (Rampeanlæg, Afkørsel 1), som har en længde på ca. 4 km. 

 Oplandsanalyse af Kalundborgvej, der skal bidrage til en stoppestedsoptimering.  

 Samkørselsprojektet med de tre nord-vest kommuner og NaboGo. 

 Elektrificering af Nordvestbanen med mulighed for hurtigere tog, og dermed mere attraktive 
kollektive forbindelser mod København. 

Movia ser frem til fortsat at samarbejde med Holbæk Kommune om sikring af de bedste grønne løs-
ninger, både i forbindelse med udbud af den kollektive transport, men også i et bredere planlægnings-
mæssigt perspektiv. Movia vil i den forbindelse gerne tilbyde et møde, hvor den fremadrettede indsats 
for at sikre sammenhængende, attraktiv mobilitet kan drøftes nærmere, herunder Movias bistand her-
til. 
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Venlig hilsen 

Christine Hammer, Rådgivningschef 
Rådgivning, Trafik og Planlægning 

Direkte: 
Mobil: 
E-mail: 

+45 36 13 19 90 
+45 23 42 79 31 
CIH@moviatrafik.dk 

 

 

Ang. rekvirering af Movias del af det strategiske net 

For Movias del af det strategiske net er der herunder links til de kortdata, som Holbæk Kommune har 
mulighed for at hente fra Movia til brug herfor: 

ArcGIS Server Map Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/rest/services/Kom-
mune/BusInfo/MapServer 

WMS Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapS-
erver/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities  
 
WFS Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapS-
erver/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities 

 

 

 

 

 



På vegne lodsejerne af Naturejendommen Skallesøgård, beliggende Trælastvej 13, Holbæk og Audebo 

Amtsplantage, beliggende Hagesholmvej 1, Holbæk, skal jeg herved afgive høringssvar vedr. udsendt 

Forslag til Kommuneplan 2021. 

Jeg vedlægger; 

- Udtalelse fra Dansk Skovforening af 7. april 2021.

Mit høringssvar angår det udpegede interesseområde for Biogasanlæg mv. ved Audebo, Hagested, omr. 

nr. 6.T02. Det er min opfattelse, at området bør udgå som interesseområde for biogasanlæg 

i Kommuneplan 2021.  

Skallesøgårds jordtilliggende er på knap 400 ha, fordelt med ca. 1/2 naturarealer, 1/4 dyrkede arealer 

og 1/4 græsarealer.  Audebo Amtsplantage består af ca. 200 ha fredsskov. Det udpegede interesseom-

råde ved Audebo grænser op til Skallesøgård og Audebo Amtsplantage. Begge lodsejere har derfor en 

betydelig interesse i arealanvendelsen, og ønsker at sikre, at alle aspekter af denne udpegning, herun-

der de miljømæssige, belyses og vurderes på det tidligst mulige tidspunkt i processen.  

Høringssvar vedr. Forslag til Kommuneplan 2021 

Kjeld Fruensgaard (H) 

Michael Nathan (H) 

Jakob Busse (H) 

Lene Diemer 

Ingrid Brix Jensen (H) 

Birgit Gylling Andersen (L) 

Jens Rysgaard (H) 

Carlo Siebert (H) 

Ole Liedke (L) 

Ingrid Brix Jensen 

Advokat (H) 

Dir. tel. 33381474 

Mobil 2026 7948 

E-mail ibj@cphlex.dk 

CVR-nr. 36274913 

Sussie Waldorff Nielsen/IBJ 

Sekretær 

E-mail swn@cphlex.dk 

Sendt pr. e-mail til plan@holb.dk 

Holbæk Kommune 

Vækst og Bæredygtighed 

Plan og Byg 

0899 Kommuneservice 

Ny Vestergade 17  1471 København K  Tlf. + 45 33 12 79 13  www.cphlex.dk 

Bankkonto 2191 3499479181 

Kontorfællesskab 

9. april 2021

J.nr. 13055

Høringssvar nr. 62
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1) Proces og beslutning i forhold til udpegning af Audebo som interesseområde for biogas-

anlæg 

 

I 2013 blev muligheden for, at det eksisterende biogasanlæg, ejet af Biovækst, kunne udvide indskrevet 

i Kommuneplanen. Muligheden blev uændret videreført i Kommuneplan 2017. På daværende tidspunkt 

(i 2013 og 2017) var der ikke foretaget nærmere (miljømæssige eller andre) undersøgelser som grund-

lag for denne mulighed.  

 

Som et led i udarbejdelsen af ”Strategisk Energiplan 2020-2030” og ”Handleplan 2020-2022” med 

tilhørende udkast til Miljøvurdering og Miljøscoping samt liste over placeringshensyn, og udsendelsen 

heraf i høring i sommeren 2020, er der imidlertid afdækket en række forhold og truffet beslutninger, 

som bør føre til, at (også) Audebo bør udgå som interesseområde for biogasanlæg.  

 

På grundlag af høringsvar, indgået i forbindelse med den nævnte høringsproces, traf Kommunalbesty-

relsen den 23. september 2020 beslutning om, at ”udpegningen af områder til placering af fællesbio-

gasanlæg udgår af den strategiske energiplan, og at den medfølgende handleplan konsekvensrettes 

som følge heraf.” Det fremgår videre af administrationens indstilling (som blev vedtaget), at ”etablering 

af fællesbiogasanlæg som værktøj til reduktion af fremtidens klimabelastende CO2 udledninger ikke 

indgår som værktøj, der anvendes frem mod 2030-målet om en 70% reduktion.” 

 

Af Kommunalbestyrelsens beslutning fremgår den tilføjelse, at varmeplanen (handling 1 i handleplanen) 

skal belyse mulighederne for etablering af bl.a. mindre biogasanlæg, der tager højde for transportaf-

stande. Jeg antager, at der herved sigtes til de i Kommuneplanforslaget omtalte gårdbiogasanlæg. 

 

Af sammenfattende Miljøredegørelse af 25. september 2020 fremgår det, at udpegningen af områ-

der til fællesbiogasanlæg, som en konsekvens af høringssvarene, udgår af den strategiske 

energiplan. Ifølge miljøredegørelsen er begrundelsen for denne ændring, de mange høringssvar, hvori 

der generelt udtrykkes modstand mod at der udpeges områder til biogasanlæg. I høringssvarene an-

føres bl.a., ”at biogasanlæg har for store negative konsekvenser for de omkringboende på grund af 

trafik, lugt mv., og at et biogasanlæg også kan få negative konsekvenser i forhold til landskab, natur 

og miljø.”   

 

Det anførte fremgår tilsvarende af forslag til Kommuneplan 2021 afsnit vedr. biogas- og solcelleanlæg. 

Samme sted fremgår det imidlertid, at der ”udlægges areal til biogasanlæg ved det eksisterende bio-

gasanlæg ved Audebo Deponi. På den måde sikres det, at biogasanlægget fortsat kan udvikle sig. En 

udvidelse af det eksisterende biogasanlæg forudsætter en nærmere planlægning, herunder at der ud-

arbejdes en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse for et konkret projekt. Yderligere kræver udvi-

delsen en række godkendelser.”   
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Af Kommunens informationsmateriale til brug for informationsmøde om Kommuneplan 2021 fremgår 

det herom, dels at ”Kommuneplanens udpegninger til biogas fjernes på nær området ved Audebo, hvor 

der er et eksisterende biogasanlæg” og dels at der ud for området ved Audebo (på det viste kort) 

anføres: ” Område til fællesbiogasanlæg”.  

 

Denne beslutning om, at udlægge areal til (fælles-)biogasanlæg ved Audebo er uomtalt i miljøredegø-

relsen. Der nævnes således intet om, at udpegningen af interesseområdet ved Audebo for etable-

ring/udvidelse af biogasanlæg ikke udgår sammen med de øvrige udpegede områder. Miljøredegørelsen 

indeholder således i relation til området ved Audebo ingen redegørelse for, hvordan miljøhensyn er 

integreret i planen, hvordan udtalelser fremkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning, eller 

baggrunden for valg af denne løsning.  

 

I Miljøredegørelsen omtales der imod et konkret høringssvar vedr. de oprindeligt udpegede områder 

ved Hagesholm (som ligger 3-4 km fra Audebo). Jeg antager, at der er tale om mit høringssvar af 6. 

juli 2020 afgivet på vegne de to lodsejere, som jeg repræsenterer. De i høringssvaret påpegede mangler 

ved den udarbejdede miljøvurdering (se mit høringssvar af 6. juli 2020 pkt 1)) afvises i miljøredegø-

relsen, og det konkluderes at miljørapportens indhold lever op til lovens krav. Herefter konkluderer 

miljøredegørelsen, at når nu de udpegede områder ved Hagesholm udgår, sammen med alle øvrige 

områder til biogasanlæg, er det under alle omstændigheder irrelevant at undersøge forholdene i områ-

det nærmere i forhold til mulige miljømæssige konsekvenser ved planlægning for biogasanlæg. Videre 

vurderes det, at ændringen (vedr. områder for biogasanlæg) ikke giver anledning til yderligere miljø-

vurdering. 

 

Udpegning af Audebo som interesseområde for (udvidelse af) biogasanlæg står i modstrid til Kommu-

nens strategi og Kommunalbestyrelsens beslutning i øvrigt vedr. fællesbiogasanlæg.  

 

Det anførte rejser spørgsmålet om hvilke overvejelser/undersøgelser (om nogen), der er foretaget, 

med henblik på beslutningen om at fastholde det udpegede område ved Audebo i modsætning til alle 

øvrige udpegede områder. Jeg fastholder, at den miljøvurdering der lå til grund for strategisk energiplan 

2020-2030 var mangelfuld/utilstrækkelig, og i lyset af det ovenfor anførte vedr. udpegningen af områ-

det ved Audebo er tillige den sammenfattende miljøredegørelsen ufyldestgørende og stærkt mangel-

fuld. 

 

Der er herved skabt betydelig uklarhed om Kommunens strategi og beslutninger i relation til fællesbio-

gasanlæg. På den ene side udgår biogasanlæg som værktøj for at nå klimamålene på grund af hørings-

svarene, og på den anden side fastholder og cementerer Kommuneplanen vel nok et af de mest føl-

somme (og mindst egnede, se nedenfor) områder som interesseområde for biogasanlæg.  
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Det er min opfattelse, at Kommuneplanens udpegning af området ved Audebo savner det nødvendige 

og tilstrækkelige retlige grundlag. Det er herved ikke tilstrækkeligt, at anføre, at der i forvejen ligger 

et biogasanlæg, når henses til, at dette er placeret indenfor såvel skovbyggelinje som kystnærhedszo-

nen og sammenholdt med, at Kommunen i sin strategiske energiplan ikke indbefatter biogasanlæg. 

 

Området ved Audebo bør derfor i lighed med de øvrige udpegede interesseområder for bio-

gasanlæg udgå af Kommuneplanen. 

 

2)Konkrete bemærkninger til området ved Audebo. 

Som nævnt er der i tillæg til det anførte den betydelige bekymring, at netop området ved Audebo er 

særlig følsomt i forhold til såvel naturværdier som trafikal infrastruktur. 

 

I tilknytning til det af Kommunen udsendte høringsforslag til strategisk energiplan i maj 2020, afgav 

jeg, som nævnt, på vegne de samme to lodsejere høringssvar. Det fremgår af mit høringssvar med 

tilhørende bilag (Notat udarbejdet af Dansk Skovforening), at de på daværende tidspunkt udpegede 

områder ved Hagesholm gav anledning til betydelig bekymring bl.a. pga. risiko for ødelæggelse af 

naturværdier og trafikal infrastruktur. Jeg fremhævede herved, at Kommunen tilbage i 2019 fravalgte 

Audebo som placeringsmulighed for biogasanlæg på grund af de væsentlige ulemper, der var forbundet 

med denne placering, og påpegede at de selvsamme ulemper gjorde sig gældende for en placering ved 

Hagesholm (som ligger 3-4 km derfra). Nu kan jeg så tilføje ”og vice versa”. 

 

Kommunens daværende overvejelser om placering af biogasanlæg ved Audebo fremgår af referat fra 

Temamøde om Biogas i Holbæk Kommune afholdt i januar 2019. Under dette møde fremlagde Kom-

munen kriterier for valg og fravalg af placeringsmuligheder for biogasanlæg. På det tidspunkt var Au-

debo i spil som placeringsmulighed. Det fremgår af materialet og det efterfølgende ”Uddybende notat 

om mulighed for biogasanlæg ved Audebo Deponi…”, at Kommunen dengang fravalgte Audebo Deponi, 

idet Kommunen vurderede, at der var væsentlige ulemper forbundet med denne placering, jf. slide fra 

Temamøde nedenfor. 
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På samme slide er indtegnet ramper for tilslutning til rute 21, og yderligere markeret kørselsrute ad 

Hagesholmvej.  

 

De 2 ejendomme, som jeg repræsenterer, grænser op til Hagesholmvej hhv nord og syd for vejen på 

strækningen fra Nykøbingvej og frem til Hagesholm Gods. Begge ejendomme rummer væsentlige na-

turværdier såvel dyre- som planteliv. Lodsejerne har derfor en betydelig interesse i, hvorledes infra-

strukturen i forhold til den udpegede placering for biogasanlæg/udvidelse af eksisterende er tænkt løst, 

herunder i forhold til den forventede trafikbelastning. Med ejendommenes beliggenhed som nabo til det 

udpegede interesseområde for biogasanlæg/udvidelse af eksisterende, har lodsejerne endvidere bety-

delige interesser i de visuelle og landskabelige forhold i forbindelse med et evt. anlæg. 

 

Uanset om der tænkes i ramper for tilslutning til rute 21, eller om trafikken tænkes afviklet via (bl.a.) 

Hagesholmvej, vil det medføre betydelige konsekvenser for de to ejendommes naturværdier. 

 

Ud over den belastning af vejnettet, som et biogasanlæg/udvidelse af eksisterende vil medføre, vil 

kravet om ændret infrastruktur og etablering af vejnet medføre konsekvenser for den omkringliggende 

natur. Det fremhæves herved, at det udpegede område er beliggende indenfor såvel skovbyggelinje 

som kystnærhedszonen. Af afsnit 6.T02 – ”Affaldshåndteringsanlæg ved Audebo”, i Kommuneplanfor-

slaget fremgår det der ud over, at rammeområdet er udpeget som område med risiko for oversvøm-

melse, og at såfremt affaldshåndteringsanlægget ophører, skal anlægget overgå til jordbrugsmæssige 
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formål og rekreativ udnyttelse. Da rammeområdet for affaldshåndteringsanlægget og det udlagte areal 

til (fælles-) biogasanlæg er det samme, fremstår der en betydelig inkonsekvens i at udpege arealet 

som interesseområde for biogasanlæg/udvidelse af eksisterende.  

 

Af de anførte grunde bør Kommuneplan 2021 derfor ikke arbejde videre med området som interesse-

område for biogasanlæg/udvidelse af biogasanlæg.  

 

Til brug for nærværende høringssvar har jeg indhentet en yderligere vurdering fra Dansk Skovforening, 

jf. vedhæftede bilag. Det fremgår heraf, at et biogasanlæg/udvidelse af eksisterende, som følge af 

kravene til vejnet/infrastruktur, vil kunne medføre væsentlig ødelæggelse af naturværdier i form af, 

 

 Fredskovspligt på skovarealer 

 §3-beskyttede enge 

 §3-beskyttede overdrev 

 §3-beskyttede søer 

 §3-beskyttet mose 

 Skovbyggelinje 

 Åbeskyttelseslinje 

 Forstyrrelse af en række bilag IV arter, herunder også ødelæggelse af disses levesteder. 

 

Jeg henviser til Notatet side 2 nederst – 3 øverst. I Notatet beskrives nærmere konsekvenserne for 

disse naturværdier, og det fremhæves i Dansk Skovforenings konklusion, at udpegningen af området 

ved det eksisterende anlæg som interesseområde for biogasanlæg ikke er taget på et tilstrækkeligt 

afdækket grundlag. Det kan frygtes, at Kommunen i den fremtidige planlægning vil vende argumenta-

tionen, så der henvises til at området netop et udpeget som interesseområde for at muliggøre en 

udvidelse og på den baggrund tilsidesætte de mulige negative konsekvenser for naturen i forbindelse 

med vurdering af en udvidelse eller omdannelse af det eksisterende værk.   

 
Det er Dansk Skovforenings opfattelse, at konsekvenserne for naturen og biodiversiteten ved at udvide 

det eksisterende anlæg, med de deraf følgende vejreguleringer ikke er acceptable. 

 

Jeg kan helt tilslutte mig Dansk Skovforenings vurdering, som bekræfter det af mig anførte, at grund-

laget for at udpege Audebo som interesseområde er mangelfuldt.  

 

Endelig vil ændringer af infrastrukturen i området og biogasanlægget med sit industrielle udtryk uund-

gåeligt påvirke det flade delvist småbakkede landskab med skov og beskyttelsesnatur væsentligt. 
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På den baggrund skal jeg anmode om, at Kommunen revurderer udpegningen af interesseområde for 

(fælles-) biogasanlæg/udvidelse heraf ved Audebo, og undlader at udlægge areal til biogasanlæg/ud-

videlse heraf i Kommuneplan 2021. Subsidiært at der udarbejdes en Miljøvurdering, som i henhold til 

lovgivningen inddrager alle miljøparametre forud for beslutning om udlægning af arealet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ingrid Brix Jensen 



 

Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation 

7. april 2020 
TO 

NOTAT - Dansk Skovforenings bemærkninger til Holbæk Kommunes 
kommuneplanforslag 2021 – specifikt vedrørende energiplanlægningen.  

Dansk Skovforening lavede i juli 2020 på vegne af to lodsejere (Naturejendommen Skallesøgård og 
Audebo Amtsplantage) en vurdering af de naturbeskyttelsesmæssige interesser og konsekvenser i 
relation til 3 af de udpegede positivområder for placering af biogasanlæg som var indeholdt i 
Holbæk Kommunes forslag til strategisk energiplanlægning. 
 
Vi har med glæde konstateret, at det i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 
2021 er besluttet ikke at udpege områder til placering af fællesbiogasanlæg i Holbæk Kommune.  
 
Vi kan dog konstatere, at området ved det eksisterende biogas- og affaldshåndteringsanlæg til 
husholdningsaffald er blevet bibeholdt som interesseområde for biogasanlæg, hvilket muliggør en 
udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området. 
 
Af den sammenfattende miljøredegørelse til den strategiske energiplan fremgår det at 
beslutningen om ikke at udpege områder til placering af fællesbiogasanlæg, sker på baggrund af 
høringssvarene, hvor det anføres bl.a., at biogasanlæg har for store negative konsekvenser for de 
omkringboende på grund af trafik, lugt mv, og at et biogasanlæg også kan få negative 
konsekvenser i forhold til landskab, natur og miljø. 
 
Det er uklart af kommuneplanforslaget hvilken type udvidelse/modernisering af det eksisterende 
biogasanlæg der kunne være tale om, fx om det kunne være en omdannelse til et større fælles 
biogasanlæg til håndtering af husdyrgødning. 
 
De konkrete forslag til placeringer af fællesbiogasanlæg i udkastet til den strategiske energiplan, lå 
alle inden for få hundrede meter fra det eksisterende anlæg. Derfor mener vi at vores indsigelser i 
forhold til manglende vurderinger af særligt konflikten mellem trafikale forhold og naturværdierne 
i området også vil gælde i forbindelse med udvidelse af det eksisterende anlæg.  
 
Konflikter med naturværdierne 
Udvidelse af de eksisterende biogasanlæg eller omdannelse til et fælles biogasanlæg vil kunne få 
betydning for områdets naturværdier, ligesom at den trafikale påvirkning vil risikere at få stor lokal 
trafikal påvirkning samtidig med konflikter med naturværdierne. 
 
Der er en række restriktioner og reguleringer på det område, hvor der nødvendigvis skal ske en 
opgradering af vejanlæggene, jf. dette kort: 
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 Der er tale om: 

 Fredskovspligt på skovarealer, men også på arealer inden for nedennævnte arealkategorier 
uden skov: 

 §3-beskyttede enge 
 §3-beskyttede overdrev 
 §3-beskyttede søer 
 §3-beskyttet mose 
 Skovbyggelinje 
 Åbeskyttelseslinje 
 Forstyrrelse af en række bilag 4 arter, herunder også ødelæggelse af disses levesteder. 

 
Det er derfor vigtigt at det ved den videre planlægning af en eventuel udvidelse/omdannelse 
medtages vurdering af påvirkningerne af både selve anlægget og de trafikale følgevirkninger på 
natur- og miljømæssige faktor, som ikke var medtaget i miljøscoopingen til den strategiske 
energiplan. 
 
Konklusion 
Det fremhæves at udpegningerne er sket på et overordnet niveau og af bemærkningerne til 
kommuneplanen fremgår det, at en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg forudsætter en 
nærmere planlægning, herunder at der udarbejdes en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse 
for et konkret projekt. Vi er fortsat bekymrede for om betydningen særligt for områdets 
naturværdier vil indgå på lige fod med andre interesse i vurderingerne. 
 
Dansk Skovforenings konklusion er at udpegningen af området ved det eksisterende anlæg som 
interesseområde for biogasanlæg ikke er taget på et tilstrækkeligt afdækket grundlag og at 
kommunen i den fremtidige planlægning vil vende argumentationen, så der henvises til at 
området netop et udpeget som interesseområde for at muliggøre en udvidelse og på den 
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baggrund tilsidesætte de mulige negative konsekvenser for naturen i forbindelse med vurdering af 
en udvidelse eller omdannelse af det eksisterende værk.   
 
Det er klart vores opfattelse, at konsekvenserne for naturen og biodiversiteten ved at udvide det 
eksisterende anlæg, men de deraf følgende vejreguleringer ikke er acceptabel. 
 
 

Dansk Skovforening 
 

 
Tanja Blindbæk Olsen 
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Emne: Høringssvar til kommuneplan 2021, område 11.B02
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Til Holbæk kommune 

Hermed fremsendes høringssvar til udsendt kommuneplan 2021. 

Jf. nedenfor. 

Med venlig hilsen / Best regards    

René Andersen 
Byggechef 
Bygherrerådgiver, projektleder, byggeleder, projekteringsleder 

VIP Construction ApS 
Adresse: Hovedgaden 442, DK-2640 Hedehusene 
Telefon: (+45) 70 20 53 15 | Direkte: (+45) 91 17 53 15 
Web: vip-estate.dk | Mail: ra@vip-construction.dk  

VIP Construction ApS tilbyder byggerådgivning, total-, hoved-, fagentrepriser, med egne tømrer-,  
murer-, maler-, isoleringsopgaver, samt have- og anlægsarbejder.  
Derudover tilbyder vi mandskabsudlejning til nedrivningsarbejder, byggepladsarbejder, lettere  
håndværk, med samarbejdspartnere på installationer og andre arbejder. 

VIP Construction og FN’s verdensmål: Vi arbejder aktivt for at bidrage positivt til FN’s verdensmål. 
På to udvalgte parametre gør vi en særlig indsats 

Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger, som kun er rettet til adressaten.  
Modtager du denne e-mail ved en fejl, bedes du returnere den til afsender uden at distribuere,  
kopiere eller arkivere e-mailen. 
VIP Construction frasiger sig ethvert ansvar for tab eller ødelagte data i forbindelse med denne e-mail. 
CVR 37752398   

Screenshot herunder anviser til side 421 i kommuneplanen. Kommentaren følger derefter: 
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Vi ønsker tilføjelse til punktet Bestemmelser omr.nr. 11.B02 i kommuneplan 2021, som giver mulighed for at bygge 
etageboliger i området. 
 
VIP Estate ApS, erhvervede i fjor grunden ved Aggersvoldvej, Jyderup Nord, på lidt over 92000 m2, som ligger i 
rammeområde 11.B02 jf. side 421.  
 
Hensigten er at udvikle en bæredygtig og varieret bydel og derfor fremsætter vi et forslag om at tilføje muligheden 
for at supplere åben lav og  
tæt lav bebyggelse med muligheden for etageboligbebyggelse. Med etageboligbebyggelse menes specifikt 
bebyggelse i max. 2 etager med  
muligheden for horisontalt skel mellem boliger. Alle øvrige rammeværdier tænkes bibeholdt. 



3

 
En foreslået placering af denne type boliger ses i de rødmarkerede felter i den vedhæftede plan. VIP Estate ApS 
agter som ejer af ejendommen  
sikre en bæredygtig udvikling af boligmassen i Jyderup og Holbæk Kommune og introducerer her muligheden for 
også at etablere mindre boliger  
i den bebyggelse, som man er ved at udvikle sammen med Holbæk kommune i en lokalplansproces. 
 
Vi skønner, at de to-etagers etageboliglænger ikke vil være til gene for de omgivende parcelhus- og tæt-lav kvarterer 
og at disse vil tilføje en  
boligtypologi, som savnes i området. Vi håber at politikerne og Plan og miljø også kan se potentialet i denne ændring 
og godkende dette. 
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Plan

Fra: kasper petersen < >
Sendt: 9. april 2021 15:15
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. Martikel Ladegården Holbæk jorder 1qa og 1p og ophævelsen af 

landzone status.

Til Planafdelingen og kommunalbestyrelse 

Jeg vil med dette høringssvar på det kraftigste protestere med planerne, om at ophæve landzone status 
for dette område tilhørende Jehovas vidner. 

Trafik: 
Jeg er som beboer på Stenhusvænget 2, vidne til, og påvirket af den kraftige vækst der har været i trafik på 
Stenhusvej over de sidste 15 år hvor jeg har boet her. Derfor kan jeg ikke se at området nu ville kunne 
klare trafik fra yderlig estimeret 330 boliger på det område der tilhører JV i dag. Holbæk kommune har 
grundet tidligere dårlig planlægning af den trafikal infrastruktur, i mine øjne gjort det umuligt at ville 
kunne afvikle de trafikale følger af en bebyggelse af området. En bebyggelse af området vil medføre op til 
500 biler der dagligt skal ud på Stenhusvej, fra sidevejen nede fra Jehovas vidner, samt Huginsvej, 
Stenhusvænget og beboerne på selve Stenhusvej. Dette vil give så store trafikale problemer i området, 
hvor Stenhusvej i forvejen på flere tidspunkter er en trafikal udfordring. Derfor skal der ikke bygges på 
området. 

Bebyggelse: 
Med den i planen forslåede bebyggelsesprocent på 45% og forslag om at bygge op i 6 etagers og 22 meters 
højde, vil slet ikke passe ind i den øvrige bebyggelses udformning. Det er helt skudt ved siden af, og vil ikke 
passe ind i de omkringliggende beboelser. Hvis der skal bygges på området, bør der være tale om alm. 
parcelhus bebyggelse i 1 til 2 plan. 
Lad de høje huse og udvidelsen af byen forgå i Holbæk have, og glem alt om bebyggelse på JV grunden.  

Ønsker for området: 
Jeg ønsker ikke at området skal ændre status til byzone, men beholde landzone status. Holbæk kommune 
kunne købe området, og udsætte kvæg for at højne biodiversiteten i bestræbelsen på at være en mere vild 
natur kommune. Alternativt kunne der plantes en klimaskov på området, som kunne lukkes op for 
kommunens borgere.  Ellers skulle området have lov til at leve det frie vilde liv, der er i øvrigt flere hjorte 
og andet vildt inden på området, om er en perle inde i midt i et større bebygget område. 

Med venlig hilsen / Best regards 

Kasper Nygaard Petersen 
Stenhusvænget 2 
4300 Holbæk 

Mail:  
Mobil:  
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Fra: kirkebakken < >
Sendt: 9. april 2021 15:20
Til: Plan

Høringssvaret. 

først fik vi motorvej.. Tak for det, så kan vi komme til byen 2 min tidligere ( ironi kan forekomme), men nu syntes 
Holbæk kommune passende, at de kan placerer store virksomheder i høje klasser for enden af denne.  
Det er vi meget imod. Efter sidste forsøg fra kommunens side, at placere et biogasanlæg her, skulle man mene, at I 
måtte have forstået, at vi ikke vil have sådan miliøbelastende  virksomheder her. 
Kommunen har erhvervs grunde nok andre steder, hvad med at bruge dem, for der oprettes nye. 
Vi har herfra peget på at arealerne langs motorvejen, egner sig til opsætning af solceller så det er forslaget herfra. 

Mvh. Solveig og Søren Christiansen 

Sendt fra min Galaxy 
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Fra: Nina Thomassen
Sendt: 9. april 2021 15:26
Til: Plan
Emne: Jehova Vidners Høringssvar 

Til Planafdelingen og polititikerne i Holbæk Kommune 
Jeg frem sender hermed mit høringssvar 

Kommuneplan 2021 lægger op til, at nuværende grønt og dejlige område ved Jehova Vidner omlægges til et 
boligområde, der tillader op til 22 m høje bygninger. 

Jeg må indrømme, at jeg fik et Chok det kan bare ikke være rigtig. 

Jeg er ansat i Holbæk kommune som kommunal Dagplejer har været det 23 år 
Jeg elsker mit job og mine opgivelser, bor på Thorsvej i et stille og roligt område, hvor jeg sammen med mine 
dagplejebørn, kan se ind på den skønne dejlige naturgrund, hvor vi kan se de smukke rådyr gå og spise græs, fugle 
og andet vildt. 
I dette stille og rolige område hvor her er villabygninger,rækkehuse, o.lign  
Her er ingen trafik, støj, fjordstien som bliver brugt af gående og cyklende børn til og fra skole ja et sikkert og trygt 
sted for børn og voksende. 
Det høre i den grad ingen steder henne at opføre et etageboliger på så skønt et område som her i allerup. 
Jeg synes at man skal bevar det grønne område, til vildnaturskov...Holbæk med de grønne omgivelser. 
Hvis man tænker at bygge skal det være rækkehuse, som de laver ude i tuse, det vil matche området så fint med lav 
bebyggelse. 
Nu bruger jeg meget nærmiljøet, de bygninger boliger på Kalundborgvej den tidligere plantage, det ser ikke særligt 
godt ud, det ser så rodet ud, stakkels de beboer der ikke har noget privatliv, da de kan se ind i hinandens boliger. 
Jeg flyttet til Holbæk, elsker at bo i Holbæk i dette skønne dejlige område, det håber jeg og tror på, at jeg bliver ved 
med. 
Så derfor håber jeg at Planafdelingen kære politiker i Holbæk kommune  
At I ikke tillade planer om at bygge høje huse midt i vores dejlige parcelhuskvarterer, det vil ødelægge hele vores 
boligområde. 

I må alle have en rigtig dejlig dag samt weekend 
Med venlig hilsen 
Nina Thomasen  

Hent Outlook til iOS 
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Fra: Arne Odgaard-Hansen < >
Sendt: 9. april 2021 15:54
Til: Plan
Cc: holbaek@dn.dk
Emne: Erhvervsområde 14.E07 - indsigelse

Til Holbæk Kommune 

Jeg troede ærlig talt, efter den store modstand mod et biogasanlæg, at tankerne om stærkt 
forurenende/støjende industri, var skrinlagt i dette område. 

Der er påvist så store gener for omgivelser/miljøet/grundvandet, at det er halsløs gerning at fortsætte 
disse planer, med industri der er langt værre end biogasanlæg! 

Det virker som udtalt foragt for de mennesker der bor og opholder sig meget tæt på området: 
skole(børn), børnehave og privatbeboelser. Ligeledes er det en utrolig mangel på respekt for miljø 
(grundvand) og dyreliv. 

I planerne for det nye stykke af Kalundborgmotorvejen, skulle der bl.a. tages højde for en bestand af 
Hasselmus i det område der nu planlægges udlagt til industriområde, jeg mener endda at det 
påvirkede linieføringen af motorvejen - jeg tvivler på at der er taget højde for dette i planlægningen!? 

I det hele taget virker det ikke særligt gennemtænkt, når man læser høringssvaret på biogasanlægget, 
fra Regstrup Natur og Miljøforening, der påviser en hel række store problematiske konsekvenser for 
miljøet og omgivelser, ved biogasanlægget - konsekvenser der vil blive langt større ved anden 
miljøbelastende industri. 

Denne indsigelse er sendt cc til Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk afd. 

Venlig hilsen 

Arne Odgaard-Hansen 
Hovedgaden 37 
4420 Regstrup 
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Indsigelse mod Erhvervsområder ved Regstrup Syd og Biogasanlæg Snævre Vest 

Da Holbæk Kommune planlægger etablering af ovennævnte i vores lokalområde, vil vi hermed udtrykke 
vores UNDREN, BEKYMRING og ANGST i forhold til tung trafik og forurening. 

Vi har modtaget et brev fra jer, hvori der bl.a. står at der ved fuld drift på Biogasanlægget, dagligt vil 
ankomme 61 transporter! Samme antal skal tilbage, altså i alt 122 kørsler på dag!! Det er et betragteligt 
antal og en betydelig øgning af tung trafik i vort område. 

VI stod forleden og talte lastbiler ved Skovvejen ved Sdr. Jernløse: 19 Lastbiler på 5 minutter! Det føltes 
voldsomt og med en viden om at øgning bliver voldsom, ja så bliver vi BANGE. 

Nuvel, en del kørsel skal foregå på Motorvejen. Men landmændene bor IKKE op af motorvejen, det ved vi 
alle og stiller virkelig spørgsmålstegn ved Ole Hvelplunds påstand om 90 procent kørsel foregår på 
motorvej! – Og HVEM er leverandørerne egentlig?? Der er noget, der ikke stemmer, når vi ikke kan få det 
oplyst!! 

Ved etablering af kæmpe erhvervsområde vil den tunge trafik vokse til det, vi vil kalde for uhørt. Den vil 
blive enorm. Ganske vist ved vi endnu ikke endnu hvilke og hvor store virksomheder, der kommer men vi 
VED, der er laves plads til dem. Oplys os venligst, hvilke virksomheder, der kommer. 

Vi UNDRER os over det kæmpe projekt, Holbæk Kommune er ved at igangsætte. Slid på vejene bliver 
voldsom, forurening bliver voldsom, støj bliver voldsom, visuelt bliver det voldsomt. 

Vi er enormt BEKYMREDE OG BANGE for den tunge trafik ved etablering af ovennævnte. Trafikulykker vil 
ske. Det vil uværgeligt koste menneskeliv!. Elever fra skolen? Vores børnebørn, som vi tit kører med? Os 
selv? Derudover er det ganske utrygt og køre slalom blandt lastbiler på både almindelige veje og motorveje. 

Bliver ovennævnte en realitet, vil vi nok køre gennem Sdr. Jernløse By og op til Mogenstrup og derfra ud på 
rute 57, når vi skal afsted hjemmefra. Flere med os vil gøre det samme, hvilket vil medføre øget trafik i 
”lille”  Sdr. Jernløse. Vi skal passere skolevejen og busstoppested, hvor eleverne står og venter. Hvordan vil 
det gå?? Børn i flok ud til trafikeret vej?? Farlige situationer vil opstå, når biler skal ud på 57’eren. 

Holbæk Kommune!  Vi vil i den grad protestere mod ovennævnte planer, bl.a. pga den tunge trafik til 
erhvervsområde og biogasanlæg. Det må kunne gøres bedre. 

Vi er selvfølgelig ikke imod grøn omstilling men det må kunne gøres bedre f.eks. med en helhedsplan 
omkring grøn omstilling. Forklar os venligst valget af biogasanlæg, når der nu findes adskillige andre grønne 
energiløsninger, der IKKE kræver den meget miljøbelastende tunge trafik!  

Forklar os venligst valget af kæmpe erhvervsområde op til miljøklasse 7, når I igen og igen taler om grøn 
omstilling! 

Med venlig hilsen  

Grete Hansen og John Birch Pedersen 

Kirkebakken 3, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup 

Sdr. Jernløse. 4420 Regstrup 
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Høringssvaret fra Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby til Kommuneplan 
2021 er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Lokalforums bosætningsgruppe, Mørkøv 
Handels-, Håndværker- og Borgerforening, Svinninge Lokalforum v. cykelgruppen, 
Skamstrup Landsbyfællesskab og Stigruppen i Stigs Bjergby.  

Bosætning, erhverv og solceller. 

Lokalforums bosætningsgruppe og Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening har i 
forbindelse med høringen drøftet især emnet Erhvervsområder i Mørkøv.  

Det fremgår af kommuneplanen, at der slet ikke er afsat nye erhvervsarealer til vores 
lokalområder. Samtidig fremgår det også, at der ifølge oversigten ”Erhvervsrammer med 
restrummelighed” aktuelt slet ikke er erhvervsarealer til rådighed i vores områder.  

Dette undrer, især når det i oplægget anføres, at ”erhvervsudlæggene (skal) tilpasses i forhold 
til de ændringer i infrastrukturen i Holbæk Kommune i form af forlængelse af motorvejen mod 
Kalundborg, der er foretaget i den seneste planperiode. ” 

Netop den planlagte motorvej gør det helt oplagt, at mange virksomheder kan have interesse i 
at placere deres virksomheder i tæt tilknytning til denne.  

Samtidig vil det være af stor betydning for udvikling af vores lokalområde, at vi får gode 
rammer for erhvervsudvikling, men også at vi får erhvervsvirksomhederne placeret til mindst 
gene både i relation til støj, trafik mm.  

Det synes på den baggrund oplagt, at der udpeges erhvervsarealer i vores område, bl.a. langs 
Skovvejen / kommende motorvej på stækningen mellem Mørkøv og Jyderup på sydsiden, hvor 
virksomheden IBF-Mørkøv allerede ligger, men også på nordsiden, dog primært indenfor en 
anden klasse, da afstanden til boligområde her er kortere.  

Ved at udpege disse erhvervsarealer vil det også være oplagt, at tilkørselsforholdene bliver 
planlagt/omlagt, så den tunge trafik, som i dag er en stor belastning for vores skole og trafik, 
kan reguleres på en for alle hensigtsmæssige måde.  

Men denne positive udvikling af byen vil kunne blokeres, hvis der som angivet i 
kommuneplanen gives mulighed for at oprette en solcellepark mellem Holbækvej og 
Skovvejen, som i øvrigt ligger meget tæt på beboelse og på området syd for Skovvejen, som 
ligger tæt på skolen. Begge steder vil det kunne forhindre en naturlig erhvervsudvikling i 
relation til Mørkøv by, da solcelleområderne blot vil ligge som ”døde” områder meget tæt på 
byen. Og forhindre en fornuftig regulering af tilkørselsforholdene til den kommende motorvej. 

Vi er samtidig opmærksomme på, at der i vores område findes bl.a. nedlagte 
landbrugsejendomme, hvor der i et vist omfang vil kunne drives erhverv, men det forudsætter, 
at der fra kommunens side åbnes mulighed for dette, og her har vi en oplevelse af, at den 
mulighed, som den nye planlov åbner mulighed for, ikke udnyttes, og vi opfordrer på denne 
baggrund om, at der bliver politisk årvågenhed over for dette problem.  

Selv om der er kommet denne mulighed har den også sine begrænsninger, for der vil være 
mange erhverv, som ikke kan tilpasses miljøet på grund af støj, lugt, trafikforhold mv., så kun 
i begrænset omfang vil dette være en løsning for udvikling af erhverv i vores område. 
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Skamstrup 

I Skamstrupområdet har man i en årrække arbejdet med at kombinere de menneskelige, 
fysiske og økonomiske/erhvervsmæssige ressourcer i en udviklingsstrategi for et typisk 
landdistrikt. 

Den sociale kapital (menneskelige ressource) er styrket gennem et aktivt foreningsliv gennem 
mange år. Den kapital er i de senere år forstærket ved markant tilflytning og bosætning af 
unge ressourcestærke familier. Drøftelser med Holbæk Kommune har åbnet muligheder for 
begrænset byggeri indenfor landsbyafgrænsningen. Et sådant byggeri kan målrettes både 
tilflyttere og seniorboliger for ældre, der ønsker at flytte til en mindre bolig. 

De fysiske installationer i form af cykelstien fra Skamstrup til Mørkøv, trafikregulering i 
Skamstrup og lynhurtigt bredbånd i hele området åbner muligheder for det tredje ben i 
strategien – bedre udnyttelse af de økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer. 

Vi ser derfor gerne, at erhvervspotentialet i hele Skamstrupområdet fra Skovvejen til Åmose Å 
undersøges. Det kan ske i et samarbejde med Holbæk Kommune gennem en kortlægning af 
eksisterende erhvervsvirksomheder, muligheder og ønsker for udvidelser samt potentialet for 
nye, primært i eksisterende landbrugsbygninger, der ikke længere anvendes til landbrug.  

 

Trafikstier 

Indledningsvis en henvisning til oplægget til Kommuneplanen, hvor der under punktet 
Kommunale veje og trafikstier anføres:  

”Sammenhængen mellem by og land bygger bl.a. på, hvor nemt det er at komme fra det ene 
til det andet. Udvikling af Infrastrukturen er derfor en vigtig del af næsten alle projekter i 
kommunen. 

Tryghed og sikkerhed på veje- og stier er grundpillerne i alle borgeres færden fra hjem til 
aktivitetsmål. Børn og unge skal kunne bevæge sig trygt og sikkert til skole og 
fritidsaktiviteter, med øget sundhed og engagement i lokalsamfundet til følge. Ældre skal 
kunne bevæge sig trygt og sikkert til netværk og aktiviteter, med øget livskvalitet og sundhed 
til følge.” 

Og fra Trafiksikkerhedsrapport fra 2025 anføres det:  

"Antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 % frem til 2025 
med udgangspunkt i 2015, svarende til en gennemsnitlig reduktion på 5 % pr. år." 

 

Netop på baggrund af kommunens egne politik vil vi gøre opmærksom på en manglende 
strækning, nemlig strækningen fra Stigs Bjergby til Svinninge. (Se Bilag 1) 

Vi er opmærksomme på, at kommunen er ved at udarbejde en cykelstiplan for hele 
kommunen, hvilket vi kun kan hilse velkommen. Men det udelukker ikke, at der i 
kommuneplanen allerede nu markeres, hvor det vil være oplagt at etablere cykelstier.  

Af kortet fremgår det samtidigt, at der er forslag om en trafiksti på strækningen fra Svinninge 
(til grænsen mod Kalundborg Kommune) til Tuse – og fra Hovedgaden i Svinninge mod Hørve 
til grænsen mod Kalundborg Kommune.  

Det fremgår nu ganske tydeligt, at der er et markant ”hul” på strækningen Stigs Bjergby –
Svinninge.  



 

 

Om denne strækningen vil gerne fremhæve, at det er vigtigt at sikre en god udvikling i vores 
lokalområder og at sikre, at vores kommune hænger sammen. Derfor er de to lokalområder - 
Svinninge Lokalforum og Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby - gået sammen for 
at sikre en forlængelse af cykelstien Stigs Bjergby, Mørkøv, Skamstrup, som efter planen skal 
indvies i efteråret 2021.  

Tanken bag dette samarbejde er, at den planlagte cykelstien ikke skal ende blindt, for så er 
det ikke en optimal investering. Vejen efter Stigs Bjergby mod Svinninge er – i lighed med 
strækningen Mørkøv mod Stigs Bjergby - også belastet af tung gennemgående trafik, og 
mange svage trafikanter er afhængig af at kunne bruge denne strækning herunder skolebørn 
og studerende.  

Vi ser derfor en forlængelse fra Stigs Bjergby til Svinninge som en helt oplagt mulighed for at 
trafiksikre strækningen for de mange svage trafikanter, men også for de mennesker, som bare 
gerne sikkert vil transportere sig på cykel eller lign. 

 

Rekreative stier.  

Indledningsvis bemærkes, at de rekreative stier i kommuneplanen er opført under temaet 
”Sundhed og friluftsliv”. Her anføres det bl.a.  

”Gåture er en stigende friluftsaktivitet ligesom løb, cykling og andre uformelle aktiviteter, der 
ikke er afhængig af medlemskaber af det etablerede foreningsliv eller skal indpasses efter 
særlige tidspunkter.  

Holbæk Kommune oplevende i forbindelse med stiplanlægningen i 2008 en meget stor 
interesse fra kommunens befolkning og der blev også peget på stierne som en del af den 
løsning, som kunne løfte den sundhedsmæssige og sociale kapital hos befolkningen.  

Stinettet skal både dække den korte daglige færdsel til og fra boligen, men også kunne tilbyde 
længere ture gennem landskabet. Stinettet kan være med til at koble forskellige oplevelser 
sammen, både i en landskabsmæssig og bymæssig sammenhæng. ” 

 
Kommunens egne politik er vi meget enige i – rekreative stier er som trafikstier en oplagt 
mulighed for mange til at få den manglende motion, roen og naturoplevelsen indbygget på en 
fleksibel og miljøvenlig hverdag for mange travle mennesker. Og rekreative stier 
miljøbelastning er meget begrænset i forhold til andre sundheds- og friluftsaktiviteter.  

I den foreliggende kommuneplan er de rekreative stier imidlertid ikke prioriteret særlig højt i 
vores område, hvilket undrer os.  

Vi er opmærksomme på, at der teoretisk vil være mulighed for at indgå aftaler med lodsejere, 
som kan give tilladelse til offentlig adgang, men i den virkelige verden er dette meget 
vanskeligt grænsende til det umulige. Derfor har vi brug for, at der i forbindelse med 
kommuneplanen udpeges relevante rekreative stier, som kommunen efterfølgende kan støtte 
etableringen af – i lighed med at kommunen støtter andre initiativer indenfor ”Sundhed og 
friluftsliv”.  

Om Mørkøvområdet er det indledningsvis anført:  

”Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her 
findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og afgræssede 
arealer giver gode muligheder for dyrelivet.” 



 

 

Området, der betegnes som ”Skamstrup Karakterområde”, har et stort rekreativt potentiale og 
strækker sig fra Skovvejen til Åmose Å. Der er en landskabsplanlægning og -forvaltning med 
henblik på udnyttelse af dette areal under udarbejdelse, men det kræver Kommunens aktive 
deltagelse og bevågenhed. 

Planlægningen omfatter et sammenhængende stisystem med forbindelse til Åmose projektet, 
Istidsruten og Skellingsted Friluftsområde. Cykelstien fra Skamstrup til Mørkøv vil være en 
forlængelse af stisystemet og således forbinde Mørkøvs faciliteter med områdets rekreative 
tilbud.  

Men hvad med området nord for Mørkøv? Det er et mere åbent landskab, men det har også 
betydelig landskabelig værdi. Ligeledes fremgår det af kortet, at der også er 
”Bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer” også nord for Mørkøv. Endelig har 
de betydning for borgere i dette område, at de har rekreative stier ”uden for køkkendøren”, og 
ikke først skal starte bilen. 

Af kommuneplanen fremgår, at området omkring Svinninge Å er opgjort som et potentielt 
naturbeskyttelsesområde fra Køllevej mod Svinninge, ligesom er er udpeget et 
skovrejsningsområde øst for Stigs Bjergby.  

Det er vores forslag, at der i forbindelse med disse områder indtænkes nye rekreative stier, 
der kan give et sammenhængende stiforløb, i lighed med kommuneplanens forslag om en 
forlængelse af Loppestien. På det vedhæftede kort har vi indtegne nogle forslag, som i første 
omgang meget let ville kunne etableres. (Se Bilag 2) 

En kortlægning af de rekreative muligheder for hele området vil også på sigt fremme turisme 
og erhvervsliv. 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Cykelsti Stigs Bjergby – Svinninge 

Bilag 2: Rekreative stier, Stigs Bjergby 

 

Tekst til Bilag 2, Rekreative stier, Stigs Bjergby:  
 
Kortet over området omkring Stigs Bjergby viser nuværende rekreative stier og forslag til 
fremtidige stier. Som det fremgår af kortet, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at gå 
en ”rundtur”, da der næste ikke findes forbindelsesstier mellem de eksisterende stier. En del 
af vandreturen er derfor henvist til en strækning med tung og hurtigkørende trafik.  
En rekreativ sti fra Høedvej ved Fjællebro til rensningsanlægget og videre til Køllevej langs 
Svinninge å ville være en oplagt mulighed langs mark og å. Der er allerede på nuværende 
tidspunkt en 2 meter bræmme langs åen, så adgangen her vil slet ikke påvirke 
dyrkningsarealet negativt.  
Flere andre oplagte forslag er indtegne på kortet.  
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Holbæk Kommune Holbæk, 1. april 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med 
underliggende rammebilag 2.B29 

Jeg gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse som følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den 10. april 2021 

Navn: Mikael Vester 

Adresse: Stenhusvænget 34, Holbæk. 
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Fra: Flemming Petersen < >
Sendt: 10. april 2021 12:43
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod bebyggelse på Jehovas Vidners grund
Vedhæftede filer: img20210410_12395961.pdf; img20210410_12402349.pdf; img20210410_

12404570.pdf

Som beboer på Stenhusvej 34 vil jeg på det kraftigste gøre indsigelse mod bebyggelse på Jehovas Vidners 
grund. 

Vi har megen trafik i forvejen til Jehovas Vidner, hvor der kører 4-5 store lastbiler hver dag foruden alle de 
besøgende fra hele Norden i både busser og almindelige personbiler. 

Hvis der kommer yderligere trafik bliver det ulideligt for beboerne her i området, hvor der i forvejen er 
megen trafik ind og ud af Stenhusvænget. 

Med venlig hilsen 

Inge Pedersen 
Stenhusvej 34 
4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 72









Holbæk Kommune, 
Vækst og bæredygtighed, 
Plan og Byg, 
Sendes via mail: plan@holb.dk 

10. april 2021

Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd. 

Hermed gør vi som nabo indsigelse mod rammebilag 2.b29 og tilslutter os den af de omkringliggende 
grundejerforeningerne i fællesskab gjorte indsigelse.  

Det indstilles, at rammebilaget sendes tilbage til fornyet behandling i planafdeling i Holbæk kommune. 

I et fornyet rammebilag, bør bynære grønne områder indtænkes i planen, samtidig med, at bebyggelses-
procenten så vidt mulig holdes på 30% og den maksimale højde af byggeri holdes på 1½ til 2 plan, 
tilsvarende det omkringliggende område.  

I tilfælde af at rammebilag 2.b29 vedtages i den nuværende form, som en del af kommuneplanforslaget, 
anmodes det oplyst  

1) om Holbæk kommune anser området for rammebilag 2.b29 som et selvstændigt boligområde?

og hvis det ikke anses for et selvstændigt boligområde, 

2) om Holbæk kommune anser princippet for boligudbygning, hvor ”eksisterende boligområder skal
bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres
villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der
opføres etageboliger”, for overholdt i rammebilag 2.b29?

Med venlig hilsen 

Dorthe van der Muts og Ole Vestergaard 
Idunsvej 10 
4300 Holbæk 
Mail:  
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Holbæk Kommune

Planafdelingen

Holbæk d.10. april 2021

lndsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd medunderliggende ramme

bjlag 2.b29

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse:

Holbæks Borgermester Christina  Krzyrosiak Hansen udtaler at Holbæk er med i konkurrencen om at blive

Danmarks `'vildeste kommune''. Vi skal  have plentet mere skov, flere naturparker, vilde enge med  blomster

som bierne elsker.

Så giver det absolut ingen mening at man med den anden hånd vil tilgodese en investors forventning om, at

Holbæk Kommune vil give dispensation fra lokalplanen.

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse som følge af en høJ bebyggelsesprocent på 45% og med
mulighed for at bygge op til 6 etager/2Z m.

1 rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbej.de mod ensartede boligområder,

dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende

grundejerforeninger Fjordhøj -ldunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens

hidtidige boligudvikling.  Endvidere må  beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget

forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde.

Skltseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles
med Jehovas Vidners menighed og beboerne 1 Stenhusvænget.

Med op imod 350 ekstra  boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest

umuliggj.ort.  Der er i forvej.en meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og

børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup.  Endvidere er

Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem  midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til

Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod

gennemkørsel  på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen.

Sk@l området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende

parcelhusområder, og endvidere således, at der bygges ind mod Jehovas Vidner selv. Det erjo dem, der får
den økonomiske fordel jo større byggemulighederne er, og det må også være dem, der må bære

ulemperne.

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar

og jeg tilslutter mig fuldt dette.

Holbæk, den  10. april 2021

Navn:           Benny steen  Nørby & Annelise Nørby

Adresse:     Thorsvej 43, 4300 Holbæk
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Indsigelse med Lokalplan 2021 – stier i Holbæk  Holbæk, 9. april 2021 

plan@holb.dk 
Erik Kjærgaard Andersen, eka@holb.dk 
Cc: Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester@holb.dk 

Indsigelse med Lokalplan 2021 – stier i Holbæk 

Jeg er tilflytter, har boet i Holbæk et år, og kommer fra Odense, der er kendt for en god lokal 
infrastruktur, med hensyn til indfaldsveje/fordeling af trafik, samt for at være hele Danmarks 
cykelby.  

F.eks. mangler der cykelstier/forbedringer følgende steder:

1. samtlige af de eksisterende cykelstier samt ”afmærknings”cykel stier (fx forbi Holbæk Sportsby)
mangler at blive fejet for sten og glasskår. I Odense, hvor jeg kommer fra, bliver cykelstier jævnlig
fejet og holdt i stand, så cykling er muligt.
Kører man fx på cykel fra Holbæk bymidte ud af Kalundborgvej og til Tuse, er cykelstien på
Kalundborgvej meget smal og dæksler rager 1-3 cm over asfalt. Gennem Tuse er der mere grus og
lapninger og huller end regulær asfalt.

Der mangler bl.a. cykelstier: 

1. Fra Munkholmvej og i starten af Havnevej. Senere kommer der et stykke cykelsti (stort set
umuligt at cykle på, da diverse bygherrer ikke rydder op efter sig). Derefter kommer der en meget
stejl nedkørsel og opkørsel ved strandstræde, farlig at forcere hvis man kommer i jævn fart. Efter
Kanalstræde ophører cykelstien pludselig og man er på vejen igen.
Der bør etableres en ordentlig cykelsti i begge retninger på Havnevej.

2. På Kalundborgvej bør cykelstierne efterses og ”nivelleres”, så cykling uden gene er muligt. På
Kalundborgvej ud for Strandparken mangler fortov, så gående går på cykelstien. Umiddelbart inden
Nykøbingvej ophører cykelsti indtil Æbledraget, hvor den så kommer igen. Der bør etableres
cykelsti på hele Kalundborgvej.

3. Jernbanevej, ved kørsel fra Valdemar Sejrsvej ind på Jernbanevej er der cykelsti indtil lige efter
banegården, herefter ophører cykelsti, og ved Plantanvej er der lavet et mærkeligt sving, ved en
nedlagt lyskurv.
Der børe være sammenhængende cykelsti på hele Jernbanevej.

3. Tidemandsvej.
Her kører der tung trafik inkl. busruter.
Der bør etableres cykelsti på hele Rosen/Tidemandsvej.

4. Strandstien mod Tuse

Høringssvar nr. 75



Eksempelvis strandstien fra Havnevej langs vandet i vestlig retning forbi Strandparken og videre er 
meget smal, den kan sagtens gøres dobbelt så bred, så der også bliver en decideret dobbeltrettet 
cykelsti. 
 
Hvis man mener, at Holbæk skal være en cykel by, er der mange steder at tage fat på også. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Badstue 
H.E. Flemmershave 59 
4300 Holbæk 
Mail:  
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Fra:
Sendt: 11. april 2021 22:44
Til: Plan
Cc:
Emne: Ny mail vedr. Kommuneplan 2021
Vedhæftede filer: Cykelby_Holbaek_Trafikplan_2020_-_vers_4.pdf; Planstrategi_2019.pdf; 

hoeringssvar_kommuneplanen.pdf

Holbæk d. 
11.-4. 2021 

Til Holbæk Kommune 

Planafdelingen. 

Kommentarer og udtalelse til Kommuneplansforslag 2021. 

Denne mail erstatter den tidligere sendte mail sendt lørdag 10-04-2021 23:12  

Hermed vores høringssvar til kommunalbestyrelsens Forslag til Kommuneplan 2021: 

Vi foreslår, at de ti cykelruter, som vi viser i vores Trafikplan 2020 bliver en del af kommuneplanens hovedstruktur, 
på linje med de indfaldsveje, som vises i kommuneplanen. 

Specielt er det vigtigt at vise Havnestien og Højstien, da de anviser ruter, der forløber parallelt med indfaldsveje på 
visse strækninger af Havnevejen henholdsvis Valdemar Sejrsvej, og som er brugbare for flere, mere trafiksikre og 
samtidig er billigere at udføre. 

De øvrige otte ruter er også vigtige, fordi de, sammen med de to nævnte, er med til at binde Holbæk sammen som 
Cykelby. 

Vi vedlægger samtidig vores høringssvar til kommunalbestyrelsens Planstrategi 2019, der med sine overskrifter 
peger på, hvad der er vigtigt for en overskuelig kommuneplan. 

Endelig vedlægger vi vores høringssvar til byrådets Kommuneplan 2017, som rummer forslag til en udvikling af 
bosætningen i kommunen, der i højere grad tilgodeser lokalområderne uden for Holbæk by end den eksisterende 
Boligstrategi. 

Med venlig hilsen 

På Lokalforums vegne 

Erik Birch Eriksen 

Høringssvar nr. 76
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Indledning 

Vi ønsker en by, hvor borgerne i så høj grad som muligt kan vælge at gå og cykle i 
hverdagen. 
 
Vi ønsker derfor at ændre udviklingen i trafikken i Holbæk By sådan, at det bliver mere 
attraktivt at cykle og gå indenfor “pedalzonen”, der ligger i en radius af tre til fem kilometer 
fra stationen.  
 
Det er i øvrigt beregnet, at hver cykelkilometer giver en samfundsgevinst på 8 kr, når alt er 
regnet med omkring sundhed. Og det kan jo blive til meget, hvis vi med hjælp af de 
kommunale trafikmidler gjorde det mere oplagt at vælge cyklen. 
 
I denne Trafikplan 2020 viser vi, hvor der kan skabes forbindelser tværs gennem byen.  
 
Planen viser de vigtigste ruter gennem byen, som vi ønsker skabt og/eller vedligeholdt, og 
som er: 

- Gennemgående og med god komfort, så pendlere og andre hverdagscyklister 
naturligt vælger at bruge dem, 

- Sikre, så flere skoleelever kan få lov til at cykle i skole, 
- Sammenhængende i et rutenet på kryds og tværs af byen, så man let kan finde 

rundt, og 
- Med gode direkte forbindelser ud af byen i alle retninger. 

 
Gennemførelsen af Trafikplan 2020 kan gøre vores by fortjent til betegnelsen “Cykelby 
Holbæk”, og det er lige præcis målet med planen. 
Trafikplan 2020 for Cykelby Holbæk er udarbejdet over de seneste tre år med deltagelse 
af holbækkere fra alle byens dele, herunder repræsentanter fra de fleste af byens skoler. 
Planen er redigeret færdig i november 2020 af trafikgruppens to medlemmer i Lokalforum 
Holbæks bestyrelse, Jesper Christoffersen og Per Fynboe 
 

“ER DER SÅ BYER DER FOR ALVOR ER GÅET I GANG MED AT SIGE: I 
DENNE BY VIL VI GØRE ALT, HVAD VI KAN FOR AT INVITERE BORGERNE 

TIL AT GÅ OG CYKLE SÅ MEGET SOM MULIGT I DAGLIGDAGEN” 

ARKITEKT JAN GEHL, NOV 2019 KØBENHAVN,  BUILDING GREEN 
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Rapportens opbygning 
 
Her i Del 1 af Lokalforum Holbæks Trafikplan 2020 fortæller vi om baggrunden for planen, 
og om planens konklusion om hvor, det er vigtigst at sætte ind. 
 
I Del 2 beskriver vi de ti vigtigste ruter, der kan forbinde byens cykelstier og veje i et 
sammenhængende rutenet.  
 
I Del 3 oplister vi de vigtigste virkemidler, som kan tages i brug for at gøre cykelrutenettet 
effektivt, sikkert og attraktivt. 
 
 
 
 

 
Højstien gennem Højen er måske den vigtigste cykelrute at forbedre. 
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Del 1: Her bør der sættes ind nu 

Byplanlægningen har hidtil søgt at fremme en effektiv afvikling af biltrafikken, og i den 
sammenhæng er der fokuseret på mere “tryghed” og “sikkerhed” frem for 
fremkommelighed for de bløde trafikanter.  
 
Bilen er derfor ofte stadig det oplagte valg, også til kortere ture. 
Dette, og en kommende byudvikling med ca. 1.000 ny boliger i Holbæks midte vil betyde 
en yderligere belastning af vejene i byen, og kræve store nye trafikanlæg i bymidten. 
 
Stigende biltrafik øger forureningen med både støj og partikler fra motor og dæk. 
Afbrænding af diesel og benzin fører til dannelse af CO2 og SOX og dermed til yderligere 
belastning af det lokale og globale klima. 
 
Kan vi lokke flere ud at røre sig på cykel eller ved gang, vil det også forbedre både den 
fysiske og psykiske sundhed for borgerne i byen.   
 
Cykelruterne mangler sammenhæng 
Holbæk har rigtig mange cykelstier, cykelruter og fortove. Men cykelruterne hænger ikke 
sammen alle steder, for eksempel hvor ruterne går gennem bymidten, eller skal krydse 
jernbanen eller skal krydse bilernes store indfaldsveje Roskildevej, Valdemar Sejrsvej, 
Kalundborgvej og Munkholmvej.  
 
Nogle steder mangler der kun kortere stykker cykelsti, og mange steder afbrydes 
cykelstien af vigepligt for en massiv biltrafik.  
 
Flere steder kan små villaveje med tydelig skiltning indgå i en cykelrute og blive til 
attraktive cykelgader.  
 
Mange steder er bomme anvendt ved udkørsler til veje eller andre stier, og det reducerer 
cykelglæden og fremkommeligheden, og borgere med 3-hjulede cykler og anhængere 
forhindres i at bruge stien. 
 
Det vil være nemmere for alle at finde rundt i byen hvis stierne kommer til at hænge 
sammen i et netværk, og det vil være et væsentligt løft af funktionaliteten, hvis der 
samtidigt blev skiltet tydeligt og med udgivelse af kort.  
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Krydsning af Roskildevej er en stor hindring på Taastrupstien  

 

Prioritering af anlægsopgaver 
Et rutenet for bløde trafikanter kan selvsagt ikke etableres over en nat. 
Derfor foreslår vi en prioritering af anlægsopgaverne. 
 
Vi foreslår, at der i det kommunale budget sikres et passende beløb om året til at forbedre 
og etablere et sammenhængende cykelsti-netværk, der kan bringe cyklister nemt, sikkert, 
trygt og effektivt rundt i byen.  
 
Vi er opmærksomme på sætter pris på, at der allerede er sat midler af til renovering af 
Dommerstibroen med tilhørende cykelramper, og til 2 cykelruter i det åbne land. Og vi 
sætter pris på, at skolevejen på Absalonstien forbi Realskolen nu bliver sikret. 

 
Ud af trafikplanens ti vigtige ruter foreslår vi, at de seks sikres gennemført over de første 
fire år, og de fire resterende over de næste fire år. 
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De seks vigtigste cýkelruter i Holbæk, som bør sikres nu: 
A Havnestien 
B Højstien 
C Ladegårdsstien (inkl Fjordhøjstien) 
D Taastrupstien 
E Vandtårnstien 
F Absalonstien (inkl Lundestien) 

 
Af disse seks ruter, foreslår vi, at to ruter over to år gennemføres i deres helhed: 
A Havnestien (seks til syv delprojekter) og  
B Højstien (tretten til femten delprojekter).  
 
Sammen med disse to ruter peger vi på, at følgende delprojekter også tages op i de to 
første år af budgetperioden:  
C Ladegårdsstien: delprojekt C4, C5, C6, C7, 
D Taastrupstien: delprojekt D3, D4, D5, D8, D11, 
E Vandtårnstien: delprojekt E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
F Absalonstien: delprojekt F7, F9. 
Resten af de seks ruter foreslås taget op i de to næstfølgende år i budgetperioden. Og de 
fire resterende ruter i næstfølgende budgetperiode, det drejer sig om følgende: 
G Banestien 
H Den Grønne Parallelvej  
I  Seminariestien  
J Omfartsvejen  
 

Prioritering af Driftsopgaver 
Cyklister slider ikke meget på asfalten, hvorfor der går mange år før de “trænger” til nyt 
slidlag. Men kørsel med cykel på stien afslører ofte noget andet idet rødder og 
opgravninger ofte gør overfladen ujævn og bumpet og til stor gene. 
Vi foreslår en opprioritering af stiers og fortoves vedligehold, om ikke andet så ved en 
omprioritering i forhold til vejvedligeholdet. 
 
Det er vigtigt at hver en krone til infrastrukturens udvikling bliver anvendt med det bedste 
resultat for øje. 
Vi foreslår derfor, at der sikres en pulje i anlægsbudgettet, så vedligeholdet af veje, stier 
og fortove ikke gennemføres, før det er overvejet, om der samtidig kan ske en forbedring 
af trafiknettet, så flere borgere vil vælge at gå og cykle i hverdagen. 
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Revurdering af Trafiksikkerhedsplanen 
For at skaffe midler til Trafikplan 2020 foreslår vi, at vejprojekterne og projekterne i den 
vedtagne Trafiksikkerhedsplan tages op med henblik på en ændret prioritering, så den i 
højere grad tilgodeser de bløde trafikanters fremkommelighed.  
 
Trafikplan 2020 overflødiggør for eksempel andre større stiprojekter: 

- Cykelstier langs Valdemar Sejrsvej mellem LC Worsøesvej og Harmskrydset kan 
undværes, fordi “Højstien”s forlængelse ad Gl Ringstedvej og Tveje Merløse bedre 
kan dække behovet. 

- Cykelstier langs Havnevej kan stort set undværes, når “Havnestien” dækker 
behovet. 

- Vandtårnsvejs nye forlængede cykelsti samt rundkørsel ved Skagerakvej kan 
undværes, når Vandtårnstien opgraderes, og flere skolebørn får lov til at cykle i 
skole. 

- Andre større vejprojekter, for eksempel forlængelsen af Skagerakvej/Oldvejen ud til 
Munkholmvej kan udsættes, til stiprojekterne i trafikplan 2020 er gennemført. Det 
bør dog være en forudsætning, at Skagerakvejs forlængelse som en selvfølge får 
en medfølgende cykelsti. 

- Den eksisterende cykelsti langs Samsøvej syd for Anders Larsensvej nedlægges, 
når den blinde ende af Samsøvej - mellem Ottetallet og Seminariet - omdannes til 
“Samsø Plads”, hvor Højstien føres igennem, og når hastighedsbegrænsning 
(stillevej, 30 km/t) samtidig indføres for biler på Samsøvej syd for Anders 
Larsensvej og på Diget og Skrænten.  

-  
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Del 2: De ti vigtigste cykelruter i byen 
 
Vi har i Trafikplan 2020 valgt de ti ruter, som bedst kan få rutenettet til at hænge sammen. 
 
Med udgangspunkt i eksisterende stier og veje, og med færrest mulige anlæg, har vi fået 
følgende helhed ud af det. Vi har taget udgangspunkt i Kommunens Stiplan 2009, som 
findes på Kommunens hjemmeside som Tillæg nr 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018.  
 
Her er flere stier beskrevet med de numre, som vi genanvender her. 
I gruppe 1 har vi nævnt de seks ruter, som vi mener er vigtigst at gøre sammenhængende. 
I gruppe 2 har vi nævnt de fire resterende ruter, og samtidig samlet op på, hvad der er 
vigtigt at ændre på indfaldsvejene, så cyklister kan passere dem sikkert og effektivt.  
 
Opgaverne, der skal gøre bymidten til et attraktivt mødested for fodgængere og cyklister er 
ikke nævnt her. Det vender vi tilbage til, når Byrumsplanen skal revideres. 
 
For hver rute/sti har vi beskrevet vores ønsker om anlægsarbejder, der skal gøre ruterne 
trygge, sikre, fremkommelige, direkte og gennemgående, og dermed blive cyklisters 
foretrukne ruter gennem byen. 
 
Projekterne, der forbedrer cykeltrafikken, medfører samtidig, at bilernes hastighed visse 
steder må reduceres, både i lokale kvarterer og visse steder på indfaldsvejene. Fordi det 
kort sagt er den enkleste og billigste måde at øge de bløde trafikanters sikkerhed og 
fremkommelighed på. Omvendt kan det også være med til at give det skub, der skal til for 
at vælge cyklen frem for bilen eller bussen på byturen. 
 
Vi har med fede typer fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret i første omgang.  
 
Gruppe 1 i prioriteret rækkefølge: 
A 40a Havnestien 
B 132 Højstien 
C 102 Ladegårdsstien (inkl Fjordhøjstien)  
D 113 Tåstrupstien  
E 122 Vandtårnsstien  
F 120 Absalonstien (inkl Lundestien)  
 
 
Gruppe 2 i ikke prioriteret rækkefølge: 
G  xxx  Banestien 
H  xxx  Den grønne Parallelvej  
I   136  Seminariestien 
J   xxx  Omfartsvejen (Omfartsstien? 
Sportbystien) 
X  xxx Indfaldsvejene Kalundborgvej, 
Valdemar Sejrsvej, Roskildevej, 
Munkholmvej  
Y  xxx  Bymidten   
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Oversigt over de vigtigste cykelruter i Holbæk 

A 40a Havnestien  
Havnestien er den direkte rute fra Fjordstien (Fjordvej) og Kalundborgvej i vest til 
Fjordstien og Strandmøllevej i øst.   
Havnestien starter  ved Havnekiosken/Kabyssen, og fortsætter ad den gamle 
havnepromenade, forbi Suri, Værftet og Maskinværkstedet, gennem Holbæk Havnebys 
smøge, og videre ad Isefjords Alle og Parallelvej til Fjordstien/Strandmøllevej. 
Det er en vigtig direkte rute på tværs af byen, med mange forbindelser op i midtbyen. Den 
benyttes dagligt af pendlere, herunder skoleelever, der skal op ad Stenhusvej, fordi den er 
direkte og helt ud til Fjordvej. 
Ruten forløber parallelt med Havnevej, og den vil derfor være en god erstatning for 
cykelstier langs Havnevej.  
Ruten er kun delvist sammenfaldende med Fjordstien. Den er mere direkte, og vil derfor 
være den foretrukne rute for pendlere og andre hverdagscyklister, og derfor har vi givet 
den sit eget navn: Havnestien. 
 

Her er plads til, at Havnestien kan føres gennem Holbæk Havneby 
 



 
 

12 

 
 
 
Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret 
i første omgang): 
 
1 Fjordstien fra havnen mod vest til Fjordvej udvides, så den kan rumme både cyklister og 
fodgængere.  
2 Ændret belægning fra brosten til asfalt mellem- og langs skinnerne forbi det 
vestlige bassin i den gamle havn, og nedlæggelse af fem parkeringspladser. 
3 Ny asfaltbelægning forbi Værftet, og eventuel opstribning forbi 
parkeringspladsen. 
4 Fjernelse af trappetrin og kantsten i Holbæk Havnebys smøge, så man kan 
fortsætte direkte til Isefjords Allé. 
5 Indretning af Isefjords Allé som cykelgade (med tilladt biltrafik), hvilket 
forudsætter skiltning og delvist ændret belægning i krydsene, så cykler kan køre på 
jævne chaussésten/asfalt, og så de med belægning og skiltning får forkørselsret fra 
Parallelvej til Værftet tværs over stræderne. 
6 Strandmøllevej: bilparkering flyttes til små pladser på strandengen overfor 
sidevejene. Ingen parkering på to-minus-en-vejen. 
7 Havnevejs cykelsti forbedres samtidig således:  
Cykelstien forlænges ad eksisterende fortov fra Kanalstræde forbi Holbæk Havneby til 
indkørslen ved Suri. 
Cykelstien føres over Strandstræde som hævet flade i lighed med de andre stræder på 
strækningen langs Havnevej.  
8 Øvrige cykelstier langs Havnevej aflyses/udsættes med ovenstående undtagelse (7). Alt 
i alt en væsentlig mærkbar anlægsbesparelse. 
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B 132 Højstien fra Munkholmvej til Harmskrydset 
 
Højstien forløber som selvstændig sti fra Munkholmvej ved Sofiesminde Alle hhv 
Wegenersmindevej, langs Bispehøjen, ad Samsøvej og Højen til Roskildevej/Akacievej, 
hvorfra der er forbindelse til bymidten og stationen.  
Højstien har vi også kaldt fortsættelsen af ruten langs Gl Ringstedvej, ad Tveje Merløse og 
til Harmskrydset. 
Højstien er en hovedrute gennem byen, parallelt med indfaldsvejene Munkholmvej og 
Valdemar Sejrsvej, og med tilslutning til mange øvrige hovedstier. 
En forbedring af Højstien, og forlængelse af den til Harmskrydset, vil overflødiggøre 
cykelstier langs den sydlige del af Valdemar Sejrsvej (fra L C Worsøesvej), og det betyder 
en væsentlig besparelse på anlægsbudgettet. 
 
 
Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret 
i første omgang): 
 
1 Hævet flade med cykelfelt og fodgængerfelt over Munkholmvej på begge sider af 
Sofiesminde Alle. 
2 Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Munkholmvej fra Sofiesminde Allé mod vest til 
Blomsterhaven (Andreasskolen) og mod øst til Højstien (Bjergmarkskolen) og videre til 
Wegenersmindevej. 
3 Bispehøjen øst for Østre Fælledvej og Blomsterkvarterets øvrige veje indrettes som stilleveje (30 
km/t). 
4 Hævet kryds Østre Fælledvej/Bispehøjen/Nyvangstien med cykel- og fodgængerfelter. 
5 Bispehøjen ved Bjergmarkskolen: Hvor den dobbeltrettede cykelsti skifter fra den ene 
side til den anden side af Bispehøjen, er der behov for cykelfelter og fodgængerfelter i 
hævet flade på tværs af Bispehøjen, dels ved ved Provstehøjens udmunding, dels ved 
Degnestiens udmunding i Bispehøjen.  
6 For enden af Bispehøjen etableres cykelfelt og fodgængerfelt i hævet flade over 
Kattegatvej. (dobbeltrettet cykelsti på Bispehøjen er allerede blevet lavet!!) 
7 Den “blinde ende” af Samsøvej, mellem Ottetallet og Seminariet, omdannes til en plads 
(benævnes Samsø Plads eller Højstien) for at markere, at hovedstien Højstien føres 
igennem. Cykelstien på Samsøpladsen nedlægges og omdannes til rabat eller parkering for 
flextaxierne. Biler fra Samsøvej til Samsøpladsen har vigepligt ved overkørsel til pladsen. 
8 Den eksisterende cykelsti langs Samsøvej syd for Anders Larsensvej kan nedlægges samtidig 
med at vejen og Skrænten og Dalen gøres til stillevejsområde.  
9 Højstien asfalteres mellem Samsøvej og Højen, og det livsfarlige lave hegn ved 
overkørslen til Samsøpladsen fjernes. 
10 Højen omdannes til stillevej/cykelvej, og biltrafikken begrænses til absolut minimum for 
at gøre plads til de mange bløde trafikanter. Det er afgørende vigtigt, at biler fra det 
kommende byggeri i Holbæk Haveby ledes til Holbæk Have og ikke ud til Højen. 
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11 Der er behov for en sikker cykelforbindelse ad Valdemar Sejrsvej forbi Nettobutikken 
mellem L C Worsøesvej og Gl Ringstedvej. Dette gøres sikrest og enklest med en 
dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden (Nettosiden) af Valdemar Sejrsvej mellem de to 
lyskryds. I østsiden anlægges også en cykelsti. 
12 Langs Gl Ringstedvej er der behov for forenkling og bedre markering af cykelbanerne, 
helst opgradering til cykelstier. Især mellem Tåstrup Møllevej og rundkørslen ved 
Skagerakvej (Gl Ringstedvej er desværre lige blevet nyasfalteret uden de ønskede 
forbedringer). 
13 Krydset Gl Ringstedvej / Taastrup Møllevej udføres som hævet flade med markering af 
fodgænger- og cykelfelter. Det er her, Taastrupstien krydser Gl Ringstedvej. (Se også anlæg 
D8) 
14 Gl Ringstedvej, mellem Taastrup Møllevej, rundkørslen ved Skagerakvej og 
Ladegårdsvej, udføres som stillevej med cykelbaner/stier. Den sænkede max-hastighed på 
30km/t på denne delstrækning er med til at flytte biltrafikken over på Skagerakvej. 
15 Gl Ringstedvej mellem Ladegårdsalleen og Tveje Merløse udføres eventuelt som to-minus-en 
vej, idet 50km/t zonen forlænges helt til Tveje Merløse. 
16 På marken og ud langs Valdemar Sejrsvej fra Tveje Merløse til Harmskrydset etableres 
dobbeltrettet cykelsti.  
17 Hidtidige planer om selvstændige cykelstier langs Valdemar Sejrsvej på strækningen L C 
Worsøesvej-Harmskrydset overflødiggøres, når ruten ad Gl Ringstedvej og forlængelsen af ruten 
til Tveje Merløse og Harmskrydset gennemføres som beskrevet under punkterne B9 til B14.  
En væsentlig anlægsbesparelse. 
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C 102 Ladegårdsstien (inkl Fjordhøjstien) 
Ladegårdsstien vil tage imod udenbys cyklister og guide dem uden om bymidten og videre ud i 
landet eller omvendt guide dem til de vigtige steder i byen. Stien er samtidig en vigtig skolesti til 
Lilleskolen og Stenhusskolerne og med forbindelse til Sportsbyen. 
Stien starter på Kalundborgvej, hvor den dobbeltrettede cykelsti fra Tuse ophører, og der kræves 
sideskift for indadkørende cyklister. Cykelsti over jernbanen til indkørsel til Thorsvej, videre af 
Fjordhøjstien til Lilleskolen. Videre ad cykelsti på Stenhusvej frem til rundkørsel og over 
Stenhusvej til Ladegårdsalleen og videre til Gl. Ringstedvej ad cykelsti langs sydsiden af 
Skagerakvej, gennem rundkørsel på Valdemar Sejrsvej og rundkørsel på Roskildevej og videre 
langs nordsiden ad (kommende) cykelsti til Arenavej. Og på sigt helt til Munkholmvej, stadig som 
dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Skagerakvejs forlængelse. 
 

 
 
Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret i første 
omgang): 
1 Cykel- og fodgængerfelt over Kalundborgvej v. Springstrupvej. 
2 Dobbeltrettet cykelsti og fortov i østsiden af broen over jernbanen frem til sti på Thorsvej. Kun en 
vejbane. 
3 Cykelfelter ved kryds af Heimdalsvej.   
4 Dobbeltrettet cykelsti på Stenhusvej anlægges på sydsiden hele vejen fra 
Ladegårdsalleen til Lilleskolen, og der anlægges hævede cykelfelter på tværs over til 
Stenhusskolerne. 
5 Krydsning af Stenhusvej v. rundkørsel. Cykel- og fodgængerfelt med tydelig vigepligt for 
bilister. Rykkes en smule længere væk fra rundkørslen for at give plads til holdende biler 
efter rundkørsel.    
6 To stk. indkørsler til Kløverstien: Vigepligten skal vendes således at cykler får 
forkørselsret.  
7 Krydsning Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej (Højstien): hævet Cykel- fodgængerfelt   
8 Krydsning af Spånnebæk  Cykel- fodgængerfelt trukket op ad Spånnebæk for at give plads til 
ventende biler. 
9 Rundkørsel Valdemar Sejrsvej: etablering af hævet felt med tydelig vigepligt for biler. evt. 
tilbagetrækning mod syd for at give plads til ventende biler.  
10 Krydsning Rørvangsvej: Cykel- fodgængerfelt trukket op ad Rørvangsvej for at give plads til 
ventende biler. 
11 Tydeligt cykelfelt gennem rundkørsel v. Roskildevej m. normal vigepligt. 
12 Dobbeltrettet Cykelsti anlægges videre på nordsiden af Skagerakvej mellem Roskildevej og 
Højvang og Arenavej.  
13 På sigt forlænges den dobbeltrettede cykelsti til Nyvangstien/Nyvangs Allé og helt til 
Munkholmvej samtidig med, at Oldvejen/Skagerakvej forlænges til Munkholmvej. Forlængelsen af 
Oldvejen/Skagerakvej bør dog ikke udføres, før der er sikre cykelruter i Holbæk by, jævnfør denne 
Trafikplan.  
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D 113 Taastrupstien  
 
Taastrupstien er en god direkte forbindelse mellem Bjergmarkskolen og Absalonskolen, og 
den er samtidig Østbyens cykelsti til Sportsbyen.  
Alene den meget sikre krydsning ad eksisterende cykelbroer over jernbanen og Valdemar 
Sejrsvej gør det oplagt at opgradere ruten med sikre kryds ved Roskildevej og Gl 
Ringstedvej. 
 
Fra Bjergmarkskolen og Fælledstien går stien direkte til og igennem Vangkvarteret og 
krydser Mellemvang til Østervang. Ad Østervang til Tårnvang, krydser Roskildevej til Ny 
Taastrupvej, eksisterende bro over jernbanen til Tåstrup Byvej og eksisterende bro over 
Valdemar Sejrsvej, ad Tåstrup Møllevej frem til overkørsel over Gl. Ringstedvej og videre 
ad Claus Norbysvej til Barsebæk og frem til Vandtårnstien og Absalonskolen.   
 
 

 
Krydsning af Roskildevej er en stor hindring på Taastrupstien  
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Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret 
i første omgang): 
1 Sti fra Fælledstien på nordsiden af daginstitutionen (hhv Bjergmarkskolen) til Agervang 
anlægges og asfalteres. 
2 Krydsning af Mellemvang til Østervang på hævet cykel- og fodgængerfelt.  
3 Vejbomme mellem Østervang og Tårnvang erstattes med en stele. 
4 Krydsning af Roskildevej til Ny Tåstrupvej: Hævet kryds med markering af cykel- 
og fodgængerfelter   
5 Betonklodser ved udkørsel fra jernbanebro til Tåstrup Byvej 
erstattes af steler. 
6 Forbedret belægning ved udkørsel fra broen. 
7 Hævede cykelfelter ved overkørsel af Spånnebæk (vigepligten vendes). 
8 Krydset Gl. Ringstedvej/Taastrup Møllevej/Claus Nordbyvej: Hævet kryds med 
cykel- og fodgængerfelt til Claus Norbysvej  (Se beskrivelse B13). 
9 Indkørsel til Claus Norbysvej, bomme fjernes og erstattes af steler og advarsel om 
krydsning af vej (fra Claus Norbysvej).  
10 Barsebæk bliver stillevejsområde. 
11 Forbindelsen til Absalonskolen sker dels forbi den gamle svømmehal og dels 
forbi Cirkus Kæphøj, dels ved den gamle badmintonhal, i to tilfælde som hævede 
cykelfelter over Vandtårnsvej. 
12 Forbedret lys i tunnel under Vandtårnsvej.  
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E 122 Vandtårnsstien 
 
Vandtårnsstien tager udgangspunkt i Lundemarksvejs cykelstier og går ad Riffelhavevej, 
Peder Billesvej, til den oprindelige Vandtårnssti, med forbindelse til Ladegårdsalleen, og til 
Sportsbyen. 
Vandtårnsstien bliver en central forbindelse fra byen og Absalonskolen til Sportsbyen. 
Gode muligheder for at skifte til andre ruter undervejs. 
Opgradering af Vandtårnstien vil overflødiggøre det planlagte projekt langs Vandtårnsvej 
og rundkørsel Vandtårnsvej/Skagerakvej (som et trafiksikkerhedsprojekt) 
 
 
  
Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret 
i første omgang): 
1 Hævet kryds ved Lundemarksvej/Riffelhavevej 
2 Cykelbaner på Riffelhavevej og parkeringsforbud. 
3 Hævet kryds ved Riffelhavevej/Absalonsvej/Peder Billesvej. 
4 Peder Billesvej omdannes til stillevej mellem Absalonsvej og Vandtårnstien.  
5 Markerede cykel og gangfelter ved stiudmundinger til Peder Billesvej fra 
Vandtårnsstien og Lensstien. 
6 Vending af vigepligt ved Svømmehallen, så Vandtårnstien prioriteres. 
7 Hævet Cykel- og fodgængerfelt ved krydsning af Ladegårdsparken Vest. 
8 Ekstra lys i tunnelen og tydelig opstregning af baner under Skagerakvej.  (pga. 
dårlige udsigtsforhold  før og efter tunnelen)  
9 Ved Sportsbyen føres cykelstien hele vejen videre til Omfartsvejen.  
10 Forbedringen af Vandtårnsstien og Taastrupstien og forbindelserne over Vandtårnsvej 
til Absalonskolen, jævnfør anlæg D11, overflødiggør det 10 mio kr dyre projekt med 
Vandtårnsvejs rundkørsel og dobbeltrettet cykelsti til Skagerakvej.  
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F 120 Absalonstien (inkl Lundestien) 
 
Absalonstien løber fra Lilleskolen, sti langs med hal og boldbaner, Stenhusvej, 
Knudsskoven eller Lundemarksvej, Slotshaven, Absalonsvej, Dommerstien, 
Smedelundsgade eller Amtmandsvej-Kastanievej, Borgmester N E Hansensvej frem til 
Munkholmvej. 
Med tilslutning af den nuværende Lundestien er der god forbindelse til Kalundborgvej ved 
Strandparken. 
 
Absalonstien er en attraktiv skolevej til skolerne langs Stenhusvej og skolerne ved 
Absalonsvej. En god forbindelse for borgere fra villakvartererne og ind til midtbyen. 
Absalonstiens forbindelse over jernbanen ved Dommerstien er en vigtig forbindelse uden 
om det uheldsbelastede kryds Jernbaneplads/Valdemar Sejrsvej. 
 

 
 
Anlægsopgaver (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret i 
første omgang): 
 
1 Stenhusvej indrettes som stillevej (max 30 km/t) på hævet flade fra krydset med 
Lundemarksvej, forbi Skovhusvejs udmunding til stien ind mod Lilleskolen og 
Stenhusskolerne, med optegnelse af gang- og cykelfelter på tværs af Stenhusvej de tre 
nævnte steder.  
2 Krydsning af Slotshaven/Lundemarksvej, gang og cykelfelt.  
3 På Slotshaven etableres cykelstier op til SOSU skolen.  
4 Forbindelse til Absalonskolen: Dobbeltrettet cykelsti fra SOSU og langs bygningen.   
5 “Sidesti fra Kalundborgvej”: Lundestien krydser Kalundborgvej på hævet gang og cykelfelt. 
6 Forbedret lys i tunnel under jernbanen. 
7 Grussti gennem skoven hæves, så den ikke oversvømmes i våde perioder. 
8 krydset Absalonsvej/Riffelhavevej/Peder Billesvej på hævet flade (nævnt under 
Vandtårnstien delprojekt E3). 
9 Flytning af parkeringspladser og cykelsti langs Absalonsvej på strækningen mod 
Valdemar Sejrsvej (er med i aktuelle trafiksikkerhedsplan). 
10 Gang og cykelfelt ved krydsning af Vølundsvej. 
11 Der skal etableres køreramper på begge sider af broen, dette projekt er allerede i budgettet 
12 Amtmandsvej markeres med cykelbane frem til Kastanievej 
13 Dommerstien, der er ensrettet for bilister fra Amtsmandsvej til Smedelundsgade, gøres 
dobbeltrettet for cyklister  
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G Banestien    
 
Fra Smedelundsgade ad Kastanievej, Dampmøllevej, og Jernbanepladsen og Valdemar 
Sejrsvej til Ndr Banevej og Slotsvej. 
En vigtig forbindelse til stationen og Slotscentret. 
 

 
 
 
Anlægsarbejder: 
 
1 Cykelstier langs Dampmøllevej - forudsætter vejudvidelse. 
2 Dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Valdemar Sejrsvej mellem Jernbanepladsen og 
Nordre Banevej (cykeladgang til Slotscenteret) 
3 Jernbanepladsen revurderes, så cyklister og gående kan komme på tværs af pladsen 
mellem stationen og Nygade.  
4 Fodgængertunnel nedlægges og erstattes således af cykel- og fodgængerfelt i niveau 
over Jernbanepladsen. 
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H Den grønne Parallelvej 
 
Jernbanepladsen, Jernbanevej, Rosen, Tidemandsvej, Kasernevej, til Munkholmvej hhv 
Steenstrup Alle. 
Direkte rute mellem Munkholmvej og Stationen/Slotscentret. 
 

 
 
 
Anlægsarbejder: 
 
1 Sikker krydsning af Jernbanepladsen til Jernbanevej, se G3 
2 Cykelbaner genskabes på Jernbanevej og Rosen. 
3 Fremskudte cykelstandsefelter i Smedelundsgadekrydset. 
4 Cykelsymboler i Rosenrundkørslen.  
5 Tidemandsvej indrettes som cykelgade/busgade (30 km/t). 
6 Tidemandsvejs sidegader i kvarteret mellem Labæk og Borgmester NE Hansensvej får 
samtidig status af stillevej (30 km/t),  
7 Sikker krydsning af Borgmester N E Hansensvej.  
8 Der skabes åbning for cyklister ved overkørsel til Steenstrup Alle og videre til P C Müller 
Have. 
9 Sikker krydsning ved Kasernevejs udmunding i Munkholmvej. 
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I 136 Seminariestien 
 
Skiltet cykelrute fra Fælledstien, ad Seminariestien, Borgmestergårdsvej, Birkevænget, 
Rosenvænget, over Gl Ringstedvej ad Hasselvænget til Absalonsvej.   
Denne rutes vigtighed vil blive forstærket, når det nye boligkvarter ved Holbæk Have 
etableres. Ruten bør derfor sikres. 
 

 
 
 
Anlægsarbejder: 
1 Fælledstiens tunnel under Kattegatvej repareres og oplyses. 
2 Hævet kryds med cykelfelt og fodgængerfelt over Roskildevej mellem 
Borgmestergårdsvej og Birkevænget. 
3 Cykelbroen over jernbanen mellem Birkevænget og Rosenvænget bør  bevares og 
renoveres. Det midterste felt hæves, så der er plads til at eltog kan underføres. 
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J Omfartsstien 
 
Omfartsstien løber ad- eller parallelt med Omfartsvejen fra Stenhusvej, over Sportsbyen til 
Harms krydset, og videre til Roskildevej. 
En del af Omfartsstien udvikles til rekreativ cykelsti i eget tracé mellem Stenhusvej og 
Harmskrydset, og sammen med stier og veje i Knudsskoven vil det vil give gode 
træningsbetingelser for både idrætsudøvere og andre på tur. 
Med cykelstien fra Søstrup vil stien give borgere fra de omkringliggende byer mulighed for 
at cykle sikkert til sportsbyen. 
 

 
 
 
Anlægsarbejder: 
 
1 Etablering af sti fra vejen bag planteskolen, langs ridestien til sportsbyen og til 
Harmskrydset (på nordsiden af Omfartsvejen). 
2 Krydser indkørsel til Sportsbyen med hævet cykel- og fodgængerfelt. 
3 Forlængelse af grusstien fra Ladegårdsalleen mod Omfartsvejen skaber sammenhæng 
til Knudskovens stier. 
4 Der etableres bredere cykelbaner og smallere bilbaner langs Omfartsvejen på hele 
strækningen mellem Roskildevej og Harmskrydset. Samtidig etableres hastighedsgrænse 
70 km/t på denne strækning. 
5 Stien afsluttes ved mødet med Roskildevej, og hvor krydsningen sikres for cyklisterne. 
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X Indfaldsvejene 
 
Indfaldsvejene  
Hovedruten gennem byen fra øst til vest er på de største strækninger forsynet med gode 
cykelstier. 
Det er især aktuelt at forbedre mulighederne for at komme på tværs af Roskildevej, 
Kalundborgvej og Munkholmvej, 
Behovet er de fleste steder beskrevet, hvor andre ruter møder Roskildevej, Munkholmvej 
og Kalundborgvej. 
 
Anlægsarbejder (Vi har med fed skrifttype fremhævet de delprojekter, vi ønsker prioriteret 
i første omgang): 
Munkholmvej: 
1 Max 50 km/t på strækningen mellem Tjebberup og Stormøllevej/Østre Fælledvej.  
2 Cykelfelt og fodgængerfelt ved Sofiesminde Alle og Wegenersmindevej (B1).  
3 Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden mellem Wegenersmindevej, Højstien, 
Sofiesminde Allé og stihullet ind til Blomsterhaven (B2). 
4 Cykelsti/cykelbaner fra Tjebberup til lyskrydset i Hornsherred (øst for Munkholmbroen i 
samarbejde med Lejre kommune).  
5 Cykelfelt og fodgængerfelt ved Kirsebærstien. 
6 Cykelfelt og fodgængerfelt krydset ved Nørreled/Samsøvej/Bakkekammen.  
7 Cykelfelt og fodgængerfelt ved Kasernevej (H9). 
8 I krydset Labæk/Havnevej/Borgmester N E hansensvej/Munkholmvej markeres 
cykelbaner langs Munkholmvej-Labæk. 
 
Kalundborgvej: 
1 Max hastighed 40 km/t for biler på strækningen Rema1000-Nykøbingvej,  
2 Cykelfelt og fodgængerfelt ved Rema1000. 
3 Cykelfelt og fodgængerfelt ved Knudskovstien (skiltet som Lundestien) /Strandparken 
(F5). 
 
Valdemar Sejrsvej 
1 Dobbeltrettet cykelsti på vestsiden mellem Jernbanepladsen og Nordre Banevej (G2 / 
H1). 
2 Dobbeltrettet cykelsti på vestsiden mellem L C Worsøesvej og Gl Ringstedvej, inkl 
sikring af overkørslen ved lyskrydset (B10). 
3 Dobbeltrettet cykelsti fra Tveje Merløse til Harmskrydset (B15). 
 
Roskildevej 
1 Hævet kryds ved Tårnvang/Ny Taastrupvej (D4). 
2 Hævet kryds ved Borgmestergårdsvej/Birkevænget (I2). 
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Y Bymidten 
 
Bymidten er et kapitel for sig. 
Bymidten er ikke bare Ahlgade, Nygade og Smedelundsgade. Det er alle stræder og 
pladser omkring de tre vigtige handelssgader - og havnen! Bymidten er under forvandling 
til et bedre mødested for byens og oplandets borgere. 
Bilister handler i centre. Cyklister handler lokalt! 
Behandlingen af Bymidten afventer det forestående arbejde omkring Byrumsplanen, og vi 
ser frem til, at der bliver plads til stier og ruter uden brosten, med cykelstativer 
(overdækkede?), cykelpumper med mere til fremme af indkøb på cykel. Undersøgelser 
viser at handlende på cykel besøger flere butikker i bymidter end bilister, og at 
fodgængere og cyklister til sammen handler for lige så meget som bilister i bymidter. 
 

 
I bymidten er der behov for cykelparkeringssteder 

 
Mulige kommende anlægsopgaver: 
1 Ændrede belægninger og skiltning, der giver flere muligheder for cyklister og gående. 
2 Mødepladser med cykelstativer mm. 
3 Ahlgade skiltes som stillevej eller gågade med tilladt biltrafik (30 km zone eller 15 km 
zone). 
4 Cykelbaner med en meter bred jævn belægning i de ni østligste felter på Ahlgade, der 
endnu ikke er renoveret.  
5 Fremrykkede cykelstop i krydset ved Labæk/Markedsgade/Brogade. 
6 Cykelbaner i krydset Havnevej/Borgmester N E Hansensvej.  
7 Fremskudt cykelstop ved Smedelundsgade/Borgmester N E Hansensvej (F). 
8 fremskudt cykelstop i krydset Rosen/Jernbanevej/Smedelundsgade (H3). 
9 Dobbeltrettede cykelruter i stræderne. 
10 nye fodgængerfelter over Havnevej til gl havn, for eksempel ved Piratstræde og 
Bagstrædes forlængelse.  
11 Cykel og fodgængerfelt over Havnevej ved Havnegade. 
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Del 3: Virkemidler og “bløde” løsninger 
 
I det følgende beskrives eksempler på løsninger, der fremmer sikkerhed og tryghed for de 
bløde trafikanter, og som kan skabe gennemgående og direkte ruter. 
Vores løsninger forudsætter gennemgående, at både biler og cyklister sænker 
hastigheden, for det får flere til at cykle, og cykle mere.  
Hvis kun cyklisterne skal stoppe op og vente på fri bane - især steder uden lyskryds - kan 
disse stop blive temmelig længevarende for cyklisten, og det dur ikke. 

1 Sikkert kryds med hævet flade (20-50 km/t) 
Hævet flade betyder, at alle trafikanter er opmærksomme og passer på hinanden. 
Ramperne kan indrettes, så de markerer om max hastighed i krydset er 15, 30 eller 50 
km/t 
 

 
        Forslag til Tåstrupstiens krydsning af Roskildevej ved Tårnvang.  
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2 Fodgængerfelt 
Fodgængerfelt opstribes og markeres med skilt, der ikke bare anviser fodgængerne. 
Skiltene bør være så store, at bilister opdager dem i tide.  
Der er behov for flere fodgængerfelter og færre såkaldte “opmærksomhedsfelter”, hvor 
bilister ikke behøver tage hensyn til fodgængere. 
Fodgængerfelterne skal være oplyste for at sikre at personer kan ses, når der er 
modkørende biler med kraftigt lys. 
 

 
Fodgængerfelt fra Stenhusvej med tydelig skiltning og lys 

3 Cykelfelt 
Cykelfelt anlægges ved siden af et fodgængerfelt. Markeres med eget cykelfeltskilt under 
fodgængerskiltet. Eller markeres med “trekantpåspidsen” med undertavle “cykler fra begge 
sider”. 
Cykelfelt anlægges, hvor det er muligt på hævet flade sammen med fodgængerfeltet, og 
viser dermed, at bilister har vigepligt. 
 

 
Billede fra Ängelholm i Sverige, bemærk hævet cykel- og gangfelt med  
både fodgænger- og cykelskilt.  



 
 

30 

4 Cykelgade (30 km/t) 
 
Cykelgade er en stillevej med max 30 km/t. Stilleveje kan indrettes i boligbebyggelser og 
kvarterer.  
Når en stillevej samtidig rummer en hovedcykelrute, kan man benævne dem cykelgader 
for at understrege, at biltrafikken sker på cyklisternes præmisser. 
 

 
 Cykelgade fra Næstved 

 

5 Gågade, Opholds- og legegade (15 km/t) 
Gågader kan, ligesom Lege- og opholdsgader rumme hensynstagende kørende trafik.  
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6 Rundkørsel 
En rundkørsel indrettes sikrest med cykelbanen markeret som blåt felt hele vejen rundt 
eller med cykelsti, der kører hele vejen rundt på hævet trace, så bilisten er opmærksom på 
sin vigepligt. 
Dette gælder også, når cykelstien er trukket længere væk fra selve rundkørslen. 
 

  
  Tydelig rundkørsel Roskildevej-Worsøesvej, -dog mangler det hævet trace her. 
 

7 Cykelsti i egen tracé (25km/t 
- er absolut at foretrække i det åbne land, hvor biltrafikken er hurtig og dermed støjende og 
generende vind mæssigt. 
Cykelstier skal være så brede, at cyklisterne kan passere hinanden, også de trehjulede og 
dem med cykeltrailere. 
 

 
  Ladegårdsalleen og stien til Sportsbyen er begge gode brede stier 
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8 Cykelsti langs gade og vej (25 km/t) 
 
- indrettes, så cykeltrafik kan gennemføres ubesværet med 25 km/t, og så man kan 
passere hinanden.  
Ramper ved kryds anlægges uden sidehældning, så trehjulede cykler ikke kæntrer. 
 

 
Stejl og med sidehældning! Nedkørsel fra cykelsti på Kalundborgvej 

 

9 Cykelbane langs gade og vej 
- bør anvendes som nødløsning, da tryghed og sikkerhed er lille. Minimums bredde så 3-
hjulede cykler og cykelanhænger har god plads. Cykelbanens afslutning mod rabat 
markeres med 10 cm hvid stribe for synlighed i mørke. Der skal sikres plads til sne depot 
på bagsiden af cykelbanen.  
Er pladsen begrænset så cykelbane og vej presses sammen, må der ske en reduktion af 
bilernes vognbane og hastighed i det åbne land til 60-70 km/t - i byer til mindre end 30-40 
km/t. 
 

 
  Nyopstribet cykelbane på Omfartsvejen. Bredden varierer fra 80 til 140 cm.  

Det vil være godt med en smal højre stribe til mørkekørsel. 
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10 Fremskudt cykelstoplinie i kryds 
 
En enkel og sikker måde at afvikle trafik i lyskryds. 
 

 
 

11 Belægninger 
Både asfalt og grus kan accepteres under forudsætning af rimelig vedligeholdelse. Det 
samme kan chaussésten og brosten, hvis de er skårne og ikke huggede. Særlig 
opmærksomhed efter reparationer, så stien bevarer en høj komfort. En standard for 
jævnhed tilpasset cykler ønskes. Speciel opmærksomhed på håndtering af regn, dels 
glatheden og afløbsmuligheder. 
Vintervedligehold med plads til ryddet sne! undgå grus med flint!  
 

      
Chaussesten bør være jævne, dvs. skårne. Grussti i Knudsskoven. God til cykling. 
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12 Skiltning 
 
Udføres i farve tilknyttet den enkelte sti. Størrelse og placering, så de er læsbare fra cykel i 
fart. 
Oversigtskort placeres strategiske steder, hvor stier krydser, og ved indgang til bymidten. 
Rutekort kan trykkes og distribueres i forbindelse med en kampagne for øget brug af 
cyklen til nærtransport.  
 

      
   Skilte med ønsket størrelse og placering 
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At cykle er at leve 
 

 
 
”At leve er som at cykle: man må holde sig i gang for ikke at miste balancen. Held og 
lykke!” 



DialogHolbæk
8. maj 2019

Kommentar til Planstrategi 2019

Grøn transport 
Grøn transport er alfa og omega for en grøn og bæredygtig udvikling af vores 
kommune. 
Grøn transport er først og fremmest jernbanen, bussen og cyklen.
Holbæk kommune har tolv stationer, et unikt grundlag for den lokale kollektive 
transport (bus og cykler).
Kommunens strategiske udvikling bør bygge på dette fundament - ud fra følgende:

Stationsbyen*) (Togbæk**)
Nye personaletunge virksomheder (for eksempel et nyt rådhus) og vigtige 
mødesteder placeres i gåafstand fra stationen (600m). Bymidten indrettes til bløde 
trafikanters sikre færden mellem mødestederne.

Pedalzonen (Cykelbæk**)
Nye boligområder placeres inden for cykelafstand til stationen (3-5km). Der skabes 
et sammenhængende cykelrutenet inden for denne pedalzone. Så cykling bliver at 
foretrække for de fleste.

Lokal udvikling
En bæredygtig lokal udvikling bygger (ud over ovenstående) på videreudvikling af 
det lokale erhvervslivs og boligområders behov.
Nye boligområder skal derfor supplere eksisterende områder og tilføre, hvad der 
mangler (for eksempel som Alkes Have i Knabstrup). Beboernes mulighed for at 
deltage i forberedelserne bør have højest prioritet.
Nye erhvervsområder reserveres til bæredygtige "grønne" virksomheder, 
transporttunge placeres både nær vej og bane. De nye virksomheder placeres, så de
ikke generer naboerne.

*) Vi genintroducerer her et begreb, der kan matche "Bilbyen", "Havnebyen", 
"Sportsbyen" osv, men som dækker hele byen.
**) Vi præsenterer her to navne, der kan matche "Rockbæk".

Bilag med uddybninger findes i DialogHolbæks Høringssvar af 28. april 2018 
tilHolbæk Kommuneplan 2017.



Holbæk Kommune
Att: Plan og Åben Land
plan@holb.dk

Holbæk, d. 26. april 2018

Høringssvar til Kommuneplan 2017
Hermed fremsendes høringssvar til Kommuneplan 2017 fra Dialog Holbæk – Lokalforum i 
Holbæk by. Vores høringssvar er opdelt i syv oplæg:

1. Kommuneplanen bør være et overskueligt instrument
2. Kommuneplan med balanceret udvikling
3. Cyklen er det oplagte valg
4. Kommuneplan med en effektiv kollektiv trafik
5. Holbæk som købstad og mødested: Byrum og handel
6. Kommuneplanens boligområder: Kvalitet tak!
7. Adgang til natur

Dialog Holbæk arrangerede d. 6. februar 2018 et debatmøde om kommuneplanen, som har 
været afsæt for formuleringen af de syv oplæg. Et referat af dette møde er vedlagt som bilag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dialog Holbæk

1



1. Kommuneplanen bør være et overskueligt instrument
Dialog Holbæk har med glæde anvendt de ekstra otte af de i alt 24 uger til at studere 
kommuneplanen nærmere, for at se hvordan den hænger sammen, og se hvilke bestemmelser 
der gælder rundt om i kommunen. Det er en svær opgave, blandt andet fordi den kun foreligger i 
en digital udgave, og det er svært at ‘bladre’ rundt i den på en skærm. Planen er på over 2100 
‘sider’, påstås det. Vi har vist ikke været rundt på dem alle.

Vi drømmer om, at Holbæks kommuneplan er et klart overskueligt materiale, og vi vil opfordre til, 
at den nye kommunalbestyrelse i løbet af denne valgperiode bruger kræfter på at forenkle 
planen, så der kan overleveres en klar plan til den kommunalbestyrelse, der tiltræder i 2022.

Vi drømmer om, at planen præciserer, hvad der er bindende retningslinjer og hvad der er mere 
uforpligtende hensigtserklæringer, både hvad angår de otte temaer, der allerede er bestemmelser
om, og de tredive andre områder, der en nævnt i planloven.

Vi drømmer om, at planen bliver så robust, at der ikke er behov for kommuneplantillæg eller 
dispensationer, der pludselig og uden varsel fremmer nogles interesser på bekostning af andres. 

Vi drømmer om, at kommunalbestyrelsen fremover afsætter fornøden tid til, at borgerne kan 
kommentere nye planer. Vi ønsker os, at otte uger bliver standardperiode, uanset om et 
lokalplanforslag skal ledsages af et kommuneplantillæg eller ej. Og at der altid bliver lagt et fuldt 
tillæg til de otte uger ved alle ferieperioder og lignende.

Dialog Holbæk har udarbejdet oplæg om syv centrale emner for kommuneplanen. Dette oplæg er
det første. Vi er helt på det rene, med, at ikke alt i de syv oplæg kan indarbejdes umiddelbart i 
gældende kommuneplan. Vi vil se frem til, at kommunalbestyrelsen udarbejder en tidsplan for de 
næste tre års arbejde med kommuneplanen, hvor der kan blive tid til at drøfte og følge op på 
ideerne.

Vi tilbyder - med vores udgangspunkt i Holbæk By - at være med til at revidere Helhedsplanen for
Holbæk By 2013-2025 og dens underliggende Byrumsplanen 2007, og så planerne kan blive en 
bindende del af den kommende kommuneplan 2021. Gerne i studiekredsform - med hjælp fra 
administrationen og i dialog med et udvalg af kommunalbestyrelsesmedlemmer.
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2. Kommuneplan med balanceret udvikling
Kommuneplanforslaget viser nye mulige bebyggelsesområder omkring Holbæk by. De største 
nye områder vil forlænge byen ud til motortrafikvejen og Tuse mod vest, og til Bredetved nær 
Munkholmbroen i øst.

Fotoet viser en sammenstilling af udbygningskortene for Holbæk by, Tuse, Vipperød og 
Regstrup/Nr Jernløse i samme målestok, ca 1:10.000

“Holbæk skal ikke konkurrere med sig selv. Holbæk skal konkurrere med Køge”, er det sagt under
et møde i februar 2018 om kommende kommunale anlægsprojekter. Men er det nu rigtigt? 
Ganske vist ligger Riishøjgaard og Bredetved i Tuses henholdsvis Vipperød skoledistrikt. Men vi 
har jo frit skolevalg, og presset på Holbæks to kommuneskoler kan meget vel blive rigtig kraftigt 
med de nye udbygningsmuligheder. Dialog Holbæk frygter, at udviklingen i Holbæk by meget vel 
kan medføre, at der bliver behov for at opføre en ny skole i Holbæk, og har det gamle byråd ellers
lige nedlagt Holbæks byskole, Østre Skole. 

Et af kommuneplanens overordnede mål er, at hvert lokalsamfund skal understøttes, og det mål 
støtter vi. De enkelte lokalsamfunds sammenhængskraft skal støttes, så det ikke bliver 
nødvendigt at nedlægge flere skoler eller daginstitutioner rundt omkring i kommunen. 

Vi foreslår derfor, at udbygningsmulighederne omkring hvert lokalsamfund ses i en 
sammenhæng. Vi foreslår, at Boligudbygningsplanen bygger på en befolkningsprognose for hvert
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lokalsamfund, som kan vise, hvor det vil være ønskeligt, formålstjenligt, ja ligefrem nødvendigt at 
arbejde for nye boligbebyggelser.

Vi foreslår på denne baggrund,
• At udbygningen af Rishøjgaardområdet vest for Holbæk holdes tilbage til det er sikret, 

hvordan Tuse kan fastholdes og udvikles som et bæredygtigt lokalsamfund. For 
Rishøjgaardområdet ligger jo ikke ligefrem nær ved hverken Holbæk by eller som en 
naturlig del af Tuse by. (Riishøjsgaards landskabelige kvaliteter skriver vi om andetsteds.)

• At udbygningen af området langs Munkholmvej øst for Holbæk by holdes tilbage, til det er
sikret, hvordan Vipperød kan fastholdes og udvikles som et bæredygtigt samfund, for 
området så langt ude mod øst er jo hverken nær ved Holbæk by eller en naturlig del af 
Vipperødområdets skoleopland.

• At udbygningen med boliger syd for Holbæk by ved Sportsbyen holdes tilbage, til det er 
sikret, hvordan Regstrup og Nr Jernløse kan fastholdes udvikles som bæredygtigt 
lokalsamfund.
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3. Cyklen er det oplagte valg
Kommuneplan med en bæredygtig trafikstruktur

I Dialog Holbæk drømmer vi om, at alle byens børn fra de er 10 år gamle kan cykle trygt og 
sikkert til skole og hvor de ellers skal hen i byen. Vi drømmer om, at vi alle trygt og sikkert skal 
kunne cykle tre-fem kilometer til stationen og centrum hurtigere, end hvis man tager bilen. Vi 
drømmer om en by, hvor cyklen er det oplagte valg for os alle, dem der vil og kan. 

Illustration 1: “Skitse til Bæredygtig Trafikstruktur”

Vi har brug for et stærkt netværk af cykelruter på kryds og tværs af byen og især på langs af 
byen. For byens skoler og institutioner ligger jo spredt over hele byen.

Vi foreslår, at vores vedlagte “Forslag til Bæredygtig Trafikstruktur” indføjes i vores 
kommuneplans hovedstruktur på det kort, hvor også de vigtigste indfaldsveje til byen vises i 
kommuneplanen.  Vi foreslår, at den bæredygtige trafikstruktur tilsvarende tydeliggøres, når 
Byrumsplanen fra 2007 og når Helhedsplanen for Holbæk by 2013-2025 skal revideres. Og vi 
foreslår, at den bæredygtige trafikstruktur indarbejdes i kommunens Stiplan, så de vigtige 
sammenhænge mellem de forskellige ruter fremhæves, og hvor krydsninger med manglende 
sikkerhed fremhæves. Vi tilbyder at være med og deltage i revisionen af disse tre planer.
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Vi vedlægger vores forslag til den bæredygtige trafikstruktur. Det er den samme, som vi sendte 
ind  for femten måneder siden, i januar 2017. Vi medvirker gerne til, at den kan gengives i 
Kommuneplanens hovedstrukturkort på en letlæselig måde.

Illustration 2: “Fire centrale cykelruter”

Vi vedlægger samtidig fire skitser til cykelruter på langs af Holbæk by, som er centrale for 
sammenhængen af byen. 

- Den blå langs fjorden mellem Havnekiosken og Golfbanen til Dragerupskoven, 

- Den orange ad Labæk og Ahlgade - mellem Kalundborgvej og Munkholmvej, og 

- Den grønne rute (“den grønne Parallelvej”, jf Holbæk Kommuneatlas) fra Munkholmvej ad

Kasernevej, Tidemandsvej, Rosen og Jernbanevej til Jernbanepladsen.

- Den lilla Sportsrute mellem Holbæk Have/Vangkvarteret og Ladegårdsalleen/Sportsbyen 

(en forlængelse af “Tåstrupstien”)
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Foto fra hver af de fire cykelruter

Den blå rute, Fjordstien, langs fjorden mellem Havnekiosken og Golfbanen til Dragerupskoven, 
den kan gøres sikker, hvis der skabes forbindelse gennem Holbæk Havneby" fra promenaden 
langs den gamle havn (Suri) til Isefjords Allé/Kanalstræde.

Den "orange" rute ad Labæk og Ahlgade - mellem Kalundborgvej og Munkholmvej, kunne gøres 
sikker og tiltrække cyklister til byens hoved-handelsgade, hvis chausséstenene var jævnere at 
cykle på.
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Den grønne rute (“den grønne Parallelvej”, jf Holbæk Kommuneatlas) fra Munkholmvej ad 
Kasernevej, Tidemandsvej, Rosen og Jernbanevej til Jernbanepladsen. Her mangler, at Rosen 
igen forsynes med cykelbaner og fremrykket stoplinie ved Smedelundsgade.

Den lilla "Sportsrute" mellem Østbyen/Holbæk Have/Vangkvarteret og 
Ladegårdsalleen/Sportsbyen (en forlængelse af “Tåstrupstien”) kan gøres sikker, når krydsningen
af Roskildevej sikres med et "hævet kryds".
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4. Kommuneplan med en effektiv kollektiv trafik
Vi drømmer om, at vores trafikkultur i byen er bæredygtig. Det vil sige, at det bliver mere oplagt at
gå og cykle, og bruge kollektiv trafik, frem for at vi bruger bilen. Vi drømmer om, at det virkelig er 
let for os at bevæge os rundt overalt på gåben, med barnevogn, i kørestol og med rollator. Vi 
drømmer om, at det bliver enkelt og effektivt at skifte mellem individuel trafik og den kollektive 
trafik. Det begrænser alt sammen energiforbruget, og det er sundere for vores helbred. Og 
dermed mere bæredygtigt.

Illustration: Kortet viser kommunens jernbanenet og dets stationer, kommende 
pendlerparkeringpladser og princip for busruter mellem stationerne.

Jernbanen

Vores kommune er beriget med tretten stationer - foruden de seks stationer, der ligger lige syd for
kommunegrænsen. Det betyder, at vores kollektive trafik kan bygges effektivt op om 
jernbanenettet, og at ny byudvikling bedst placeres nær kommunens 13 stationer. 

Vi foreslår, at kommunens tre jernbaner med deres stationer markeres i kommuneplanens 
hovedstrukturkort på linie med bilvejnettet og cykelrutenettet. Vi foreslår, at hovedstrukturens 
jernbanenet markeres, at det er kommunens ønske at de tre jernbaner kobles sammen til to: 

• Nordvestbanen: Den “røde” regionale jernbane mellem (Kalundborg-)Jyderup-Holbæk-
Tølløse(-Roskilde-København), og

9



• Lokalbanen: Den “grønne” lokale jernbane mellem (Nykøbing Sj-)Svinninge-Holbæk-
Tølløse-St Merløse(-Høng-Slagelse)

Vi foreslår, at det markeres i planen, at både Holbæk Station og Tølløse station er vigtige 
standsningssteder, hvor der skal være forbindelse mellem alle lokaltog og regionale tog (inklusive
det “gennemgående”). Vi foreslår, at der reserveres arealer til yderligere to standsningssteder for 
Holbæk Lokalbane, et ved Rema1000/Kalundborgvej og et ved Omfartsvejen.

Busserne

I kommuneplanens kort over busforbindelser er markeret ruteforløb og stoppesteder for hver 
buslinie, og om buslinien er kommunal, mellemkommunal eller regional. Vi foreslår, at toglinjerne 
og alle 21 stationer i og nær kommunen markeres på dette kort. Det betyder, at det kan vises, 
hvordan bustrafikken kan understøtte jernbanen i stedet for at konkurrere med den.

Med dette samlede overblik vil det blive et forbedret udgangspunkt, når der skal bestilles bustrafik
hos Movia, og når kommunalbestyrelsen skal fremføre begrundelser omkring jernbanedriften i 
kommunen. Et effektivt kollektivt trafiknet forudsætter tæt samarbejde mellem alle parter: med 
nabokommunerne, med regionen, med Lokalbanen, med statsbanerne og med Movia. Og med 
kommunens atten lokalfora, når skal vurderes, hvordan tog- og busdrift bliver mere effektiv, og 
hvor der er behov for bilparkeringspladser, cykelparkeringspladser og cykelruter til tog og busser.

X-bussen

Vi foreslår, at kommunalbestyrelsen gør en indsats overfor staten for at sikre, at der igen bliver 
busforbindelse mellem Holbæk Station og Kattegatfærgerne fra Odden færgehavn. Som 
Sjællands svar på de jyske X-busser, der krydser Jylland på tværs af jernbanelinierne. Den 
tidligere bus 888 mellem København og Nordjylland, som havde stoppested ved Tuse, kører nu 
over Fyn, og den er erstattet af Molsliniens egen “Kombardo”-bus, der kører direkte mellem 
færgen og København uden stop.

Fjordbussen

Vi glæder os over, at skolebørn uanset alder kan komme gratis med Orøfærgen, og at cykler er 
gratis at medtage for alle. Vi foreslår, at den øvrige persontakst integreres i det fælles 
takstsystemet for Den Offentlige Trafik, så Orøfærgens persontrafik kan blive en integreret del af 
den samlede offentlige persontrafik.

Pendlerparkering

Vi foreslår, at der i hovedstrukturens markeres at der afsættes areal til to nye standsningssteder 
for Lokalbanen:

• Et nyt stoppested for Lokalbanen i Allerup ved Kalundborgvej/Rema1000 med 
parkeringsplads for pendlere her.

• Et nyt stoppested for Lokalbanen ved Omfartsvejen, med parkeringsplads for pendlere 
her, samt tættest muligt ved Holbæk Sportsby.

Vi foreslår, at der tilsvarende sikres plads til cykel- bilparkeringspladser ved alle stationer, og
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Vi foreslår, at der sikres parkeringspladser dels ved indfaldsvejene, og at der etableres 
stoppested for de busser, der kører på disse veje. For eksempel hvor Ringstedvej krydser 
Holbækmotorvejen. Vi foreslår, at parkeringspladsen ved Holbæk Sportsby anlægges, så det 
blive let for pendlere at anvende den, når en busrute forhåbentlig snart finder vej til Sportsbyen.
Vi foreslår, at de nævnte pendlerparkeringspladser vises på kortet over den kollektive trafik.

Det betyder alt sammen, at parkeringsbehovet for pendlere mindskes i midtbyen, at der kan gives
plads til beboere og erhvervsbiler, samt til korttidsparkering for butikkernes kunder, så Holbæk by 
bliver styrket som købested og mødested.

Kortet viser kommunens jernbanenet og dets stationer, kommende pendlerparkeringpladser og 
princip for busruter mellem stationerne.

11



5. Holbæk som købstad og mødested: Byrum og handel
I Dialog Holbæk er vi interesserede i, hvordan rummene i vores by – særligt handelsgader og 
pladser – bliver mere tilgængelige og mere inviterende i forhold at opholde sig og være sammen 
med andre mennesker. Vi er derfor meget enige i den udfordring, der bliver beskrevet under 
lokalområdets kvaliteter (http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/rammer/holbaek/), at bymidtens 
handelsgader ”i høj grad er indrettet på bilernes præmisser”, og at der derfor ”skal ske en indsats 
for fredeliggørelse af bymidten for biltrafik”. 

På vores debatmøde om kommuneplanen blev der fremhævet et ønske om at gøre Ahlgade 
ensrettet. På sigt kan det være et mål at lukke gaden for biltrafik og omdanne den til gågade 
samtidig med, at man kan lave pladser til ophold. Vigtigst for os er imidlertid, at Ahlgade skal 
være en gade indrettet på fodgængernes og cyklisternes præmisser, at der skabes bedre forhold 
for de bløde trafikanter samtidig med, at bilerne kan bevares i en vis udstrækning.

På den førnævnte side bliver der refereret til byrumsplanen fra 2007. Vi synes, at dette er en 
fornuftig plan, men den trænger til en opdatering. Det samme gør Helhedsplanen for Holbæk By 
2013. Vi vil derfor opfordre til, at kommunalbestyrelsen sammen med byens borgere og 
virksomheder igangsætter en involverende proces med henblik på at lave en opdateret plan for, 
hvordan vi gerne vil have, at vores byrum skal være.

Under udviklingen for byen bliver det nævnt som et mål, at ”Holbæk Megacenter udvikles som et 
aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder 
udvalgsvarebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan 
indpasses i Holbæk bymidte”. På vores debatmøde blev der nævnt en bekymring for, hvordan 
bymidten kan bevares og udvikles som et levende mødested og købested for de butikker, der 
suppleres med nethandel såvel som de butikker, der ikke kan erstattes af nethandel.

Vi mener derfor, at kommunalbestyrelsen skal være påpasselig med at give megacenteret for 
vide rammer af frygt for, at den suger liv ud af bymidten. Det er måske plads til ”aflastning” i dag, 
men vil det også være tilfældet om 20 år? Vi anbefaler derfor, at der bliver skrevet i 
kommuneplanen, at der i Megacenteret kun skal være butikker med pladskrævende varer. 
Vi foreslår, at kommunalbestyrelsen fjerner bestemmelserne om at Megacenteret kan udvikles 
som aflastningscenter for bymidten. Der bør ikke åbnes op for, at udvalgsvarebutikker, fx 
tøjbutikker, kan lægges i Megacenteret, bare de er over 800 m2. Og der bør heller ikke åbnes op 
for, at restauranter kan lægges i Megacenteret. 

Vi mener, at udvalgsvarebutikker og restauranter kun skal være i bymidten for også i fremtiden at 
sikre en levende mødested i vores bymidte. I bymidten er det tilmed vigtigt, at der er 
bestemmelser, der støtter op om ønskerne om at udvikle bymidtens forbindelse med 
havnområderne. Der er plads nok i bymidten og havnen til fremtidens centernærebutikker, og der 
er plads til rigtig mange kunders behov for bilparkering, når og hvis bymidten bliver mere 
tilgængelig for cyklister, og når pendlerbiler kan parkeres på parkeringspladser i byens udkant. 
Muligheder for pendlerparkering har vi omtalt i et andet afsnit.
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6. Kommuneplanens boligområder: Kvalitet tak!
Blandede boformer

Der skal være plads til både parcelhuse, andelsboliger, tæt-lavt byggeri og alment byggeri. For at 
undgå ghettodannelse bør de forskellige boformer blandes. Det er vigtigt, at kommunen er parat 
til alternative boformer evt. ved at der er udpeget områder til dette. Det kan for eksempel være 
alternative og bæredygtige boformer eller bofællesskaber.

Bebyggelsens omfang, placering og udtryk

Generelt bør ny bebyggelse kunne opføres i 2 1/2-3 etager. Huse og ejendomme med lejligheder 
i den indre by skal bibeholdes, og det ydre udtryk skal bevares. Kommunen skal have fokus på 
bevaring af bygninger og boliger i ældre byggeri. For at bevare det gamle bymiljø skal der kun i 
lille omfang gives lov til nedrivning i selve byen.

Opholds og legearealer

I nye boligområder skal der som udgangspunkt udlægges minimum 10% af det samlede 
grundareal til fælles friarealer. I områder med etagebyggeri eller tæt-lav bebyggelse skal der 
udlægges friarealer, der står i rimeligt forholdt til etagearealet, så der sikres områder af kvalitet til 
ophold og leg. Opholdsarealerne skal kunne indbyde til fysisk aktivitet og fungere som sociale 
rum for områdets beboere samtidig med at der skal sikres god tilgængelighed.

Tilgængelighed

Ved alt byggeri, herunder også restaurering og ombygning, skal det sikres, at der er 
tilgængelighed for alle.
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7. Adgang til natur
Udsigt til fjorden

Folk kommer til Holbæk by især pga. den flotte fjordudsigt, hvilket er vigtigt at bevare. I 
Rishøjgårdområdet er der er den flotteste udsigt ud over Holbæk Fjord, og den ønsker vi ikke 
spoleret. Fra Omfartsvejen var der en storslået landskabsudsigt, som nu er ødelagt af de nye 
boliger (tæt på Rishøjgård). Vi vil have, at den resterende udsigt til fjordoverfladen fra 
Kalundborgvej og Omfartsvejen bibeholdes.

Bynatur

De grønne kiler i Holbæk by er under angreb og har været det længe desværre. Vi ønsker, at 
grønne kiler er områder med biodiversitet. Fodboldbaner, kirkegårde med potentielt meget 
pesticidforbrug, konventionelt dyrkede marker, golfbaner, fintklippet græsområder og lignende 
betragter vi kun som grønne indenfor farveskalaen og ikke i forhold til biodiversitet. De grønne 
kiler burde være økologiske spredningskorridorer til midten af Holbæk by. Det skal derfor sikres, 
at der er høje mål for varetagelsen af bynatur med tilhørende retningslinjer for dette.
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Bilag: Referat fra debataften om kommuneplanen
Tirsdag d. 6. februar arrangerede Dialog Holbæk en debataften om kommuneplanen med fokus 
på Holbæk by. På mødet var der tre gruppedrøftelser om trafik, bolig og byggeskik samt byrum. 
Her kan du læse pointerne og idéerne fra de tre grupper.

Trafik

Sikker trafik

• Lyskrydset ved sygehuset (lige inden Henriettevej) er afmærket til cykler, men det er hullet
og farligt at køre på/køre uden om. 

• Påstand: Algade kan ved mindre ændringer i belægningen samt moderationer af trafikken
og parkeringer (belægning, skiltning, afstribning og lignende) godt rumme det samme 
antal biler og samtidig sikre bedre forhold for cyklister og fodgængere. 

• Det er ikke intuitivt at cykle – man bliver ikke ledt til de sikre og hurtige veje og stier 
• App med oversigt over de lokale (“ukendte”) stier og veje – eller med en lokal guide. 
• Generel opslutning til at gå videre med den “Bæredygtige Trafikstruktur” til 

kommuneplanen, til at se samlet forbedringsmuligheder i forbindelse med 
vedligeholdsopgaver, ja kort sagt til de fire drømme, der blev fremlagt.. 

Parkering

• Parkering i periferien af Holbæk By, for eksempel ved nyt trinbræt i Allerup ved 
Rema1000, ved Sportsbyen med busforbindelse til centrum 
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• Idé om en elbus, der kører i ring omkring – og ind til centrum 
• Tre slags bilister med forskellige parkeringsbehov: Pendlere (kan parkere i periferien, hvis

forbindelsen er i orden), Kunder (ønsker parkering nær butikkerne) og beboere (ønsker 
parkering nær deres hjem). 

• Vær varsom med at investere i egentlige parkeringshuse, der har en afskrivningstid på 
tredive-fyrre år, når bilvanerne måske ændres radikalt allerede om ti år (førerløse dele-
elbiler) og kan gøre p-huse overflødige. 

• Tænk “multifunktionsparkering”: Forskellige målgrupper bruger pladserne på forskellige 
tidspunkter af døgnet og ugen. F.eks. P-pladsen ved Frysehuset, der både kan være 
medsarbejderparkering, parkering for biografens kunder, koncertplads, 
garagesalg/markedsplads og lignende. 

• Grundejere og butiksejere burde gå sammen om at skaffe bedre kundeparkering i stedet 
for at indføre egen betalingsafgift (Borgergården) eller begrænsninger i 
parkeringsmulighederne uden for forretningstid (Nordea) 

• Bedre udnyttelse af tomme medarbejderparkeringer udenfor arbejdstid (f.eks. Under/ved 
Borgerservice) 

Kollektiv trafik

• Et trinbræt med pendlerparkering ved Rema 1000 ved Allerup og på sigt ved 
Taastrup/Ringvejen 

• At forbinde Odsherredbanen med Høng-Tølløse banen for en bedre sammenhæng i den 
kollektive trafik. 

• Vi forudsætter, at der bliver busforbindelse fra centrum til Sportsbyen, men der er uklart 
hvilken bus, der skal køre ud til sportsbyen og ad hvilken rute. 

• Kommentar fra en anden gruppe: Der skal indtænkes omlægning af den kollektive trafik, 
så det bliver muligt at komme til byen og hjem igen fra fx Tuse Næs og Tjebberup også i 
weekenden og i skoleferie. Der bør ligeledes være forbindelser hertil et par gange om 
aftenen. Ved etablering af nye boligområder skal der planlægges, så der samtidigt 
etableres veje, gangstier og sikre cykelstier 

Bolig og byggeskik

Eksperimenterende, bæredygtigt byggeri

Det er vigtigt at kommunen er parat til alternative boformer evt. ved at der er udpeget områder og 
det er forberedt. Der kommer indimellem henvendelse om for eksempel alternative og 
bæredygtige boformer, men en etablering kræver, at der er flere interesserede. Kommunen 
kunne være behjælpelig med at skabe kontakter. Det kunne evt. være i en af de mindre byer? 
Lokalområder kan ansøge om dispensation for regler.

Bofællesskaber

Der bør være mulighed for at etablere bofællesskaber, såvel for ældre som for bofællesskaber af 
mere eksperimenterende art. Der skal i den forbindelse tænkes på såvel trafikale forhold, offentlig
trafik og mulighed for at handle lokalt.
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Bofællesskaber kan nybygges, men der skal være mulighed for, at eksisterende 
landbrugsbygninger, industribygninger eller tidligere offentlige bygninger, kan ombygges til boliger
af denne type.

Blandede boformer

Der skal være plads til både parcelhuse, andelsboliger, tæt-lavt byggeri og alment byggeri. For at 
undgå ghettodannelse, bør de forskellige boformer blandes.

Kystsikring

Der må satses på kystsikring i fællesskab med de øvrige kommuner omkring Isefjorden.

Bevaring

Kommunen skal have fokus på bevaring af bygninger og boliger i ældre byggeri. For at bevare 
det gamle bymiljø skal der kun i lille omfang gives lov til nedrivning i selve byen. Huse og 
ejendomme med lejligheder bør i stedet renoveres samtidig med at det ydre udtryk bevares.

Bebyggelsens omfang, placering og udtryk

Ny bebyggelse, som opføres i allerede udbyggede områder, skal som hovedregel tilpasses 
facadelinier, husdybder, etageareal, gesimshøjder, tagform og materialevalg som ved den 
omgivende bebyggelse.

Særskilt for bebyggelsen i bymidten i Holbæk gælder, at ny bebyggelse kun bør kunne opføres i 2
1/2-3 etager. Et større antal etager vil kunne accepteres på enkelte steder, forudsat dette, efter 
udarbejdelse af sol- og skyggediagrammer samt visualiseringer, kan forsvares. Ved højt byggeri 
skal der udføres særligt kvalitetsbetonet arkitektur.
Vi har en enestående natur og må ikke forfalde til at der bebygges, så udkig fra det åbne land til 
fjorden bremses af nyt byggeri. Man bør derfor med placere nyt byggeri mellem Sportsbyen og 
Omfartsvejen i stedet for på Rishøjgaard. Skoler og institutioners kapacitet kan muligvis være 
afgørende for det nye byggeris placering.

Opholds og legearealer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og ved planlægning og/eller byggesagsbehandling 
skal det sikres, at der er afsat tilstrækkeligt areal til ophold og leg. Opholds- og legearealer skal 
være af god kvalitet, hvor der er sol i eftermiddagstimerne og der forefindes beplantning med 
træer og buske.

I nye boligområder skal der som udgangspunkt udlægges minimum 10% af det samlede 
grundareal til fælles friarealer. I områder med etagebyggeri eller tæt-lav bebyggelse skal der 
udlægges friarealer der står i rimeligt forholdt til etagearealet, så der sikres områder af kvalitet til 
ophold og leg. Opholdsarealerne skal kunne indbyde til fysisk aktivitet og fungere som sociale 
rum for områdets beboere samtidig med at der skal sikres god tilgængelighed.
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Tilgængelighed

Ved alt byggeri, herunder også restaurering og ombygning, skal det sikres, at der er 
tilgængelighed for alle.

Udbygningsområder

Det skal ved planlægning sikres, at der kan ske udbygning i hele kommunen, så samtlige byer 
kan vedblive at være eller blive bæredygtige.
Herved kan man bedst bevare udnytte lokale skoler og institutioner. Der bør ved kommunens 
reklamefremstød peges på de enkelte områders muligheder og fortræffeligheder.

Grønne kiler i byen

Der skal indtænkes grønne, kiler i nye boligområder for at sikre områder til rekreation for beboere
samt som levested for insekter, fugle og vilde planter.

Byrum

• Der er et problem med, at de planer/tilladelser, der er lavet/givet, ikke bliver fulgt. 
• Der er et behov for flere legepladser, fx Østre Anlæg, Østre Skole. Der kan måske 

etableres legeplads-laug. 
• Hvad med en offentlig park på Ny Hage eller en legeplads ved Mega Centeret? Plant 

nogle træer. 
• Der skal være flere muligheder for at dyrke motion i det offentlige rum, fx klatrestativer og 

fitness-redskaber. 
• Vi skal tænke i byrum i stedet for byudfyldning. Det er vigtigt med afbrydelser i bybilledet, 

der kan være med til at åbne op og skabe forbindelser. Fx skab en afbrydselse i Ahlgades
husrækker mod kirkepladsen. Her kan dog være et dilemma med et gammel princip om 
husrækkerne i Ahlgade. 

• Bænkene på Ahlgade skal drejes, så man snakke sammen. Generelt skal der være flere 
bænke. 

• Der skal være mere plads på Ahlgade til de langsomme trafikanter, fx er der problem med
tøjstativer, der fylder. 

• I gamle dage var der træer og skråparkering på Ahlgade. Det kunne man måske tage op 
igen. En mulighed er også at gøre Ahlgade ensrettet.
Kommentar fra en anden gruppe: Det kan på sigt være et mål at lukke gaden for trafik og 
omdanne den til gågade samtidig med at man kan lave pladser til ophold. Vi mangler et 
egentligt torv. Der er i øjeblikket problemer i formiddagstimerne med aflæsning af varer til 
butikker. Der burde overvejes en løsning. En gågade kan tillade varekørsel i 
formiddagstimerne. 

• Pladserne i byen skal bindes bedre sammen, fx kunne pladsen ved apoteket udnyttes 
bedre. 

• Det er vigtigt at tænke langsigtet. Der er en udfordring med, at byrummene bliver designet
efter de forretningsdrivende. 

• Der er en del tilgængelighedsproblemer. Der er behov for flere liberale erhverv, fx læger 
og advokater, i stueplan. 
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• Vi vil gerne handle i bymidten, men der en udfordringer med øget internethandel. Måske 
skulle der tænkes mere i showroom for internethandlen. 

• Hvad med et stationscenter, der tænkes sammen med liberale erhverv, hvor der er 
parkeringsplads nedenunder? Ift. parkering kunne en anden mulighed være et 
parkeringshus ved siden af jernbanen. 

• Der kunne være en konkurrence med unge arkitekt-studerende. 
• En af udfordringerne med byrumsplanen er, at der ikke har været penge til at gennemføre

den. Hvordan kan vi tænke mere i midlertidige byrum, der kan være med til at teste 
potentialerne for forskellige ting? 

• Det vil være godt med flere aktiviteter på Markedspladsen. Skolegården kunne på Østre 
Skole kunne også i højere grad bruges som byrum, fx indrette byhaver. 

• Det er vigtigt at tænke på, hvordan forskellige aldersgrupper bruger byen. 
• Der skal kigges på de områder, der ligger brak, fx industriområdet på Østerled og 

Jernstøberiet. En mulighed kunne være at ekspropriere. 
• Lysforurening skal undgås. Det er lang tid siden, man har set Mælkevejen. 
• Hvordan passer havnefronten med vores identitet som købstad? Skal havnen primært 

bruges til beboelse eller til byliv? 
• Kommentar fra en anden gruppe: Kirkepladsen og hele området ved Sankt Nickolai Kirke 

trænger til et løft. Det er blevet koldt og meget trist. Det opsatte hegn ind mod private 
parkeringspladser bidrager ikke til hyggen og bør fjernes ved aftale med pladsens ejer. 
Der skal større opmærksomhed omkring farver og byggematerialer, når der bygges nyt 
eller renoveres, da området samtidig rummer en stor del af byens historiske bygninger. 
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1

Plan

Fra: Lis Simonsen < >
Sendt: 11. april 2021 10:09
Til: Plan
Emne: Høringssvar til kommuneplanen

11. april 2021

Det er med stor bekymring, jeg kan konkludere at kommunen mener, man har ret til at lave  erhvervsområde i det 
allerede nedstemte! område i Jernløse/Regstrup. Derfor vil jeg bidrage med høringssvar med følgende: 

1. Kommunens planer om at placere erhvervsareal så tæt på skole og institutioner er virkelig en skidt ide. Støj og
forurenende partikler, som vil blive ført med vinden direkte ind i området, er bare en af problematikkerne.

2. Øget trafik af lastbiler, som kan gøre det bekymrende, at være barn på vej til eller fra skole.

3. Holbæk har masser af areal som er udlagt til erhverv, som man ikke bruger. tag noget af det i brug. Det meste af
det er i forbindelse med motorvej, så det giver mening i stedet for at bruge arealerne i Jernløse.

4. kommunen kan ikke udlægge erhvervsareal i Jernløse uden at gå imod sine egne mål om "grøn kommune" eller
"klimakommune Plus"

5. Vejene omkring det planlagte område, kan ikke holde til øget trafik af tunge lastbiler m.m. infrastrukturen er slet
ikke til det.

6. Hvis man forventer at området vil give øget arbejde til byerne omkring, skal man huske den øgede forurening, da
man kun kan komme til området med egen bil. Fodgængere og cyklister er ikke tilladt på vejene og der er ikke
offentlig trafik.

7. At udlægge et erhvervsområde her i vores landsbymiljø, er stik imod al snak om "grøn by"
Folk vil flygte fra området, huspriserne vil falde og de børnefamilier man håber på, vil slå sig ned her, finder en
anden kommune uden miljøklasse 6, lige ved siden af deres børns skole. Det bliver ikke udvikling men afvikling.

8. Det er ikke erhvervsområde der er protest imod, det er miljøklasse 6. Det ville være dejligt med erhverv på
området, som kunne trække flere unge familier til.

Lis Simonsen 
Nørrevang 3 
4420 Regstrup 

Høringssvar nr. 77



Høringsforslag (indsigelse) til Kommuneplan 2021 
1. Kundby Lokalforum ønsker følgende areal udlagt til skov (se rød markering):

Kilde: Microsoft Word - Forside B303.1.doc (plandata.dk) - LOKALPLAN B303.1 Kortbilag 4

Det handler om jordstykket på 2,5 hektar land, som ligger lige øst for Sognegårdsvej bebyggelsen. 
Området er udlagt til bebyggelse, og har været det siden 2006 - hvor daværende Svinninge 
kommune planlagde at udstykke området. Efterfølgende har Holbæk kommune ikke gennemført 
udstykningen, ligesom private ikke har efterspurgt området. Området er også lidt svært 
tilgængeligt, lavt og måske fugtigt. 

Efter en dialog med borgerne i området, ønsker vi at status for området ændres til at vi kan 
etablere en Folkeskov/Vild natur til gavn for byens beboere. Tanken er desuden at udnytte den 
lavning der er i området, til også at anlægge en lille skovsø, hvorved der vil kunne etableres en 
stærkt forbedret biodiversitet i skoven, som vi alle vil få adgang til via en skovsti. 

Høringssvar nr. 78



 
 
2. Området ved Trønningevej  
 
Se GRØN markering på billede til højre (15). 
 
Borgerne udtrykker ønske om udstykning 
af parceller til Børnefamilier i området til 
højre for skolen på Trønningevej – gerne 
grønne og energivenlige parceller. 

Borgerne udtrykker endvidere ønske om 
samarbejde med Holbæk Kommune 
omkring etablering af Almennyttige boliger.  

Kundby Lokalforum indstiller derfor, at 
området langs Trønningevej optages i 
kommende Kommuneplan som 
udviklingsområde for Kundby Lokalområde.  

 
 
I forbindelse med arbejdet omkring ændring af lokalplan B303.1 til skov/naturområde, er der 
opstået et ønske om at anvendelsen af området nord for Trønningevej (9.O01) delvist ændres fra 
offentligt formål til udviklingsområde for Kundby. Vi anmoder derfor om at næste Kommuneplan 
revision igangsættes hurtigst muligt efter vedtagelsen af 2021 planen.  
 
Kundby Lokalforum ser frem til at samarbejde med Holbæk Kommune om at udforme plan for 
etablering af folkeskoven (evt. kombineret med vild natur), samt en udvidet dialog  om den 
detaljerede lokalplanlægning for området 9.O01 for Trønningevej, hvor vi også ønsker at inddrage 
Kundby Friskole og Børnehus.  
 
3. Ændring af beskrivelsen af Kundby Lokalområde her: Kundby lokalområde (holbaek.dk) 

Vi ønsker følgende tilføjet til den eksisterende tekst:  
 
Kundby er idyl. Gadekær, bevaringsværdige bygninger og charmerende landsbystemning.  

Kundby har gode rammer og muligheder for børnefamilier med en tryg og kvalitetsrig hverdag. 
Stærke fællesskaber og nærvær er med til at skabe løsninger til børnefamilierne. Landsbymiljøet 
skaber gode vilkår for børnefamilier med en god institution, en god skole og mange foreninger.  

 

 

 

Kontaktperson: Susanne Knudsen, e-mail  – mobil  



Sejergårdsvej 2 · 4340 Tølløse 
Tlf. 5918 5124 · E-mail: sejergaardsskolen@sejergaardsskolen.dk 

CVR: 5661 1215 · Bankkonto: 8117-0003067011 

Tølløse, den 11. april 2021 
Holbæk kommune 

Re.: Høringssvar og ændringsforslag til kommuneplanforslag og lokalplan 19.C01 

Sejergaardsskolen er nabo til et velkomment initiativ, Mostparken, gående ud på at give en central del af Tølløse et 
tiltrængt løft. Holbæk kommune har sendt en kommuneplan og lokalplan (19.C01) til høring, og fra Sejergaardsskolens 
side vil vi gerne bidrage med vore synspunkter i denne proces. 

For så vidt at Møllevej forbliver en vej der forbinder Tølløsevej og Vestergade for kørende trafik, vil der kunne opstå 
farlige situationer i forhold til den eksisterende placering af Sejergaardsskolens indskolingsdel, dvs., de yngste elever. 
Dette gælder uanset om vejen ensrettes, udvides, asfalteres, eller bibeholdes i sin nuværende stand. 

Møllevej – ændringsforslag:  
Det er derfor et ønske fra Sejergaardsskolen, at Møllevej ændres til en blind vej, således at der som nu er ind- og 
udkørsel ad Tølløsevej. Vort forslag går i korte træk ud på, at den del af Møllevej der løber langs Sejergaardsskolens 
indskolingsdel omlægges til gangsti, evt. kombineret cykelsti. Dette betyder en række fordele med meget lave 
omkostninger for alle parter: 
• Der vil således være en yderst farbar og simpel adgang fra station, eksisterende busstop Vestergade og til fx

Mostparkens sundhedshus.
• Der vil være adgang til de planlagte parkeringspladser til brug for Mostparken, ind/udkørsel via Tølløsevej.
• Kørende og gående trafik adskilles og ulempe/fare elimineres for bløde trafikanter, herunder særligt de yngste

elever på skolen.

Bemærkning i lokalplaner 19.C01 og 19.O05: 
I lokalplaner 19.C01 og 19.O05 står følgende bemærkning: ”Der skal skabes en forbindelse for bløde trafikanter 
imellem Centertorvet i vest og Stationen i centrum, evt. via rammeområde 19.O05 (Sejergaardsskolen) og 
rammeområde 19.B04.”  

Overordnet set er Sejergaardsskolen interesseret i at indgå i en dialog om sikker trafikafvikling af såkaldte bløde 
trafikanter, for så vidt at der tages hensyn til, at Sejergaardsskolens primære formål er at drive undervisning og at 
dette sker i rolige, ikke-støjende, og trygge rammer, dvs., udefrakommende færdsel må ikke gribe forstyrrende ind i 
skolens dagligdag. Dette gælder dagskolen så vel som efterskolen, og som samlet omfatter mere end 500 elever. 

Skolens område er offentligt tilgængeligt og der vil givetvis, ganske som i dag, være gående trafik fra fx Mostparken og 
mod centertorvet som anført. Vi ser ikke umiddelbare behov for at facilitere denne trafik med yderligere tiltag. Vi 
noterer i øvrigt med glæde, at skolens multibane bruges til boldspil af lokale børn og unge, og dermed er 
adgangsforholdene allerede tilstrækkelig gode.  

Fra Sejergaardsskolens side mener vi, at der med vores forslag om lukning af Møllevej samt etablering af gang/cykelsti 
(på den del af Møllevej langs Sejergaardsskolen) etableres en hovedforbindelse for bløde trafikanter der forbinder 
stationsområde og Mostparken, herunder kortest vej til stationen og busstoppested Vestergade.  
Dermed kunne der med vort forslag også, på en elegant og økonomisk forsvarlig måde, være taget fuldt hensyn til de i 
lokalplanerne (19.C01 og 19.O05) anførte bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Eva Hede, Skoleleder (eh@sejergaardsskolen.dk)  
Peter E. Andersen, Bestyrelsesformand ( ) 

Høringssvar nr. 79
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Høringssvar nr. 83



1

Plan

Fra: winnie nielsen < >
Sendt: 11. april 2021 12:46
Til: Plan
Emne: Høringsvar vedr kommuneplan

Hvordan kan kommunes strategi om at blive klimakommune plus kommune hænge sammen med et voldsomt 
forurenende industriområde... klimakommune planen gælder måske kun inde i selve Holbæk by? 
Dernæst blev biogas nedstemt bla pga vejene ikke kunne holde til den tunge trafik... har vejene pludselig ændret sig 
så de nu godt kan tåle den tunge trafik?  
Hvordan kan mere tung trafik retfærdiggøres tæt på skole/hal/børnehave? 
Der er godt salg i huse i dette område og i vil gerne have flere tilflyttere... tror i selv mennesker ønsker at investere i 
hus tæt på et stærkt forurenede område? 
Har der været overvejelser om at udskyde dette område da der muligvis kommer en mere passende placering væk 
fra små landsbyer når nu den nye del af Kalundborg motorvejen kommer? 
Mvh winnie nielsen 

Sendt fra min iPhone 

Høringssvar nr. 84



1

Plan

Fra: Torben Lehmann < >
Sendt: 11. april 2021 12:53
Til: Plan
Emne: Høringssvar til kommuneplan omkring Regstrup.

Område ved Regstrup  

Der er ikke behov eller ønske om at få udnævnt område til miljøklasse 6. 

Området skal holdes nede i miljøklasse.  

Dermed sikrer vi at det bruges fornuftigt til rene og miljø rigtige aktiviteter. Eller bare marker eller vild natur til gavn 
for biodiversiteten. 

En brint tankstation og el lader station nær Kalundborg motorvejen ville være godt, til de lokale og til pendlerne 
mellem Kalundborg og København. 

Vi skal passe på området bevares rent og naturligt og sikre drikke vandet i undergrunden. 

Med venlig hilsen 
Torben Lehmann 
Knabstrupvej 26. 
4420 Regstup  

Høringssvar nr. 85



1

Plan

Fra: winnie nielsen < >
Sendt: 11. april 2021 13:00
Til: Plan
Emne: Høringsvar vedr kommunalplan

I er med i en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune og dette har borgmesteren lagt op på hendes 
Facebook profil “ Vi er med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune     

Vi skal have plantet mere skov, græsset i vejkanten skal have lov til at stå, vi skal have flere naturparker og vilde 
enge med blomster som bierne elsker og meget andet!  

Men for at få så meget vild natur som muligt, skal vi have alle med. Det er ikke en opgave, vi som kommune kan løse 
alene. Vi skal have involveret så mange borgere som muligt. Hvordan helt præcist er vi ved at finde ud af    

For nu vil jeg helt vildt gerne høre alle jeres ideer og input til, hvad man kan gøre for at skabe mere natur. Både som 
kommune og som borger hjemme i sin gave.  

Skriv i kommentarfeltet hvordan vi får mere natur  ” 

Gælder interessen igen kun inde i selve Holbæk by siden der planlægges et meget meget miljøbelastende område 
ved snævre? 
Hvordan kan man deltage i sådan en konkurrence og så alligevel blæse på naturen herude? 
Mvh winnie nielsen 

Sendt fra min iPhone 

Høringssvar nr. 86



1

Plan

Fra: Karen Astrup Guglielmetti < >
Sendt: 11. april 2021 13:22
Til: Plan; Borgmester
Emne: VS: Høringssvar vedr. erhvervsområde i Regstrup og grøn og bæredygtig kommune

Hej Holbæk kommune og Christina 

Jeg står uforstående overfor, at Holbæk kommune vælger at udlægge et erhvervsområde miljøklasse 6, i Regstrup. 

 Vi bor i et område, hvor der ikke findes cykelstier og fortov
 Vi bor i et område med skoler og institutioner tæt på de planlagt områder
 Vi bor i et område med små veje med dårlige oversigts forhold

På kommunen hjemmeside kan man læse følgende: 

Grøn og bæredygtig 
kommune 
Kommunalbestyrelsen har i sit arbejdsprogram besluttet 
at arbejde for en mere grøn og bæredygtig kommune. 
Det betyder, at vi giver indsatser for grøn og bæredygtig 
omstilling ekstra opmærksomhed. 
I Holbæk Kommune vil vi tage vores del af ansvaret for at skabe en grønnere fremtid 

for de kommende generationer. Vi skal derfor være ambitiøse og sætte grønne 

målsætninger for at bidrage til en bæredygtig udvikling, og ved at indføre konkrete 

nye tiltag kan vi mindske vores klimaaftryk. 

Det kan ske gennem grønnere transport, udfasning af fossile brændstoffer ved 

energieffektivisering af vores bygninger og ved bæredygtigt byggeri. Det kan også 

handle om at prioritere økologisk mad i vores institutioner og om at gøre vores 

indkøb grønnere. 

Hvordan hænger dette sammen med, at man nu vil tilbyde andre kommuner plads hos os, med deres anlæg, der kan 
have op til miljøklasse 6. 

Er det sådan at når der er penge i sigte: 

 Så ryger alle de grønne visioner?
 Så er det okay at vores børns skolevej lige pludselig bliver farligere?
 Så er det okay, at børn som voksne, bliver udsat for forurening?
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 Så er det okay, at ødelægge idyllen ved at bo på landet. 
 
 
Hvis man skal tro på Holbæk kommune og på politikkerne, bør de udlægge disse to planlagte område til solcelle 
parker eller vild natur, så lever man da op til sin vision om at blive en grønnere kommune. 
 
 
Med venlig hilsen 
Karen Guglielmetti, 
Sdr. Jernløse 

 
 



Holbæk Kommune 

Planafdelingen 

Holbæk, marts 2021 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd

medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Jeg/vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 

mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
d.v.s. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende
grundejerforeninger Fjordhøj - ldunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde.

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 

med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut andres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således at der hvor byggemulighederne er størst være mod nord og øst. 
D.v.s. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne.

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den tl) marts 2021 

Navn: 

Adresse: 
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Plan

Fra: Gitte Jensen < >
Sendt: 11. april 2021 14:03
Til: Plan
Emne: Re: Vedr. Kommunalplanforslag 2021 – indsigelse mod opførelse af etagebyggeri på

Jehovagrunden.

søn. 11. apr. 2021 kl. 13.57 skrev Gitte Skipper Jensen < >: 

Holbæk Kommune, 

 Vækst og bæredygtighed, 

 Plan og Byg,        

Vedr. Kommunalplanforslag 2021 – indsigelse mod opførelse af etagebyggeri på Jehovagrunden. 

Som privat person bosiddende i Holbæk kommune Stenhusvej 36, tillader vi os også at fremsende en indsigelse 
mod ovenstående byggeri. vi er beviste om, at der ligeledes er fremsendt indsigelse fra en række 
grundejerforeninger i vores område.  

Vi er ikke bekendt med hvem der har givet tilladelse til hvad og hvornår, men der er flere ting vi ikke helt forstår og 
som vi gerne vil vide noget mere om: 

Hvad er årsagen til at vi som privatpersoner ikke har fået projektet til høring? 

Vi går ud fra, at der gælder de samme regler for en høringsproces uanset om det er os som privatpersoner eller en 
erhvervsejendom. 

Høringssvar nr. 90



2

Vi kan også forstå at kommunen har givet accept til at ændret i den gældende lokalplan, så der nu er givet tilladelse 
til at opføre en etageejendom på 6 etager (22 meter), i stedet for som lokalplanen siger, at der må opføres 
beboelse på 1½-2 etager 

  

Hvad er årsagen til denne ændring ikke har været til høring? 

  

Angående den trafikale infrastruktur, så kan vi forstå at trafikken fra ejendommen skal gå via Stenhusvej v. 
Stenhusparken og Hugins vej, det er os ganske uforståelig og giver os anledning til at bede om aktindsigt til 
Trafikplanen for området. 

  

Vi tror bestemt at Kommunen er bekendt med de trafikale udfordringer der allerede er på Stenhusvej, hvilket gør 
ovenstående plan endnu mere uforståelig.  

  

Hvornår har kommunen sidst fortaget trafikmåling på Stenhusvej? 

Har kommunen nogensinde foretaget trafikmåling på Stenhusvej/v. Stenhusparken, hvis svaret er Nej, så kan vi kun 
anbefale at det bliver foretaget.  

  

Vi kan som beboer på Stenhusvej oplyse at Stenhusvej/ v. Stenhusparken allerede nu er ganske trafikeret, samtidig 
med at der ikke er noget fortov, cykelsti (er godt bekendt med at det kan etableres), men at den lille vej også skal 
kunne absorbere trafik fra et yderligere og større boligområde, giver ganske enkelt ingen mening.   

  

Hvad er årsagen til at Kommunen ikke ligger indkørslen via Frejavej – Bilbyen, der bør være fin plads og samtidig 
kan trafikken ledes via Frejas vej- Springstupvej og ud på omfartsvejen. Er godt nok ked af, at den lille sti der 
forbinder Brages vej og Hugins vej forsvinder, da området er en yndet løbe/gå/cykle rute som benyttes af mange 
og som forbinder de forskellige områder.  

  

Vi håber at kommunen vil imødekomme vores indsigelser og endnu engang vurdere hele projektet, så vi fortsat kan 
have tillid til at kommunen sikre at reglerne overholdes uanset hvem man er og uanset hvor stor de økonomiske 
forhold er.  

  

Med venlig hilsen  

  

Gitte og Jørgen Skipper Pedersen  

Stenhusvej 36 
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4300 Holbæk.  

Mobil nr.:  

E-mail:  

 

 

  



Fjordhøj d. 11/4-2021 

Høringssvar vedr. kommuneplanforslag 2021, Stenhus syd, 
Jehovas Vidners grund. 

Rammebilaget indeholder en plan for, at der bygges i 6 etager, 22 meter højt og en 
bebyggelsesprocent på 45.  

Hvordan kan man i 2021 tillade at bygge i 6 etager højt, når man i 2019 afviste at bygge i 2 etager 
(på Friggasvej, 250 m fra området)? 

Et af Holbæk kommunes hovedprincipper er, at ”eksisterende boligområder skal bevare deres 
hidtidige karakter”. Vi kan ikke se, hvordan et 6 etagers boligbyggeri kan harmonere med et 
villakvarter med 1½-2 etagers boliger - i flere kilometers omkreds. 

Vi kan imødekomme at få nye naboer, men hvorfor tillader man ikke udelukkende parcelhus-
bebyggelse? 

Planen lægger ligeledes op til, at der bygges 350 boliger med op til 500 tilhørende biler. 

Vi har børn, som går på Holbæk Lilleskole og kender derfor trafiksituationen på Stenhusvej om 
morgenen og eftermiddagen særdeles godt. Vi sidder ofte i kø omkring 10 minutter på 300 m 
strækning fra Megacenteret til skolen, da den fører til Eventyrlunden, Stenhus Gymnasium og 
kostskole, Holbæk Lilleskole samt sydover mod Absalonsskolen.  

Om eftermiddagen oplever vi ligeledes tæt trafik på Stenhusvej fra skolen og hele vejen gennem 
Megacenteret, da eftermiddagstrafikken også inkluderer kunder til butikkerne i Megacenteret.  

Vi har svært ved at forestille os, at yderligere 500 biler skal benytte Stenhusvej. 

Holbæk kommune har valgt at være med i ”Danmarks vildeste kommune, Vild med vilje”. Det er 
oplagt, bl.a. at indtænke området ved Jehovas Vidner til dette.  

Yderligere skriver borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen på sin Facebookside d. 19. feb. 2021 
vedr. biodiversiteten i vores kommune: ”Vi har flere steder i vores kommune, hvor det 
eksempelvis ville være oplagt med store blomsterenge…… Jeg synes også, at vi skal have lavet flere 
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større naturområder. Efter mange år, hvor vi bare har brugt naturen, tror jeg det er tid til at give 
noget tilbage.” 

Vi har boet i dette boligområde i flere år, og nyder hver dag naturen omkring os. De grønne 
områder og den vilde natur her, er en af de vigtigste årsager til, at vi har valgt at bosætte os i 
netop dette område. Vi er helt enige i, at vi skal bevare vores grønne områder og værne om 
naturen og dyrene i vores kommune. 

 

 

 
Billede taget ved det grønne område i Fjordhøj d. 6/4-2021 

 

 

Med stor bekymring for kommuneplanen på Jehoves Vidners område…. 

 

Tina Møller & Niels Anker, Friggasvej 14 

Helle Mortensen & Paw Nordahl, Baldersvej 8 
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Høringssvar og indsigelse angående Holbæk kommuneplan 2021 

Vedr. lokalområde 14.E06 og 14.E07 

11. april 2021

Det er for os fuldstændig uforståelig, at Holbæk kommunes planadministration, her mindre end 2 
år efter kommunalbestyrelsen nedstemte forslaget om udlægning af et erhvervsområde i miljø-
klasse 6 syd for motorvejen, igen fremsætter dette som ny lokalplan (14.E07) for det samme om-
råde i miljøklasse 6. Endvidere blev proceduren omkring dette erhvervsområde, af Planklagenæv-
net i kendelse fra maj 2020, erklæret ugyldig pga. væsentlig retslig mangelfuldhed. Så kan man da 
ikke bare omformulere teksten og fremsætte det som ”ny” kommuneplan efter kort tid. Det øger 
blot mistilliden til Holbæk kommunes planforvaltning. 

Vi kan derfor ikke opfatte det fremsatte lokalplansforslag mellem Nr. Jernløse og Sdr. Jernløse, for 
andet end et slag i ansigtet på lokalbefolkningen; et lokalplansforslag helt i strid med kommunal-
bestyrelsens beslutning og de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers udtalelser under proces-
sen omkring det ulovligt fremsatte lokalplansforslag i 2018/2019.  

Holbæk kommune har i forvejen mere end 200 ha udlagt som erhvervsområder, hvilket rigeligt 
dækker kommunens behov mange år fremover. Ved informationsmødet d. 22. marts 2021 blev 
det oplyst, at der ikke er nogle konkrete erhvervshenvendelser til kommunen, der efterspørger in-
dustriområder kl. 5-6. Hvorfor i alverden så foreslå denne type erhvervsområder? 

Udlæg af erhvervsområder i miljøklasse 5-6, større maskin- og betonfabrikker, farve- og lakfabrik-
ker, asfaltfabrikker, slagterier og jernstøberier, strider jo direkte mod kommunens egne mål og 
strategier. Holbæk kommune vil gerne være klimakommune, og har høje politiske mål for CO2 
nedbringelse, ligesom der overalt i kommunen arbejdes på at gøre kommunen mere grøn og miljø-
mæssigt bæredygtig. Dette harmonerer overhovedet ikke med, at planforvaltningen vil tiltrække 
industrivirksomheder i miljøklasse 6 til et åbent natur- og landbrugsområde. 

Hvis der i lokalplansområde 14.E06 (mellem motorvejen og Skovvej) skulle udlægges industriom-
råde, vil det være ønskeligt, at det højst vil blive mindre håndværksprægede virksomheder, mindre 
værksteder eller lettere industrivirksomheder og mindre lager i miljøklasse 3-4, som i erhvervsom-
rådet Virkelyst. 

Når det gælder lokalplanområdet 14.E07 (syd for motorvejen) er området fortsat miljø- og natur-
mæssigt et særligt udpeget landbrugsområde. Jf. tidligere miljørapport og udkast til miljøgodken-
delse (2018/2019) er området meget grundigt undersøgt/beskrevet, ligesom påvirkningen af habi-
tats område, nærliggende Natura 2000 område og mulig påvirkning af områdets dyre- og planteliv. 
Da der fortsat ikke er nogen ændring på denne status, strider det mod kommunens egne land-
skabsplaner for området, herunder at det fortsat skal være åbent landbrugsområde og hvor det er 
pålagt, at det ikke må tilplantes med skov.  

Heller ikke en skov af 12-15 m. høje erhvervsbygninger, skorstene mv. 
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For både lokalplansforslagets område 14.E06 og 14.E07 gælder, at det er arealer der fortsat er na-
tur- og miljømæssigt områder med særligt drikkevandsinteresser (OSD) og det er indvindingsop-
land for Regstrup og Nr. Jernløse vandværker. 

Ud over erhvervsområdet Virkelyst, eventuelt udvidet til dele af området mellem motorvejen og 
Skovvejen, er Sdr. Jernløse, Nr. Jernløse og Regstrup jo udprægede bosætningsområder. Her er 
flere skoler, i Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse, flere børneinstitutioner samt idrætsanlæg i det samme 
område. Vi taler her om skoler, institutioner og idrætsanlæg inden for få hundrede meter fra det 
påtænkte erhvervsområde i miljøklasse 5-6.  

Tilflyttere undersøger lokalområder i kommunen før man køber hus, i forventning om, at man kan 
stole på, at udlagte natur- og landbrugsområder fortsat har denne status. Ligeledes skal man 
kunne stole på et områdes lokalplanstatus, før man renoverer hus for mange hundrede tusinde 
kroner. Hvordan tror planforvaltningen, at sådanne påtænkte erhvervsområder harmonerer med 
lokalbefolkningens og kommunens målsætninger om, at tiltrække flere familier til postnummer 
Regstrup? 

Sluttelig kunne vi ønske os, at Holbæk kommune pålagde ejeren af de forfaldne landbrugsbygnin-
ger på Knabstrupvej 6b, at få disse vedligeholdt ordentligt eller fjernet. Det er skæmmende for 
området og minder os om, ved hver eneste passage af vejen mellem Sdr.- og Nr. Jernløse, at tidli-
gere forsøg på at lægge store industrivirksomheder på dette landbrugsareal, er kraftigt afvist af 
både lokalbefolkningen og Holbæk kommunalbestyrelse. 

 

Venlig hilsen 

Pia Pantmann og Peter L. Petersen 

Lysmosevej 4, Sdr. Jernløse 

4420 Regstrup 
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Plan

Fra:
Sendt: 11. april 2021 15:12
Til: Plan
Emne: Hørringssvar til kommuneplan.

Indsigelse imod planlægning af lokalplan vedr. tung industri ved mortor vejen ved 
Regstrup. 

Området er kategoriseret som et OSD område. Dvs at der skal tages store hensyn til grundvand. 
Desuden er der ca 900 meter til Sdr. Jernløse , 700 m. til Snævre og Nr. Jernløse hvor der skoler 
og daginstitution og bebyggelse. 
Dvs at larm fra motorvej og tung industri vil kunne generer mange i området desuden kunne der 
måske også forkomme luftforurening. 

Området er kendt for den flotte natur, hvor den røde glente tit og ofte er set i området. Der har 
igennem de sidste par år været mange ny tilflyttere, da området har skoler, daginstitutioner og 
natur. 
I følge lokalplan er der udlagt områder omkring Sdr. Jernløse til bolig byggeri. Det vil i tilfælde af 
klasse 6 industri nok være umuligt at afhænde hvor ved udviklingen i området vil blive sat i stå. 
At etablerer klasse 6 industri så tæt på mindre landsbyer vil være alt ødelæggende for videre 
fremskridt og ikke mindst for naturen. 

Lennart Petersen og Linda Nielsen 
Sdr. Jernløsevej 10 
4420 Regstrup. 
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Høringssvar til kommuneplan – Erhvervsområde v. Regstrup Plan nr. 14.E07 og 14.E06 

Ønsker på ingen måde et erhvervsområde højere end klasse 3, da det får : 

- Trafikmæssige konsekvenser for oplandet.
- Miljømæssige konsekvenser i nærmiljøet
- Bosætningsmæssige konsekvenser

Sidst i dokumentet nævner jeg 2 alternativer til nævnte område. 

Kommende erhvervsområde Plan nr. 14.E07 og 14.E06 er ikke gearet til den afledte lastbiltrafik. Der 
forefindes meget få cykelstier og set i lyset at der er forefindes både, idrætsarealer, børnehave, dagplejer, 
flere skoler og opholdssteder samt bebyggelse m. bopælspligt indenfor forholdsvis kort afstand (under 1 
km. Radius), begriber jeg ikke at kan have transportmæssige samt miljømæssige konsekvenser. Trafikken 
kan forholdsvis nemt komme fra øst/vest, men ikke fra syd / nord. Der er hverken cykelstier eller andet der 
kan beskytte bløde trafikanter fra disse retninger og man må påberegne at beboerne ønsker cykelstier mv. 
anlagt fra nord/syd. Holbækvej fra syd til Nr. Jernløse er desforuden temmelig trafikeret og oplever allerede 
i dag der køres med højt fart på forholdsvis smal vej, men begrænset udsigt.  

Beboer i området er i forvejen miljøpåvirket grundet motorvejen, og en fortsat udvidelse af denne med den 
kommende motorvejsforbindelse helt til Kalundborg, vil der kun ses en øgning af trafik og hertil støj og 
forurening. Man skulle måske have valgt en model at lede motorvejen syd om Sdr. Jernløse, men den 
model er nu passé. I stedet har man delt byerne og lader sig forstå (trafikken) har den største betydning. 
Dertil skal nu tillægges at de omkringliggende landsbyer har udsigt til at skal ”trækkes” med yderligere 
gener 

Området er også drikkevandsbeskyttet samt indvendingsopland. Er dette belyst hvorledes industriområde i 
denne klasse, kan påvirke miljøet og hvordan vil man tage højde for dette? 

Det nævnte område ligger desforuden højt i forhold til øvrig landskab. Det vil sige lys, lyd og luftforurening, 
vil forholdsvis nemt kunne spredes / ses fra oplandet. Det gælder sågar helt fra Brorfelde hvor man på 
nuværende ønsker et oplevelsesrum til bl.a. naturen. Det bliver et ”kønt” udsyn og direkte modstridende 
ønske om at kunne se langt fra byernes forstyrrende lys.  

Jeg ønskede at købe et hus på landet. Langt væk fra støj, larm og forurening. Dette fandt jeg i Sdr. Jernløse. 
Her er et ønske om fred og fordragelighed og tæt på naturen. Området summer af dyreliv både i jorden og 
på himmelen og jeg har fra vores hus den smukkeste udsigt til netop disse 2 områder. Det ønsker jeg ikke 
og jeg tænker ikke det nævnte industriområde vil gøre noget godt for området. Hvem har lyst til at trækkes 
med motorvej tæt på / 50 meter og nu et miljøtungt industriområde. 
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Er der alternativer til Plan nr. 14.E07 og 14.E06? 

Jeg har ikke viden om hvorvidt Holbæk Kommune ”mangler” industriområde i nævnte miljøklasser, men 
kan jeg faktisk se at der allerede findes et industriområde m. miljøklasse 6 tæt på motorvej, med god 
infrastuktur og langt væk fra tætbygget beboelse / skoler etc. Som kunne udbygges. Der er forholdsvis få 
beboer i området og der er let adgang via motorvejkryds Holbæk. (Motorvej 21 &23) 

20.E02 – Skimmedevej erhvervsområde (tidligere superfos). 
 

Tæt på Motorvejkryds Holbæk (Kalundborgmotorvejen / Holbæk motorvejen) Området huser allerede et 
industriområde miljøklasse 6 

 

 

  



Heidi Lind Andersen 
Ådalen 16 

4420 Regstrup 
 

 3 

Alternativ 2 : Planområde v Skimmede – Plandistrikt 19 Tølløse  Digemosevej /  Hjortholmvej vest 

Tæt på Motorvejkryds Holbæk (Kalundborgmotorvejen / Holbæk motorvejen) Området huser allerede et 
industriområde miljøklasse 6 samt der er taget højde for bløde trafikanter i form af nærliggene cykelstier. 

 

 

 

 

Jeg håber hermed man tager ovenstående betragtninger og alternativer med i forslaget. 

De bedste hilsner  

Familien Andersen (John og Heidi Lind Andersen 

Ådalen 16 

Sdr. Jernløse 

Dk-4420 Regstrup 
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Plan

Fra:
Sendt: 11. april 2021 15:30
Til: Plan
Emne: Hørringsvar til kommunepan.

Vedr. lokalplan tung industri ved motorvej. 

Vejledning om miljøklasser. 
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og 
derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til 
forureningsfølsomme naboer kan opnås. 

Hvordan hænger det sammen i forhold til ovenstående "forureningsfølsomme naboer" hvor der er 
mindre end en km til Sdr. Jernløse, Snævre og Nr. Jernløse? 
Vil derfor lave indsigelse imod lokalplanen. 

Lennart Petersen og Linda Nielsen 
Sdr. Jernløsevej 10 
4420 Regstrup. 
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Plan

Fra: Ann-Margrethe Korsled < >
Sendt: 11. april 2021 16:04
Til: Plan; Ann-Margrethe Korsled
Emne: høringssvar Kommuneplan Klasse 6 Regstrup.

Høringssvar  
Klasse 6 industri.' 

Placering af Biogas anlæg ( maj 2009) blev stoppet pga. af placering der ville genere så mange mennesker der bor i 
nærheden af det.. 
Både støjgener af tung trafik og sikkerhedsmæssigt.  Og uoverskuelige lugtgener. 

HVORFOR så forsøge endnu engang ?? med et Klasse 6 område ?? 
Modstanden er IKKE blevet mindre siden sidst. Men Corona har muligvis lagt en dæmper på protesterne. 
Kommunen har heller ikke oplyst ret meget om det..der har været 1 online møde!  
Hvor blev den overordnede klimaplan af ? Den for hele Holbæk Kommune ?? 

Det er et KLART  NEJ TAK  her fra. 
Hilsen  
Ann-Margrethe Korsled 
Nørupvej 22 
4420 Regsrup. 

. 
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Plan

Fra:
Sendt: 11. april 2021 16:12
Til: Plan
Emne: Høringssvar til Kommuneplanen

I forhold til kommunens plan om at udstykke to områder til hhv. miljøklasse 5 & 6 mellem Nr. Jernløse og Sdr. 
Jernløse, vil jeg gerne give mit besyv med. 

Først og fremmest undrer det mig, at man vil udstykke jord til et så miljøbelastende erhvervsområde samtidig med, 
at Holbæk Kommune har et ønske om at blive en grønnere kommune. Hvordan hænger det sammen? 

Dernæst ligger området ufatteligt tæt på den næsten nyrenoverede Nr. Jernløse Skole, hvor godt 600 børn hver dag 
går i skole. Et miljøtungt område vil skabe en masse støjende og tung trafik tæt på skole, sfo og hal med 
fritidsaktiviteter.  

Sidst men ikke mindst har Regstrup/Nr. Jernløse vokseværk, der udstykkes nye grunde og bygges private boliger. Et 
miljøtungt område vil ikke ligefrem tiltrække nye ‘kunder i butikken’, og i værste fald vil vi boligejere opleve, at 
ejendomsværdien falder. 

Alt i alt er jeg uforstående overfor kommunens plan, særligt når man tænker på, at det kun er to år siden 
nærområdet sidst var på barrikaderne for at bremse planlægningen af et Biogas-område.  

Med venlig hilsen 

Kirsten Grandal Hertz 
Holløsevej 1B 
4420 Regstrup 
Tlf  
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Plan

Fra: Karsten Bierrings < >
Sendt: 11. april 2021 16:18
Til: Plan
Emne: Etage byggeri på grønt område ved Jehovas Vidners grund på Stenhusvej

Indsigelse. 
Nej tak ! til etage byggeri. Kommuneplan for grønt areal ved Jehovas Vidners grund på Stenhusvej. 
Vi bor på Thorsvej 56 (Kirsebærhaven) i et roligt Kvarter hvor alt er lav bebyggelse med et dejlig fredeligt 
miljø.        
Vi kan forstå der lægges planer for at ”Booste” lokalmiljøet med etagebyggeri op til 22 m og en byggeprocent 
på 45. 

 DER MÅ VÆRE SKET EN FEJL.    At tilsidesætte trafik og miljø modsat kommunens egen plan. 

Vi flyttede til Holbæk fra København for 15 år siden, og har været meget glade for at bo her.  Vi søgte roligt miljø og 
grønne omgivelser ”højt til loftet” som man siger. Men med etagebyggeri op til 6 etager i baghaven, kan drømmen 
være slut. Det havde vi ikke ventet. 
At der kan komme boliger, er vi parate til - men vi forventer byggeri under samme betingelser som området består 
af, dvs. lav bebyggelse, halvanden til 2 plans huse. Men Højhuse!  NEJ TAK ! 
Holbæk by udvider sig løbende. Der er store arealer og masser af muligheder rundt omkring i kommunen til at 
bebygge; men ødelægge de grønne områder som allerede findes, burde ikke være nødvendigt. 
Trafikmiljøet er også efter15 år blevet væsentligt mere belastet, og vi syntes at I som kommunalpolitikere skulle 
tænke jer godt om. Der ligger et stort  Gymnasie, mange skoler og daginstitutioner i området. Med mere trafik bliver 
det ikke mere sikkert et færdes. Trafikken i vores område er steget markant  de seneste år. 
Nu hvor Holbæk kommune har meldt sig til projekt  ”vild natur”, vil det være naturligt at tænke miljø, biodiversitet 
og naturpleje ind i kommende byggerier. Det er der ikke taget hensyn til ved en bebyggelses procent på 45.  
Det vil glæde os at dette dejlige område ikke skal ødelægges ,  for at her stadig er godt at bo. 

 Med  venlig hilsen 
 Bente og Karsten Bierrings 
 Thorsvej 56 
 Holbæk 
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Holbæk Kommune Holbæk, 11. april 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd 
medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Jeg/vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
d.v.s. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde.

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut andres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således at der hvor byggemulighederne er størst være mod nord og øst. 
D.v.s. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. Og i øvrigt det eneste byggeri i
området, som kan karaktiseres som etagebyggeri.

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Jeg/vi gør endvidere indsigelse mod den måde, som kommuneplanen præsenterer ændringen Stenhusvej 
Syd. Af teksten i planen fremgår under nye boligområder 6 mindre og større områder, men Stenhusvej 
nævnes slet ikke og den rummer dog mulighed for en lokalplan med mere end 300 boliger i op til 6 
etager/22 m højde. Det fremgår af den foreløbige debat, at ingen eller få politikere har været 
opmærksomme på sagen, da den blev besluttet at sende i høring i januar. Det fremgår heller ikke i 
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debatten, at der ligger en betinget købsaftale forudsat at kommuneplan og efterfølgende lokalplan 
besluttes. 

Om det er bevidst eller ej, så er konklusionen, at denne del af planen er så godt skjult, at dette 
sammenholdt offentliggørelse under Coronanedlukning med deraf følgende fravær af mulighed for debat 
og dialog, gør at konsekvensen hør være AT DETTE PUNKT HELT FJERNES FRA PLANEN. 

 

Holbæk, den 11. april 2021 

 

Navn: Erik Bohn 

Adresse:Idunsvej 4, Holbæk 
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Plan

Fra: Charlotte Bang < >
Sendt: 11. april 2021 16:54
Til: Plan
Emne: Høringsvar til forslag til kommuneplan 2021

Til Holbæk Kommune 

Høringssvar vedrørende forslag til kommuneplan 2021 

Kære politikere i Holbæk Kommune. 

Nu har I - igen - igen - forstyrret min nattesøvn og er tæt på også at forstyrre mit mentale helbred. Jeg forstår det ikke. 

Først var der biogas-sagen i Snævre. Så var der biogas-sagen i Snævre igen.   

Det var en meget svær tid for min familie og jeg. Vi var meget påvirket af jeres beslutninger om at placeres et biogasanlæg i vores 
baghave. Støj - luftgener - lugtgener - tung trafik  - lysforurening.  Den uvished, der fulgte var modbydelig. 

Heldigvis kom I til fornuft og skrottede planerne. Det er vi meget taknemmelige for. 

Men nu vil I politikere - igen - forsøge at ødelægge vores natur og vores omgivelser. 

Jeg bor i Sdr. Jernløse, en skøn lille landsby tæt på skov og åbne vidder. Først blev der projekteret og bygget en motorvej, der skar sig 
igennem vores landskab. Så to forslag om biogasanlæg og nu foreslår I også, at området lige som godt kan huse tunge erhvervsområder - 
både nord og syd for motorvejskryds Jernløse. 

Jeg kunne næste bare have fremsendt mit tidligere høringssvar fra biogas-sagen, for mit svar dengang omhandlede også 
erhvervsområder i de tunge miljøklasser. 

Vi vil ikke have det. Vi vil ikke have erhvervsområder, hvor der vil være risiko for forurening af både grundvand og luft. Tunge 
erhvervsområder sviner og lugter. De sviner og lugter i bygningerne, områderne omkring bygningerne, luften over bygningerne og 
transporterne til og fra bygningerne/områderne. Der er en grund til, at man ikke bare kan placerer dem, hvor man vil.  

Hvorfor synes I politikker, at vi skal have vores område ødelagt? Der er masser af områder i Holbæk Kommune, der allerede er udlagt til 
de tunge miljøklasser - uden at de bliver benyttet. 

Vil heller ikke have erhvervsområder der ødelægger nattelyset og områdets skønhed. Høje grimme bygninger der er lyst op døgnet rundt. 
Det skæmmer vores landskab. 

Det er rent Matador. Det minder om dengang byrådet i Korsbæk snød de “rige på Fedet”, ved at få dem til at betale den kommunale vej 
ned til vandet, for at slippe for små gangstier mellem deres sommerhuse. 

Kære Politikere. Hold nu op med at ødelægge vores lokalsamfund. 

Med venlig hilsen 

René og Charlotte Bang 
Sdr. Jernløsevej 43 b 
4420 Regstrup  
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Plan

Fra: Tina Jessen < >
Sendt: 11. april 2021 17:25
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod rammebilag 2.B29

Holbæk d. 11/4-21

Hermed fremsendes indsigelse fra undertegnede, Tina og Peter Jessen, mod det af 
kommunen fremsatte rammebilag 2.B29 Stenhus Syd.

Det skal fremhæves, at vi tilslutter os den fælles indsigelse, der er indsendt på vegne 
af de 5 grundejerforeninger.

Særligt ønsker vi at gøre indsigelse mod, at det særlige stykke natur, der gennem de 
mange år har ligget næsten uberørt hen, nu står til en fuldstændig ødelæggelse, såfremt 
lokalplanen gennemføres i den form, som rammebilaget lægger op til. 

Som naboer til området kan vi bevidne, at der på området findes dyreliv, som af 
naturfredningsbekendtgørelsen er klassificeret som fredet. Det drejer sig om flagermus 
samt natugler. Ud over disse 2 særlige arter, er der på området også et rigt dyreliv, der 
udgøres af mere ”almindelige” arter som dog ikke nyder en særlig lovmæssig 
beskyttelse. Det drejer sig om rådyr, egern, mange forskellige slags fugle samt insekter, 
herunder fx bier (med bo i hule træer, ikke bistader!).

Da de særlige arter, flagermus og natugler, ikke endnu er registreret, må vi anmode 
om, at der iværksættes en biologisk undersøgelse mhp registrering af dyrelivet.

Opmærksomheden skal i denne sammenhæng henledes til, at flagermus nyder særlig 
beskyttelse af Habitatsdirektivets bilag IV, der blandt andet nedlægger forbud mod at 
ødelægge eller beskadige deres yngle– eller rasteområder. 

Ydermere er vi bekendt med, at der i den sydlige del af området ligger en sø, der i  2006 
er er registreret som et §3-område, hvilket medfører særlig beskyttelse i henhold til 
Naturbeskyttelsesloven.  Der er også en tilsvarende sø i det nordvestlige del af området 
, men denne er dog ikke blevet registreret som §3-område. 

Det er af væsentlig betydning for os, at naturperspektivet tages med i den samlede 
behandling af rammebilag 2.B29.

Vi vil senere hen på vegne af de 5 grundejerforeninger søge aktindsigt i den hvidbog, 
hvori indsigelserne samles, når denne er færdiggjort.

Mvh
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Tina og Peter Jessen 

Huginsvej 3  

4300 Holbæk  
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Sdr. Jernløse 11. april 2021 

Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 
Plan og Byg 

plan@holb.dk 

Høringssvar til forslag til Holbæks forslag til Kommuneplan 2021 
Kommuneplanen og den kommunale korttidshukommelse 
Helt som frygtet planlægger Holbæk Kommune nu endnu en gang for tung industri i vores lokalområde. 
Som om at vi ikke fik sagt det tydeligt nok i forbindelse med det meget omdiskuterede biogasanlæg syd for 
Regstrup, hvor modstanden ikke kun var rettet mod selve biogasanlægget, men også mod et kæmpe 
erhvervsområde klos op af vores små landlige bysamfund. Et område på størrelse med Holbæk Megacenter 
fyldt med støjende, lugtende, forurenende og transporttunge erhverv. 

Vi husker virkelig tydeligt vores modstandskamp, men der må være tale om en grel omgang kommunal 
korttidshukommelse, når alle vores protester nu helt er glemt. Vores protester gik jo netop på frygten for 
tung trafik på vores små veje og gener fra støj og møg og lysforurening af vores nattehimmel.  

Så hvad pokker er meningen med det nye erhvervsudlæg, når kommunen samtidig siger på sit borgermøde, 
at der ikke er et aktuelt behov, og behovsanalysen viser, at der fortsat er en gigantisk overflod af udlagte 
erhvervsområder i kommunen? 

Hvorfor ændre afgrænsning, miljøklasser og højder? 
Sidst erhvervsområdet spøgte, var i forbindelse med tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som trådte i kraft den 
28. august 2019, men efterfølgende underkendt af Planklagenævnet grundet manglende behovsanalyse.

Den gang lå området alene nord for motorvejen og med max miljøklasse 5 og max bygningshøjde på 10 
meter. Delområdet øst for Ringvej Syd lå godt i forhold til en naturlig udvidelse af vores lokale 
erhvervsområde Virkelyst. 
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Nu bliver vi præsenteret for en ny afgrænsning, der rækker længere ud i det åbne land og har miljøklasser 
op til 6 og bygningshøjder op til 15 meter. Endvidere er der ingen umiddelbar kobling til Virkelyst. 

Vi kan ikke se, at der er kommet ny viden til, som forklarer ændringen.  

Så hvad er den planlægningsmæssige begrundelse for at ændre så markant på planlægningen på så kort 
tid? 

Bordet fanger 
Selv om det bliver beskrevet, at der skal udarbejdes en efterfølgende lokalplan, før der kan komme erhverv 
på området, så fanger bordet allerede, når området er udlagt i kommuneplanen.  

Vi håber at kommunalbestyrelsen er klar over, at de private grundejere kan forlange at få udarbejdet en 
lokalplan inden for et år med afsæt i kommuneplanrammen, og at rammeindholdet forpligter. Selv om 
kommuneplanrammen siger max højde og max miljøklasser, så har vi svært ved at tro på at den maksimale 
grænse ikke vil blive udnyttet fuldt ud i forbindelse med en kommende lokalplan for området.  

Vi føler os derfor ikke spor trygge med udspillet i kommuneplanforslaget, som giver udsigt til et stort 
erhvervsområde nær vores landsby. Det vil kunne ændre vores lokalområde i meget negativ grad, hvor vi 
især frygter øget støj ud over den vi allerede oplever fra motorvejen, lysforurening samt flere og større 
lastbiler gennem vores landsby og på omkringliggende veje i området. 

Miljøklasse 6 og grundvandsbeskyttelse 
Det er svært ikke at tænke konspiratorisk, når vi ved, at Nature Energy stadig ejer vindmølle og en 
landejendom i området, som ved et magelæg let kunne konverteres til et areal inden for det foreslåede 
rammeområde 14.E07 syd for motorvejen. Og vupti, så fik Nature Energy alligevel en byggeret, som kan 
omsættes til anlæg inden for miljøklasse 6 – herunder et biogasanlæg. 

I den tilknyttede beskrivelse til rammen, er det nævnt, at der ikke kan indplaceres virksomheder og anlæg, 
der er opgjort på bilag 1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. 

Biogasanlæg og madbehandlingsanlæg til produktion af pulp til biogasanlæg kan indplaceres i miljøklasse 6, 
og disse anlæg er ikke på bilag 1 i ovennævnte i vejledning. 

Område 14.E07 er i private eje. Derfor kan de nuværende eller fremtidige ejere som beskrevet ovenfor 
anmode om at få udarbejdet en lokalplan, og kommunen er nødt til at fremme lokalplanen, så længe 
rammebetingelserne er opfyldt. Kort sagt betyder det at kommuneplanrammen rent faktisk muliggør 
etablering af biogasanlæg og madbehandlingsanlæg til produktion af pulp til biogasanlæg i dette område.  

Hvordan kan det politisk forsvares med tanke på den tidligere biogassag fra 2018-2019, at der gives denne 
mulighed? 

At der er udpeget et interesseområde for biogas ved Audebo hindrer i vores optik ikke en placering inden 
for erhvervsområder med miljøklasse 6-7. Kommuneplanforslagets retningslinjer og redegørelse for 
biogasanlæg hindrer det i hvert fald ikke. 

Som minimum bør det derfor indskrives, at der inden for rammeområde 14.E07 uanset miljøklasser IKKE er 
mulighed for etablering af biogasanlæg og forarbejdning af organisk affald! 

Hvor blev den grønne omstilling af? 
Vi har med stor interesse fulgt med i tilblivelsen af kommunens Strategiske Energiplan og synes at der blev 
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lagt flot fra land, da endelig skibet blev sat i søen. Vi synes dog ikke at kommuneplanen understøtter de 
grønne og bæredygtige intentioner, når der udlægges et område til sort industri i det åbne land.  

Det mindste man kunne gøre var, at muliggøre vedvarende energianlæg i kommunens erhvervsområder. 
Dette gælder ikke kun for arealerne syd for Regstrup, men generelt i kommunen.  

Så kan vi da i det mindste klynge os til håbet om at den grønne fornuft sejrer over den sorte dagsorden, 
som kommuneplanen lægger op til syd for Regstrup. 

Manglende respekt for vores lokalområde 
I forslag til Kommuneplan 2021 står der om kommunens lokalområder: 

”Holbæk Kommune har en stærk tradition for at arbejde med udvikling af lokalområderne og har allerede 
igennem lang tid arbejdet for udvikling af kommunens lokalområder og landsbyer. I perioden 2018-2021 har 
der således været nedsat et politisk projektudvalg, der arbejder for at styrke udviklingen i kommunens 
lokalområder, herunder de mange landsbyer kommunen består af. 

Udvalget arbejder for at øge sammenhængskraften i kommunen og derigennem skabe stærkere 
fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse i lokalområder og i kommunen som helhed.” 

Det er os ubegribeligt, hvordan kommunen kan mene at planlægning for miljøtung industri i vores 
lokalområde er med til at skabe mere tryghed og øget selvforståelse. Der er tale om det stik modsatte, og vi 
tvivler på at Holbæk Kommune har lært noget som helst af vores lokale ”biogasgate”.  

Må vi ikke snart bede om noget større respekt for vores lokalområde. 
 

Venlig hilsen 

Lone Plovstrup, Sdr. Jernløsevej 41A, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup 
Michael Skovgaard Marcher, Solbakkevej 10, 4280 Sorø 
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Plan

Fra: Kirsten Toftegaard Larsen < >
Sendt: 11. april 2021 17:33
Til: Plan
Emne: Høringssvar til Kommuneplan 2021

Til Kommunalbestyrelsen

Vi skriver, fordi vi er stærkt utilfredse med planen om at anlægge et industriområde vest og sydvest for Sdr 
Jernløse i miljøklasse 6.
Forholdene er jo ikke forandret siden vi havde snakken om Biogasanlægget og miljøklasse 6 er meget 
belastende industri og anlæg som: containerplads, kompostering, omlaste-station, oplag, maskinværksted, 
smedie, akkumulator-/kabelproduktion, asfaltfremstilling, betonblanding/-støbning, bygningselementer, 
farve/lak/lim/cellulose, fødevarefremstilling, galvanisering/forzinkning o.l, garveri, glas, porcelæn, 
lervareproduktion, maskinfabrik, plast-/skumplastfremstilling, protein-/enzymfremstilling, rengøring-
/hygiejnemidler, savværk, slagteri og vulkanisering.
Endvidere står der, at den her slags industri skal placeres i større industriområder og det kan man vel ikke 
kalde 9 ha, så næste skridt bliver vel at inddrage de ca. 100 ha, som var i spil i forbindelse med 
Biogasanlægget.
Området er stadig tæt på skoler, institutioner og små landsbymiljøer, der vil blive endnu mere støjgeneret 
pga. den øgede trafik til og fra motorvejen og måske også fra selve virksomhederne, der er i den tunge 
ende rent forureningsmæssigt på både støj og miljø.
Vi elsker at bo her på landet - og ikke i et industriområde, der ikke hører til i det område og er glade for at 
det igen er blevet muligt at få nye beboere til Sdr. Jernløse efter Biogasanlægget blev droppet, men det 
kan der snart blive lavet om på, hvis der kommer et område med Miljøklasse 6

Med venlig og bekymret hilsen
Kirsten Toftegaard Larsen og Kurt Larsen
Sdr. Jernløsevej 18 

Med venlig hilsen
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Plan

Fra: Mie Louise Thustrup < >
Sendt: 11. april 2021 18:22
Til: Plan
Emne: Høringssvar - frist 12.04.2021 - Kommuneplan 2021 - Protest mod sol- og 

vindenergi ved Eriksholm-området

Hej 

Jeg har fulgt med i, hvor administrationen foreslår arealer udlagt til sol- og vindenergi, og protesterer herved imod 
sådanne anlæg i hele området ved Eriksholm, hvori bl.a. den gamle skole, Bredetved, ligger.  

Som jeg har forstået det, vil udvalget for Klima- og Miljø anbefale, at disse områder IKKE udlægges til sådanne 
formål. Det bakker jeg helt op om.  

Vind - og solenergi anlæg vil fuldstændig ødelægge den fantastiske natur ved Eriksholm, Bredetved skole mm. 
Områder med vind- og solenergi vil muligvis blive pakket ind i beplantningsbælter, men dette vil fuldstændig 
ødelægge udsynet hen over landskaberne.  

Nogle solanlæg er endda indrettet sådan, at de hæver og sænker sig i forhold til solens vinkel på himlen, og hvad det 
vil medføre af støj i hele området, sammen med vindmøller, er fuldstændig uacceptabelt. Både for de stakler, der 
bor i områderne, dyrelivet og for alle andre der færdes der.  

På flere motorvejsstrækninger fra Sorø til Korsør er etableret solcelleanlæg. Dette giver jo rigtig god mening, da 
området i forvejen er plaget af støj og ligger væk fra beboelse, naturskønne områder mm. 

Administrationen opfordres til se ud over kommunegrænsen i forhold til, hvad man gør andre steder, i stedet for at 
ville plastre blandt andet naturskønne områder til med vind- og solenergi, blot fordi en investor ønsker dette.  

Mange hilsner 

Mie  
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Holbæk Kommune Holbæk d. 11. april 2021 

Planafdelingen 

Indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd medunderliggende ramme 
bilag 2.b29 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en stor bebyggelse som følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med mulighed for at 
bygge op til 6 etager/22 m. I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod 
ensartede boligområder, dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er 
det. De 3 omliggende grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og 
Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet 
er således et markant brud på Vestbyens hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og 
sydvest op til området have en berettiget forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan 
grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med stor forøgelse af biler i området vil den trafikale situation blive nærmest umuliggjort. Der er i forvejen 
meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og børnehave samt indfaldstrafik 
fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er Stenhusvej den officielle forbindelsesvej 
mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til Sportsbyen fra bymidten. 
Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at 
komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og vi tilslutter os fuldt dette. 

Holbæk, den 11. april 2021 

Navn:  Sabine Sandberg og Kamil Sandberg 

Adresse:    Huginsvej 9, 4300 Holbæk 
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Plan

Fra: Klaus og Hanne Engberg < >
Sendt: 11. april 2021 18:37
Til: Plan
Emne: Høringssvar til forslag til kommuneplan

Vi har gennemgået det fremlagte forslag til ny kommuneplan for Holbæk Kommune. 

Forslaget indeholder mange spændende visioner for kommunens fortsatte vækst med fokus på erhvervsudvikling, 
grøn omstilling samt at tiltrække flere nye borgere til kommunen.  

Netop den fortsatte boligudvikling i Tølløse er vigtig for at Tølløse kan fastholde sin position som en af kommunens 
større byer med gode skoler, daginstitutioner, kultur- og foreningstilbud.  

Vi er tilfredse med at arealer nord for Tølløse by er fastholdt som potentielt boligområde. Det bliver der brug for i 
kommuneplanperioden. Endelig vil vi gerne kvittere for, at forslaget til kommuneplan ikke giver mulighed for 
placering af biogasanlæg nær Tølløse eller i landsbyer omkring. 

Med venlig hilsen  
Hanne og Klaus Engberg 
Glæemosegården  
Hjortholmvej 10 
4340 Tølløse  
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Plan

Fra: Advokat Sekretær < >
Sendt: 11. april 2021 18:51
Til: Plan
Emne: Høringssvar - frist 12.04.2021 - Kommuneplan 2021 - Protest mod byggeri ved 

Jehovas Vidner

Hej 

Jeg protesterer herved mod byggeri af over 300 boliger i op til 6 etager på grunden ved Jehovas Vidner. 

Ifølge Miljøministeriets hjemmeside, har Holbæk kommune tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste 
Kommune. Med udgangspunkt i det, virker det ærlig talt temmelig uovervejet, at administrationen anbefaler, at et 
skønt naturområde ved Jehovas Vidner indstilles udlagt til over 300 boliger, blot fordi en investor ønsker dette.  

Udover at den vilde natur forsvinder i forbindelse med byggeriet, vil de omkringliggende boligområder jo helt klart 
blive påvirket i forhold til markant øget trafik til og fra området.  

Investors ønske om at bygge op til 6 etagemeter på et område, der støder op til parcelhuskvarterer, giver det 
indtryk, at man hellere vil tækkes investorer end nuværende beboere.  

Administrationens udtalelse på et af de digitale borgermøder om, at "man kan komme til at få en nabo, man ikke 
havde ønsket sig", virker ærlig talt temmelig provokerende.  

Når man som kommende boligejer ser på ejendomme, bliver man af kommuner og ejendomsmæglere opfordret til 
at gennemgå kommune- og lokalplaner samt evt. andre overordnede planer for det område, man påtænker at flytte 
til. Denne opfordring virker temmelig søgt, når disse planer så blot tilsidesættes i samme øjeblik, en investor rasler 
med pengekassen.  

Med venlig hilsen 
Mie 
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11. april 2021

Til Holbæk Kommune 
Høringssvar om kommuneplan april 2021 

Tingerup Bylaug fremsender hermed høringssvar om kommuneplan 2021. 

1) Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven)

Bekendtgørelse af lov om planlægning foreskriver i formålsparagraffen bl.a.: 

§ 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser

i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for

vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med

respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Loven tilsigter bl.a. særligt: 

at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig 

udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund, 

at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, 

at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges. 

Kilde: LBK nr 1157 af 01/07/2020 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om planlægning 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157 

2) Landsbyer

Planloven foreskriver i kapitel 2b: 

Strategisk planlægning for landsbyer 

§ 5 c. Kommuneplanlægningen skal under hensyn til lokale forhold indeholde en strategisk

planlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheder for udvikling af landsbyer, jf. § 5 d.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal koordinere den strategiske planlægning for landsbyer med 

nabokommuner, hvis muligheder for udvikling af landsbyer også er afhængig af udviklingen af 

landsbyer i disse kommuner. 

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om grundlaget for kommunalbestyrelsens strategiske 

planlægning for landsbyer. 

§ 5 d. Kommuneplanlægningen for landsbyer skal
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1) understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer, 

2) fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og 

 

3) angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer. 

 
§ 11 a, stk 1. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for: 
 

23) udviklingen af landsbyer, 

 

24) beliggenheden af omdannelseslandsbyer. 

 
Borgere i byzoner har krav på større beskyttelse mod lugt, støj og tung trafik end borgere på 
landet. Derved behandles borgere ikke ligeværdigt, og borgernes retsstilling er skæv. Planlovens 
ord om at vise respekt for menneskers livsvilkår efterleves ikke, når der er forskellige grader af, 
hvad borgere kan udsættes for, når det drejer sig om lugt, støj og tung trafik.  
 
I kommuneplanens trafikafsnit ”Mål for trafik” omtales den tunge trafik og ringe infrastruktur i 
landzonerne overhovedet ikke. Vi forventer, at kommunen tager sig af anden trafik end den i 
byerne. På kortet er der stort set optegnet de allerede eksisterende mindre forbindelser og teksten 
omhandler minimalt om trafikstier uden for Holbæk by. Der er intet nyt for os vedr. cykelstier i 
forhold til sidste kommuneplan. Det skal forbedres. 
 
Stestrup Lokalområde: Der er især tale om en plan for byen Kirke Eskilstrup, mens resten af 
området stort set ikke omtales eller kun er en beskrivelse af nuværende forhold uden én eneste 
vision for fremtiden. Der mangler en strategi for området. Vi ønsker naturligvis, at der udarbejdes 
planer, som kan gavne områdets fremtid. 
 
Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer: Der er – så vidt vi kan se – ikke en egentlig strategi for 
udviklingen i landsbyerne. De kunne f.eks. udpeges som omdannelseslandsbyer for at tiltrække 
nye borgere og sikre landsbyerne mod forurening fra landbruget. I kommuneplanen ses blot en 
simpel beskrivelse af eksisterende forhold. Det kan og skal gøres bedre! 
 
Vi bor i udkanten af Holbæk, og det ses af kommuneplanen. Området bliver igen forsømt. Vi 
ønsker, at Holbæk kommune lever op til formålet og punkterne om landsbyer i Planloven i det 
fremtidige arbejde. Det vil øge livskvaliteten og sundheden hos borgere på landet.  

 
3) Omdannelseslandsbyer 

 
Planloven foreskriver i § 11 b:  
 
Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til 

 

11) overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder. 

 

Mange af kommunens borgere på landet er i meget høj grad udsat for lugt, støj og tung trafik. Det 
har sundheds- og helbredsmæssige konsekvenser for borgerne. 
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Vi har ikke kunnet finde tekst eller visioner om omdannelseslandsbyer i kommuneplanen. Vi 
foreslår, at kommunen overfører landsbyer i landzone til byzone for at øge beskyttelsesniveauet for 
borgere på landet. 
 

4) Biodiversitet 
 
Ifølge Naturkapitalindeks udarbejdet af Aarhus Universitet, Aage V. Jensens Naturfond og 
Danmarks Naturfredningsforening https://newcampaign.dk/DN/nki-naturkapitalindeks/index.html 
ligger Holbæk Kommune som nr. 74 ud af de i alt 98 kommuner. Det er en meget ringe placering. 
 
I artiklen ”Hvor god er naturen i din Kommune?” https://www.dn.dk/nyheder/hvor-god-er-naturen-i-
din-kommune/  ses et kort, som er udarbejdet af Aarhus Universitet og Danmarks 
Naturfredningsforening. Det fremgår, at naturen i Holbæk er fattig og får 16 point ud af 100 mulige.  
 
Det er ikke acceptabelt, at naturen er fattig i Holbæk kommune. Kommunen er alvorligt forurenet, 
og mange steder er der overhovedet ingen naturværdier og intet biologisk liv, og borgere er henvist 
til at gå tur på veje langs marker, hvor der sprøjtes og spredes gylle i store mængder. Vi bliver 
desværre nødt til at sige, at kommunen ligger som den har redt. 
 
Kommunen SKAL leve op til Planlovens ord. Kommunen skal prioritere naturen og dens liv højt og 
hurtigst muligt iværksætte hjælp til naturen og dens liv. Vi foreslår, at der rejses blandet skov og i 
vores øjne må ekspropriation være et redskab til at få mere natur. 
 

5) Natur og naturbeskyttelse 
 
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a, stk. 1, indeholde retningslinjer for: 
 

13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som 

vådområder, 

 

14) varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre 

beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle 

økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt 

Danmarkskort, 

 

16) sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig 

værdi, herunder større, sammenhængende landskaber,  

 

§11a, Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved udpegning af naturområder, jf. stk. 1, nr. 14, anvende 

følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 

 

1) Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-områderne. 

 

2) Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende 

værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder. 
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§11a, Stk. 4. Ved udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder, jf. stk. 1, nr. 14, skal 

kommunalbestyrelsen sikre sammenhæng med nabokommuners udpegning af eksisterende og 

potentielle naturområder.  
 
Naturen og dens liv er nødlidende i Holbæk kommune både til lands og i vandløb og fjorde. Mange 
steder i kommunen er der ingen naturværdier. Vi ønsker, at kommunen lever op til Planlovens ord.  
 
Planloven §11a, stk 2, indeholder krav om, at kommunen skal udpege områder, der kan give 
sammenhæng og beskytte Natura 2000. Vi forventer, at det sker hurtigst muligt. 
 
Så vidt vi kan se af kommunens kort, er der ikke udpeget økologiske forbindelser i kommunen eller 
lagt strategi for det, mens der på Grønt Danmarks kort er angivet adskillige muligheder for at 
indføre disse forbindelser, samtidig med at man binder kommunen bedre sammen. Se: 
 
http://kort.digitaleplaner.dk/apps/viewer/holbaek/kommuneplan21/#osm/13/11.694/55.6415/kommu
neplan21.kommuneflade,kommuneplan21.okologiske_forbindelse 
 
Eksempel: Bidstrup-skovene syd for Kirke Hvalsø kan forbindes med Tempelkrog, der er Natura 
2000-område. Det kan ske via Elverdamsåen med en bred faunapassage på begge sider af åen og 
en sti (Elverdamsstien). Det kræver en fritlæggelse af åen på visse strækninger. Med dette opnås: 
 

1. Elverdamsåen og Tempelkrog aflastes for kvælstof og forurening med sprøjtemidler. 
2. Store strækninger med lavbundsjord tages ud af konventionel landbrugsdrift for at sænke 

udslip af klimagasser som lattergas, metan og CO2. 
3. Der opstår vigtige faunapassager gennem ådalen. 
4. Fugleliv og insekter vil få en lang strækning med fred. 
5. Stien vil være et trækplaster for borgere og turister og placeres, så den generer dyrelivet 

mindst muligt. 
6. Ved at udvide konceptet til øvrige vandløb og bække opnås et netværk af natur og stier.  

 
Vi ønsker desuden, at moseområder udpeges som lavbundsjorder – især de moseområder, som 
har sammenhæng med de af kommunen udpegede lavbundsjorder. 
 
Ang. lavbundsjorder og andre områder: vi kan ikke se, om kommunen har planer for, hvordan 
lavbundsjorder og andre områder skal realiseres, opretholdes og ikke mindst beskyttes. Det sidste 
bliver kommunen nødt til at tage særlig højde for! 
 

6) Store husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder 
 
Ifølge Planlovens § 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for: 
 

10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig 

værdifulde landbrugsområder, 

 

11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. 

 
Holbæk kommune er den kommune på Sjælland, hvor der er flest svin, og kommunen er hårdt 
belastet af intensive, industrielle husdyrbrug – de har en negativ effekt på omgivelserne.  
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På grund af massiv stank, støj, tung trafik m.v. er det ikke attraktivt at bo i områder med industrielle 
dyrehold og hvor jorden dyrkes intensivt med gylle og sprøjtegifte. Visse dele af Holbæk kommune 
er berygtet langt ud over kommunegrænsen på grund af industrisvinebrug. 
 
Ca. 50 % af Holbæk kommunes areal er udpeget som ”særligt værdifulde landbrugsjorde” og 
placering af store husdyrbrug. I områderne er der vigtige drikkevandsinteresser, indvinding af 
drikkevand og nitratfølsomme områder. Kommunen må først og fremmest beskytte borgernes 
drikkevand og sørge for, at de nitratfølsomme områder aflastes og beskyttes.  
 
Vi er ca. 70.000 borgere i kommunen og ganske få svineproducenter. En lille gruppe af industri-
landmænd favoriseres og gives privilegier for de arealer, som er udpeget som særlig værdifuld 
landbrugsjord. Jorden dyrkes mere og mere intensivt, og stadigt større industrisvinebrug placeres i 
det åbne land til skade for flora, fauna og mennesker.  
 
En ændring er påkrævet. Vi foreslår økologi, og at kommunen udarbejder en strategi for 
økologiske landbrug og økologiske virksomheder. De skal have bedre vilkår i kommunen og 
kommunen må udpege områder, hvor økologisk drift har forrang. Ifølge Ministeriet for fødevarer, 
landbrug og fiskeri giver økologiske landbrug flere arbejdspladser (økologisk handlingsplan 2020).  
 
Områderne med ”særligt værdifulde landbrugsområder” og ”skovrejsning” er på kortene flere 
steder sammenfaldende, hvilket gør det utroligt diffust at finde ud af, hvad der skal ske i området. 
 
Under kommunens punkt på hjemmesiden ”Mål for Skov og Landbrug” bruges en illustration, som 
viser sprøjtning med pesticider på en kornmark. Det er et forkert signal at sende, hvis man vil være 
en grøn kommune.  
 
Vi ønsker, at områder med særligt værdifuld landbrugsjord og placeringer af store husdyrbrug 
reduceres betydeligt for at kommunen kan leve op til Planloven med hensyn til skabe og bevare 
værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber, understøtte natur og biodiversitet og samtidig 
forebygge forurening af luft, vand og jord samt støjgener. Det vil skabe udvikling af landsbyerne og 
samtidig tilgodese borgernes berettigede krav om sundhed og trivsel, ren luft og god biodiversitet.  

 
7) Biogasanlæg 

 
Vi kan se, at der ikke er projekteret fælles biogasanlæg, tak for det! Men vi vil gerne nævne 
decentrale biogasanlæg på gårdene. Vi ønsker ikke biogasanlæg under nogen former. De er ikke 
en del af løsningen på klimaproblemerne og slet ikke i nærheden af svinefarme. Landzonen skal 
ikke industrialiseres yderligere. Hensynet til borgerne må altid veje tungest.  
 
Borgerne har ikke ansvar for, at kommunen har tilladt mange, store svineproduktioner og fortsat 
har store udvidelser på tegnebrættet. Vi borgere har ikke pligt til at hjælpe svineproducenterne af 
med deres enorme gylleproduktion – og det har kommunen heller ikke. 
 
Venlig hilsen, 
på vegne af Tingerup Bylaug, 
bestyrelsesmedlem Søren Hansen, 
Hvalsøvej 330, 
4360 Kirke Eskilstrup. 



1

Plan

Fra: Mette Lykke Kruel < >
Sendt: 11. april 2021 19:08
Til: Plan
Emne: Holbæk Kommuneplanforslag - Ændringsforslag Udby, Tuse Næs
Vedhæftede filer: Lokalplan 5.01 Udby-erhvervsområde.pdf

Til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed 
Emne: Holbæk Kommuneplanforslag - Ændringsforslag Udby, Tuse Næs 
Ref.: Holbæk Kommuneplanforslag 2021 område nr. 5.B04 

Undertegnede fremlægger hermed ændringsforslag til Holbæk Kommuneplanforslag 2021 område 5.B04 vedr. 
fordelingsvej mellem Udby Kirkevej og Udbyvej, vist nedenfor med gul markering. 

Det formodes, at denne fordelingsvej er efterfølger af den hidtidige planlagte forlængelse af Ridebanevej, omtalt i 
nuværende lokalplan 5.01 Udby-erhvervsområde, hvori fordelingsvejen er benævnt som omfartsvej til betjening af 
det i lokalplanen omhandlende erhvervsområde. 
Lokalplan 5.01 er vedhæftet denne mail. 

Henset til at erhvervsområdet i ovennævnte lokalplan 5.01 er udfaset og erstattet af det nye spændende 
miljøvenlige bofællesskab ”Fællesmark”, synes formålet med selve fordelingsvejen og dens geografiske placering at 
være bortfaldet. 
Det nye bofællesskab er under vedtagelse i ny lokalplan 5.08 Boliger Udby Syd, Tuse Næs.  
En andel af lokalplan 5.01 er dog stadigt gældende for den del af området, hvor fordelingsvejen er planlagt, se det 
aflange lyseblå areal på kort nedenfor. 
Den indtegnede mørkeblå streg markere den anden del af forlængelsen af Ridebanevej. 
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Det er Holbæk Kommunes ønske, at det nye boligområde ”Fællesmark” skal tilpasses Udbys landsby karakter og 
områdets naturlandskaber, ligesom boligområdet har stort fokus og målsætninger på biodiversitet, bæredygtige 
boformer, økologi og insekt-, plante- og dyreliv på eng- og overdrev, som tilpasses og tilgodeser flere fredede 
dyrearter. 
Fællesmark har samhørighed med området mod nord, hvor naboen Hvidegaard afholder den tværkunstneriske og 
lokalt forankrede Spirefestival hvert år. Stisystemer vil give gode adgangsforhold for alle og være medvirkende til at 
styrke og forbinde den grønne infrastruktur i Udby og videre til Holbæk. 
 
Fællesmark skal være en integreret del af Udby, derfor synes Fordelingsvejen i den nuværende planlagte geografiske 
version, at blive en skærende, larmende, forurenende og negativt indvirkende anlægsforanstaltning, som vil elimere 
alle de fine intentioner og målsætninger, ligesom samhørigheden med Fællesmark vil risikerer at blive et ”område” 
udenfor Udby. 
 
Fordelingsvejen har ikke mere til formål at servicere et erhvervsområde og det synes ikke at fremgå nogen steder, 
hvilket behov fordelingsvejen så skal dække. 
Det kunne tænkes at borgere fra Hørby, som skal til Børnehaven eller Udby Hallen/boldbanerne, vil anvende vejen. 
Imidlertid har Fordelingsvejen et langt lige stykke fra Udbyvej mod vest med marker på begge sider, og dermed gode 
oversigtsforhold, som utvivlsomt vil ligge op til alt for hurtig motorkørsel, som forurener og larmer mere, og som kan 
give risikofyldt færdsel for borgere og cykellister, der skal krydse vejen ved anvendelse af de førnævnte stisystemer. 
 
Fordelingsvejen vil fortsætte mod nord, hvor trafikken vil blive ledet igennem Ridebanevejs boligområde, hvor der 
nu er parcelhusbebyggelse på begge sider af Ridebanevej, samt rækkehusbebyggelse, hvor mange ældre og svært 
gående borgere bor på begge sider af Ridebanevej. En befærdet vej igennem disse bebyggelser vil give støj, mere 
trafik og forurening samt en uro og trafik usikkerhed, som ikke synes at være i overensstemmelse med de kvaliteter 
og naturmæssige fordele, som der i dag er for området. 
 
Landbrugsmaskiner, som kommer fra vest af Udby Kirkevej og som skal mod Kisserup/Løserup, drejer i T-krydset 
Udby Kirkevej/Udbyvej. De rammer tit ejendommen (den gamle smedje) beliggende på hjørnet af Udbyvej og Udby 
Kirkevej, da Udby Kirkevej er smal på dette sted. Hvorvidt den planlagte Fordelingsvej vil blive anvendt af 
landmændene i stedet for, for at undgå påkørsel af ejendommen, er usikkert, idet det for dem formodes at blive en 
omvej. 
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Imidlertid er ejendommen Udby Kirkevej 1 udbudt til salg og det kunne tænkes, at en kommunal erhvervelse af 
ejendommen kunne give muligheder for etablering af en bredere vej ved hel eller delvis nedrivning af ejendommen. 
Dette muliggør også bedre anlægsforhold for den cykel/gangsti på Udby Kirkevej, som der også er planlagt i samme 
Kommuneplans område og som forventes at blive tilsluttet Udbyvej. Dertil kommer muligheder for 
parkeringsforhold til Udby Skole, Kiss & Drive bane for forældre og deres skolebørn, ligefrem en rundkørsel måske, 
bedre oversigtsforhold for den øvrige trafik, som også anvender T-krydset. 
 
Den nuværende geografiske placering af Fordelingsvejen, som har været planlagt siden 1990, er blevet indhentet af 
tilvæksten i Udby. Hvor den planlagte Fordelingsvej tidligere lå udenfor byen, er den nu blevet omfavnet og ligger 
inde i Udby. 
Såfremt Holbæk Kommune har ønske om reservation af areal til ”omfartsvej” eller ”fordelingsvej”, synes en flytning 
af den geografiske placering længere udenom Udby at være mere hensigtsmæssig, også set på længere sigt, hvor 
Udby formodes at vækste i pagt med de givne mål og visioner for lokalsamfundet, både på Tuse Næs og i selve 
Udby. 
En ny placering kunne være en vej vest for Udby boldbaner, fra Udby Kirkevej mod syd til Rækmarken, hvor der også 
har været forlydender om nyt boligbyggeri. Dermed kunne trafik fra Hørby til Børnehaven og Udby 
Hallen/boldbanerne stadig være tilgodeset, men på denne måde helt ledes udenom Udby.  
 
Jeg har ved tidligere korrespondance til Holbæk Kommune (mail af 08-05-2020 stilet til Kommunalbestyrelsen og 
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ) tilbudt at købe jordarealet udlagt til forlængelsen af Ridebanevej 
beliggende vest for min parcel Ridebanevej 63. Dette tilbud er stadigt gældende, ligesom jeg ved, at Fællesmark 
også har ønske om at erhverve jordarealet planlagt til Fordelingsvejen mellem dem og Hvidegaard, som er markeret 
med lyseblå på kortet øverst i denne mail. 
Indtægten fra disse salg kunne f.eks. være medvirkende til, at nedbringe udgiften ved Holbæk Kommune køb af 
ejendommen Udby Kirkevej 1. 
 
Jeg købte i 2001 grundstykket Ridebanevej 63 og byggede selv huset, hvor min familie og jeg stadig bor. Dette med 
viden om, at der var planlagt erhvervsområde syd for grunden og en forlængelse af Ridebanevej, som nabo lige vest 
for vores matrikel. 
Dette var selvfølgeligt ikke et rart scenarie, men med de i lokalplanen lovede beplantningsbælter, og det at 
Fordelingsvejen kun skulle fungere som fordelingsvej (og dermed ikke gennemkørselsvej), samt de langstrakte 
udsigter til realisering af lokalplanen gjorde, at den ikke fik indvirkning på købet af vores nye bolig. 
Tiderne har imidlertid heldigvis ændret sig og vi, samt alle de andre på Ridebanevej, skal nu i stedet have nye 
spændende miljøbevidste naboer mod syd, som selvfølgeligt er at ønske fremfor et erhvervsområde. Fastholdelsen 
af den historiske årelange planlagte geografiske placering af Fordelingsvejen passer bare ikke ind mere i de nye 
tider, de nye boligområder og de nye tiltag for området. 
 
Derfor foreslår jeg, at Fordelingsvejen planlægges længere ud mod syd og vest udenfor Udby, helt omlægges eller 
helt udgår. 
 
Med venlig hilsen 
       Mette Lykke Kruel 
Ridebanevej 63 - 4300 Holbæk - DK 
Mobil  -  
 
 

























Forslag til kommuneplan 2021 

Vedrørende Ejendommen Sønderstrupvej 111-113 - 4360 Kirke Eskilstrup 

Matrikel nummer 1e af Sønderstrup By og 8c Nørre Eskilstrup BY 

Undertegnede ejere af ovennævnte ejendomme forslår hermed at ca 50.000 km2 af ejendommene 
nærmest Tølløse overføres til byzone med henblik på opførelse af boligbebyggelse. 

Ejendommene er beliggende tæt, 2km, på Tølløses indkøbscenter og der er offentlig transport til Tølløse 
station. 

Kommuneplanen skal fornyes om 4 år men rækker 12 år frem, med henvisning til den nye tendens af 
fraflytning fra Hovedstadsområdet til oplandet – vil den fortsat øgede tilflytning til Tølløse eskalere. Dette 
vil medføre en øget efterspørgsel på boliger i området.  

Vi forstiller os at området på sigt udlægges til helårsbeboelse med en bebyggelsesprocent på 25 i maksimalt 
2 etager med udnyttet tagetage. Såfremt området inddrages til byzone vil vi i samarbejde med Holbæk 
Kommune udarbejde en lokalplan til en lav tæt boligbebyggelse til en blandet beboersammensætning af 
familie og seniorboliger. Området kan være oversvømmelsestruet ved 100 års-hændelsen. Dette forhold vil 
vi bruge positivt i forbindelse med bebyggelsesplanens udformning skybrudssikring m.v. 

Lokalplanen skal sikre krav til bæredygtighed hvorved vedvarende energi indgår. 

Jens Godtfred Andersen og Charlotte Herlev Andersen 
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Holbæk Kommune 
Plan og Byg 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 

Kommuneplan 2021 for Holbæk Kommune 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune har haft forslag til kommuneplan 2021 i 
intern behandling og har en række kommentarer, der følger nedenfor. Kommuneplanen er jo et digert 
værk, og FBL-Holbæk har derfor koncentreret sig om ét tema – kulturmiljøerne. 

Generelle bemærkninger 
Som borger i Holbæk Kommune er det dejlig læsning at se de mange kulturmiljøudpegninger i 
kommuneplanen - i by og på land – og tillige illustrativt ledsaget af fotografier. Man bliver klar over, at der 
hér er en væsentlig kulturarv, som med rette fortjener opmærksomhed. FBL-Holbæk kunne imidlertid godt 
drømme om eller ønske sig, at beskrivelserne af de udpegede kulturmiljøer blev gjort mere alment kendte 
gennem en målrettet offentlig/kommunal indsats.  

Kulturmiljøer i byerne 
Det konstateres, at der i Kommuneplanforslag 2021 ikke er tilføjet beskrivelser af andre udpegede 
kulturmiljøer end de 13, som var med i den gældende Kommuneplan 2017, og som er udarbejdet tilbage i 
2012. Måske bør disse 13 gennemgås for a jour føring.   

En del af stationsbyen Mørkøv er udpeget som kulturmiljø, men er i kommuneplanforslaget placeret som 
kulturmiljø i det åbne land. Bør det ikke ligesom Jyderup Stationsby høre under ”Kulturmiljøer i byerne”? 

Nye kulturmiljøer i Holbæk by 
FBL-Holbæk anbefaler, at andre kulturmiljøer udpeges og beskrives. I Holbæk gælder det i virkeligheden 
hele området mellem Havnevej/ Gasværksvej og Ahlgade/ Labæk med de mange stikveje ned mod havnen 
som Studiestræde, Blegstræde, Strandgade/Strandstræde, Brolæggerstræde, Østerstræde o.a. 
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Det gælder også andre områder i Holbæk som f.eks. de fine boligkvarterer omkring Marievej, Jørgen Ruds 
Vej og Peder Billesvej mv., jf. vedlagte foto, bilag 1. 

 

Bilag 1 

 

Kulturmiljøer i det åbne land 
Det konstateres, at der i Kommuneplanforslag 2021 ikke er tilføjet beskrivelser af andre udpegede 
kulturmiljøer end dem, som var med i den gældende kommuneplan 2017, og som er udarbejdet tilbage i 
2012. Disse beskrivelser ikke færdigredigerede og mangler en a jour føring. Der savnes særligt begrundelser 
for udvælgelsen af en del af de omtalte kulturmiljøer, ligesom den geografiske udstrækning ikke altid er 
angivet præcist. Således indeholder f.eks. ”Lammefjordsdæmningen” meget udmærket også Audebo 
Pumpestation, men både landkanalerne og hovedkanalen bør i hvert fald i et vist omfang medtages for at 
gøre kulturmiljøet meningsfuldt. 
 

Endelig nævnes yderligere et par områder, som fortjener at blive medtaget som kulturmiljøer:  

1. Skovhuse husmandsstederne. Jukkerup Vænge 
Et af de fornemste karakteristika for bebyggelsen i Holbæks landområder er husmandsstederne. Ved den 
første store bølge i oprettelsen af husmandssteder i forbindelse med udskiftningen omkring 1800 opstod 
over 700 husmandssteder i Holbæk, det største antal i en kommune her i landet. Der var primært tale om 
husmandsbrug på agerjord, men her i kommunen også i forbindelse med skel mellem landsbyer og med 
skove. Der er i planen et par fine eksempler på de første, men vi vil foreslå, at også skovhuse kommer med. 
De findes blandt andet omkring Brorfelde Skov og i Jukkerup Vænge. Vi vil foreslå Jukkerup Vænge 
(Jukkerupvej 1-3), dels fordi de fleste huse er velbevarede, dels fordi netop den har en helt speciel historie 



(den har i rækkefølge været landsby, ladegård og vænge, før den i 1800 blev mageskiftet med Ny 
Sonnerupgård i Tuse og herefter befolket af husmænd). 

2. Statshusmandsbrugene. Udstykninger fra Løvenborg 
Der er også fine eksempler på den tredje bølge af husmandsbrug, statshusmandsbrugene efter 1919, i 
planen. Hvad mangler, er eksempler på den anden, godt nok lidt mindre bølge, efter udstykningslovene i 
1899 og 1909, hvor der er et par fine eksempler i kommunen. Det drejer sig om udstykninger fra Løvenborg 
(Butterupvej 60-72) og Eriksholm (Eriksholmvej 5-26). Vi vil fremhæve den sidste, hvor flere af bygningerne 
stadig fremviser den karakteristiske kombination af beboelse og stald, jf. nedenstående foto bilag 2. 

 

Bilag 2. 

 

 

Det kan virke lidt malplaceret at betragte disse som en del af herregårdslandskabet, men faktisk er alle tre 
typer af husmandsbrug et udtryk for herregårdens tilstedeværelse. De første, fordi det var godsejeren, som 
i høj grad fremtvang disse udstykninger for at få arbejdskraft til godset, de andre fordi de blev udstykket fra 
godsets jord. Uden gods, ingen husmandsbrug af de to sidste slags, og ingen eller kun få af den første. 

I forbindelse med herregårdslandskabet vil vi ikke undlade at pege på specialelementer, som antageligt er 
med i planen, men som vi ikke kan se direkte, og som er vigtige i forhold til herregården. Det er f.eks. 
Dyrehaven ved Torbenfeld og Malkepladsen lige nord for Knabstrup Gods. Vi har i hvert fald to 
malkepladser i kommunen, foreviget af Lundbye (Vognserup) og Skovgaard (Knabstrup). 



3. Hanerup Mergelleje 
Vi vil også foreslå Hanerup Mergelleje (nogle hundrede meter sydvest for Regstrup og nord for Skovvejen), 
hvorfra hele Nordvestsjælland i 1930’erne blev forsynet med mergel, som blev transporteret på 
smalsporede baner, der blev lagt og taget op igen hvert år. I alt en 450.000 m³ mergel, jf. vedlagte luftfoto 
bilag 3. 

 

 

Bilag 3. 

 

P.b.v. 

 

De bedste hilsner 

 

Peter Sorenius 
FBL-Holbæk, fmd 



  Holbæk den 11.04.2021 

Holbæk Kommune 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse ift. fremlagt kommuneplan vedr. området Stenhus Syd - Rammebilag 2.b29 

Kommunen skriver i sine egne rammer i kommuneplanen, at kommunen skal arbejde mod ensartede 
boligområder, dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det, og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 
omliggende grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken 
har alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på 
Vestbyens hidtidige boligudvikling. Desuden har vi som beboere op til området, en berettiget forventning 
om, at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Den fremlagte plan muliggør en stor bebyggelse, dels som følge af en høj bebyggelsesprocent på 45%, og 
dels samtidig muligheden for meget højt byggeri, idet der gives mulighed for at bygge op til 6 etager (22 
meter). 

Infrastruktur herunder støjbelastning af boliger 

Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret, er allerede stærkt befordret, og 
det er svært i flere perioder af dagen, at komme ud fra Stenhusparken. Efter Sportsbyen og udbygningen af 
Megacenteret og ikke mindst åbningen af Skagerrakvej som forbindelsesvej, har trafikbelastningen været 
stærkt øgende i de 15 år vi har boet på Stenhusparken. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det 
midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Ja generelt er trafikken 
stærkt øget ifm. udbygningen af Holbæk By. 

Hvis området ændres til boligformål 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og desuden således, at bebyggelsen i særlig grad matcher områdets beliggenhed ligesom 
i lokalplan nr. 2.47 og at der kommer bindinger for områdets planløsning, så der lægges vægt på at respektere 
og indpasse landskabets former og elementer i boligområdet, herunder en lav bebyggelsesprocent. 

Vi forventer at kommunen vil etablere lyskryds, samt at kommunen etablerer støjskærm (støjhegn) mod 
vores udstykning, idet trafikstøjen allerede er støt stigende og stiger hver gang der udbygges andre steder i 
kommunen. I vores lokalplan var det allerede estimeret, at uden en støjafskærmning ville de stærkest 
belastede arealer ligge over grænserne for støjniveauet for udearealer. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og vi tilslutter os fuldt dette. 

Undertegnede gør indsigelse mod planerne jf. ovenstående begrundelser. 

Navn: Palle & Karin Danielsen 

Adresse: Stenhusparken 12, 4300 Holbæk 
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Plan

Fra: >
Sendt: 11. april 2021 20:27
Til: Plan
Emne: Vedr. Kommuneplanforslag 2021- indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd. 

Høringssvar.

Til Planafdelingen og politikere i Holbæk Kommune. 

Jeg fremsætter hermed min bekymring, undren og også indsigelse mod at man overvejer at opføre 
bebyggelse på op til 6 etager.  
Dette er i strid med kommunens egne principper om at holde bebyggelsen lavt i i forvejen lavt begyggede 
områder og vil på ingen måde bidrage med forskønnelse af området. 

Området er på nuværende tidspunkt yderst trafikalt belastet da både Mega Centeret, Stenhus Kostskole 
og Stenhus Gymnasium og HF er beliggende i området.  
Stenhus Gymnasium og HF er et af landet største hvilket betyder at mange både lærere og elever benytter 
Stenhusvej. Især er det morgen og eftermiddag der er spidsbelastning og kødannelse.  
Så ingen tvivl om at et byggeri i den udstrækning der er tale om vil medføre kaotiske trafikale forhold for 
både bilister og ikke mindst cyklister.  

Holbæk Kommunes borgmester har udtalt at det grønne område står højt på dagsordenen og  at 
kommunen har amitioner om at vinde titlen som  "Danmarks vildeste kommune". 
Her er da en oplagt mulighed for at føre den ambition ud i livet.  
Et rekreativt grønt område må være udgangspunktet for den optimale udnyttelse af området til stor glæde 
for kommunens beboere.  

Vh. 

Trudsvej 12. 

Jeg ønsker ikke mit navn offentliggjort 
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Fra: Heidi Møller < >
Sendt: 11. april 2021 20:38
Til: Plan; Heidi Møller
Emne: Høringssvar vedr. erhvervsgrund ved snævre 

Er det politikernes mening i Holbæk kommune, at slette Sdr. Jernløse fra landkortet. 
Vi har nu i en rum tid levet med en ekstrem støj og forurening fra den nye motorvej, som man har valgt at 
hæve 10 meter op i luften, så flest muligt får glæde af støjen. 
I vil så nu yderligere forpeste vores dag/nat med larm og spektakel og forurening, da færdslen fra jeres 
planlagte erhvervsområde af gode grunde er nød til at køre af den nye tilkørsel til motorvejen, der i 
forvejen er ekstrem støjende , da biler/lastbiler accelerer voldsomt op af rampen.  
Det støjer så voldsomt i forvejen at vi ikke kan lukke støjen ude, selv med lukkede vinduer. 
Hvad skal der til for at I kan forstå, at vi allerede nu lever i et sandt støjhelvede? 
Vi tilslutter os fuldt saglige argumenter, som kommer fra de øvrige beboere i byen 
Jesper og Heidi Ravnsbæk 
Sdr. Jernløservej 4, 
Sdr. Jernløse 
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Fra: Kristine Olsen < >
Sendt: 11. april 2021 20:59
Til: Plan
Cc: Per Macheel Lunde; Lisbeth Helverskov; ; ; 

Bjarke Larsen; 
Emne: Høringssvar Kommunalplan 2021
Vedhæftede filer: kommuneplan byudvikling (1)-kopi.pdf; kommuneplan grøn udvikling-kopi.pdf; 

kommuneplan stier-kopi.pdf

Hej Holbæk Kommune 

Her er kommentarer til lokalplanen 2021 fra Lokalforum i Store Merløse  

Boligudvikling: 
Kommunalplanen 2021 ligger op til boligudvikling i Holbæk by, Gislinge, Tølløse og Vipperød. 
Store Merløse by har aktuelt kun en lokalplan som kan igangsættes derudover er der ikke yderligere muligheder for 
boligudvikling i byen.  
Vi ønsker at der bliver set nærmere på, at udvikle Store Merløse by med yderligere muligheder for boliger. 

Vi er et lokalsamfund i rivende udvikling som har behov for, at kunne bygge flere huse til det stigende behov for 
energirigtige boliger og give muligheder for at få flere familier til vores by.  Vi ligger centralt placeret med gode 
muligheder for, at komme omkring på Sjælland og er prisøkonomisk er godt alternativ til de dyrere omkringliggende 
byer som f.eks. Ringsted, Tølløse og Holbæk.  

Der er aktuelt meget få boliger til salg i vores område og der er godt gang i salg og køb, vi har behov for flere 
muligheder for at kunne bygge forskellige typer af boliger til forskellige behov. Vi har et bl.a. et behov for 
seniorboliger og flere almene lejeboliger. 
Lokalforum ønsker en dialog med Holbæk Kommune om, at områder i byen som er mulige at udvikle til netop disse 
formål. 

Kan der bliver kigget nærmere på muligheden for at lave nye lokalplaner i Store Merløse så, at vi kan følge med i det 
voksende behov for flere boliger i byen? Samt at få igangsat den som allerede foreligger?  

Erhvervsudvikling: 
Det er helt tydeligt at der bliver satset på de tre byer, Gislinge, Svinninge og Regstrup, og stort tillykke til dem! 

Vi ønsker at udvikle erhvervsmulighederne i Store Merløse da der allerede nu ligger områder i byen som er gjort klar 
til erhverv.   
Der er behov for at områderne kommer til salg så at byen får mulighed for, at udvikle sig på dette punkt, hvis 
at grundene ikke kommer til salg, er det stensikkert at vi ikke får nye iværksættere eller nye virksomheder til byen. 
Det har før været muligt at få virksomheder til at flytte til byen ved, at der er kommet erhverv til salg f.eks. Eskesen 
ApS. 

Vi mener at Store Merløse har rigtig meget at byde på, ikke mindst et vejnetværk omkring byen, som let fører dig til 
Sorø, Ringsted, Roskilde og Holbæk.  
Vi ligger ca. 10 km fra E45 motorvej ved Ringsted og også tæt på den nybyggede motorvej der fører med 
Kalundborg. 

Er det muligt at sætte nogen af erhvervsgrunden til salg? 
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Hvad er årsagen til at man igen satser på de 3 områder som tidligere nævnt? Vi tænker om Motorvejen har noget at 
sige eller om det er fordi at der allerede er erhverv i forvejen? 
 
Vi mener at vores by har alle grundstenene til at udvikle sig, men det kræver at vi kan få mere erhverv til byen!  
 
Vi ved hvor vigtig motorvejen E45 er for dansk erhvervsliv, og med nem og hurtig tilgang til denne, vil vi mene at 
Store Merløse ligger lige så ideel som de 3 byer der bliver satset på igen. Med allerede eksisterende erhvervsgrunde 
klar, er det bare et “til salg” skilt der mangler for succes.  
 
Klima og Miljø: 
Placering af solceller:  
Arealet syd for Hvalsøvej, der er udlagt som primær placering for solceller, ønsker vi bibeholdt som landbrugsjord. 
 
Rekreative stier:  
Vi har allerede en vandresti fra Holbækvej til Åvej gennem skoven ved banen og kolonihaverne ”Humlehaverne”. 
Derudover har vi en vandresti langs åen fra Østenden af Åparken til pumpestation ved Åvej, denne sti ønsker vi 
forlænget.  
Herudover er der er ønske om en bro over åen ved pumpestationen og sti mod vest langs åen og gennem 
kommunens grund på østsiden af parcelhusene på Tåstrupvej (se bilag) 
 
Cykelstier:  
Vi glæder os over at cykelstierne både langs Hvalsøvej, Have Borupvej, Bonderupvej, og Bagmarken stadig er på 
tegnebrættet, men vil gerne fremhæve, at der er et stort ønske om at få det højt prioriteret især pga. vores 
skolebørn. Børnene fra 6. klasse skal til Tølløse og her er der cykelsti til Kildegårdsvej og igen fra Kirke Eskildstrup og 
til Tølløse, den mellemliggende strækning mangler.  
Det er en strækning med mange sving og dårlige oversigtsforhold og samtidig en del tung trafik mellem Tølløse og 
Ringsted.  
 
Det nye samarbejde mellem skolerne i Ugerløse, Stestrup og Merløse bør få kommunen til at prioritere cykelsti 
mellem Merløse og Ugerløse.  
Cykelruten fra Ringsted der nu ender i Merløse kunne trække flere cyklister helt til Holbæk ved en forlængelse. 
 
Boligudvikling:  
Der er i Merløse ønske om at St. Tåstrup og Merløse skal hænge mere sammen end den gør i dag. Det er derfor 
vores ønske at den nye boligudvikling sker omkring Tåstrupvej. Den i kommuneplan 2021 foreslåede boligudvikling 
nord for Åen ønskes fjernet. Området ligger ret lavt og lokalforum foreslår området som fremtidigt rekreativt 
naturområde (se bilag).  
 
Området (trekanten) mellem banen og Have Borupvej er vi uforstående overfor hvorfor det er udlagt til kommende 
byzone?  
Det ligger meget lavt og meget vådt og er nu birkeskov. 
 
Skovrejsning/naturbeskyttelse:  
Beboerne i Store Merløse ønsker mere ”natur i baghaven” (se bilag). 
 
På vegne af Lokalforum i Store Merløse  
 
Kristine B Olsen  
Formand for Lokalforum  
 
 









Høringssvar til kommuneplan 2021 Svinninge 9. April 2021 

Erhvervsudvikling i Svinninge: 

Vi foreslår at området mellem Nordgårdsvej og Svinningevej (pt. A i bilag) der tidligere har været udlagt til 

erhvervsområde igen udlægges til erhverv. Det vil give mulighed for at Holbæk Kommune kan tilbyde 

Region Sjælland et særdeles velegnet område til det forestående sygehusvaskeri. Velegnet i forhold til både 

kloakering, vandforsyning og gode vejforbindelser i alle retninger. 
Kommunalbestyrelsen har besluttet (uden inddragelse af borgerne i Svinninge) at placere falkeskov på 
området og dermed lukke af for udvikling af Svinninge i den retning. 
Den påtænkte falkeskov foreslår vi i stedet henlagt til området nord for og i sammenhæng med den 
eksisterende Bjerregårdsskov. (pt. B i  bilag) 
Dette synspunkt bakkes op af Danmarks Naturfrednings forening i Holbæk. Citat: Arealet langs landevejen i 
Svinninge egner sig meget bedre til industri f.eks. sygehusvaskeri, end til skov. 

Boligudvikling i Svinninge: 
Vi foreslår et område ved KastanieAlle' omlagt til boligformål. (pt. C i bilag) Området er indeholdt i 10.EOl 

som ejes af virksomheden To Øl. 
Vi mener området er oplagt til boligformål og ikke til erhverv. 
Området falder naturligt ind i nuværende boligbyggeri med gode tilkørselsforhold og gangstier samt let 
adgang til såvel rekreative områder omkring Svinninge Å samt til Svinninge bymidte. Samtidig falder dette i 
god tråd med Holbæk Kommunes intention omkring den tidligere materielgård. 

Et område samme sted (pt. D i bilag) beliggende mellem det foreslåede boligområde og Svinninge Å, 

grænsende op til nuværende fabriksbygninger, foreslår vi ligeledes taget ud af erhvervsområde og i stedet 
lagt ud som rekreativt område. 

Centerområdet i Svinninge: 
Vi foreslår at åbne for en fortætning af bymidten, (10.C0l) og give mulighed for at bygge op til 4 plan mod 
nuværende 2½ plan. 
Det ville gøre det mere attraktivt for investorer at købe og udvikle de pågældende ejendomme som ligger i 
centerområdet. 

I Svinninge er der pt. meget få lejligheder hvor det er muligt for bl.a. ældre at bo i byen uden at skulle passe 
en have. I rapporten som Holbæk kommune har udarbejdet omkring bosætning og bosammensætning var 
der en efterspørgsel på netop denne type boliger. 

Svinninge Lokalforum v/Tommy Sørensen 
Svinninge Erhvervsforening v/Benny Jørgensen 

Tovholder for Plangruppen under Svinninge Lokalforum 
Bjarne K. Jensen, Østre Hovvej 33, 4520 Svinninge tlf. 

Claus Møller Christensen, Stærmosegård 1, 4520 Svinninge, Thomas Birch, Svinningehallen 1, 4520 
Svinninge, Kim Ekstrøm, Erantisvej 1, 4520 Svinninge, Peter Larsen, Østre Hovvej 9, 4520 Svinninge, Svend 
Nielsen, Vestre Hovvej 74, 4520 Svinninge, Bjarne Kongsted, Havrevænget 23, 4520 Svinninge 
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Holbæk Kommune Holbæk, 11. april 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse med den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd 
medunderliggende ramme bilag 2.b29 

Jeg gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Skal området absolut ændres til boligformål, må det være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder og endvidere således, at der hvor byggemulighederne er størst, være mod nord og øst. 
dvs. ind mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større 
byggemulighederne er og det må også være dem, der må bære ulemperne. 

Jeg er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og jeg tilslutter mig fuldt dette. 

Holbæk, den april 2021 

Navn: Gitte Nygaard Petersen 

Adresse: Stenhusvænget 2 
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Holbæk Kommune Holbæk, 11. april 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med 
underliggende ramme bilag 2.b29 

I forbindelse med ovenstående gør vi hermed indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsom stor bebyggelse som følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse hvor der i forvejen er det, og etagebyggeri hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på vest byens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om, at området aldrig kan bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Vi mener ikke, at vejen fra Stenhusvej til Huginsvej er egnet til den massive trafik, hvorfor vi 
må formode, at vejen skal laves bredere med de gener, dette måtte medføre. Vi mener samtidig, at den 
øgede trafik vil have negativ indflydelse på de rigtig mange bløde trafikanter fra vest byen, der bruger stien 
via Idunsvej/Huginsvej til at komme til de omkring liggende skoler og sportsbyen. Der er i forvejen meget 
betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og børnehave samt indfaldstrafik fra de 
nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er Stenhusvej den officielle forbindelsesvej 
mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til Sportsbyen fra bymidten. 
Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod gennemkørsel på Torpet for at 
komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Derudover kan man formode/frygte, at trafikstøjen vil øges væsentligt i forhold til, hvad der er forventeligt i 
et bolig kvarter.  

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar, 
hvilken vi tilslutter os til fulde. 

Holbæk, den 11. april 2021 

Navn: Jeanne Christa Hansen & Palle Willer Svendsen 

Adresse: Stenhusvænget 7, 4300 Holbæk 
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Plan

Fra: Kathrine < >
Sendt: 11. april 2021 21:23
Til: Plan
Emne: Høringssvar til kommuneplanen

Vi- Kenneth og Kathrine Rogér Enggaard Bach giver høringssvar til Kommuneplanen i forhold til at skulle oprette et 
område ved nr. Jernløse /Sdr. Jernløse i miljø klasse 6. 
Mange af de virksomheder der er i miljøklasse 6, udleder en del CO2, samt medfører tung trafik, som ikke kun vil 
være at finde på motorvejen men også på alle veje til og omkring området. 

Det medfører ekstra lysforurening, forurering generelt og støjforurening, som ikke er at foretrække, igen slet ikke så 
Tæt på et lokalsamfund som ellers er i udvikling. 

Det går ikke hånd i hånd at lave en særlig belastende miljøklasse, så tæt på bebyggelse, lokalsamfund samt skole og 
institutioner, og giver ikke holbæk kommune, og ej heller Regstrup som lokalsamfund,  mulighed for at være en 
klimakommune, som Arbejder for en mere grøn og bæredygtig kommune. 

Skulle 
Vi ikke hellere plante noget mere skov eller Ihvertfald sørge for at hvis man ønsker at lave et område på omtalte 
stykke, at det også kan være til gavn for lokalområdet. 

Evt. Dagligvarebutik som vil være attraktiv for lokalområdet eller små virksomheder som kan skabe vækst og 
arbejdspladser.  

Med venlig hilsen  

Kathrine Rogér E. Bach og Kenneth Rogér E. Bach Regstrupparken 35, 4420 Regstrup 
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Sdr. Jernløse, den 11. april 2021 

Høringssvar til Kommuneplan 2021 - Specifikt vedr. udlæg af erhvervs-
områder ved Regstrup. 

Vi har læst kommuneplanforslagets oplæg til udlæg af erhvervsområder ved Regstrup. Vi mener, at 
de foreliggende forslag vil igangsætte en helt forkert udvikling i vores lokalområde og fremsender 
hermed vore argumenter mod forslagene: 

Er flere erhvervsområder afsat til høje miljøklasser den rette vej frem for Holbæk Kommune?  

Uden for Holbæk by er kommunens særpræg landligt. Store områder ligger tæt ved vand, i andre er 
der mange skove, og i bl.a. Regstrup lokalområde er bakkerne, de brede vidder og de gode udsigter 
med spredte landsbyer fremherskende. Med den igangværende epidemis omkalfatring af 
samfundet, er der forøget efterspørgsel efter vores kvaliteter, og derfor skal vi passe på ikke at 
ødelægge dem. Det, der betyder noget, er natur, frisk luft, rummelighed, nem adgang til skole og 
børnepasning, samt gode landsbymiljøer. Der er i kommunen allerede udlagt områder til høje 
miljøklasser, og der er ingen grund til at inddrage nye, uberørte områder til dette formål. Det virker 
som en reminiscens fra en forhåbentlig snart svunden tid. 

Med kommunens erklærede mål om at blive vild, grøn og energivenlig, er det ikke sort erhverv, 
man skal efterstræbe. 

Er det en god ide at benytte arealer mellem Regstrup, Nr. Jernløse og Sdr. Jernløse til tungt 
erhverv?  

Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse og Kvanløse er snart støvsuget for ejendomme til salg, og som 
området er indrettet lige nu, er det særdeles populært for børnefamilier, som flytter i parcelhuse, og 
for yngre, som skaber små kollektiver på landejendomme. Samtidig ligger vi centralt for store dele af 
Sjælland, og forøgede muligheder for hjemmearbejde gør kun vores område mere attraktivt. Ifølge 
en nylig AE-analyse ligger det meste af området allerede pænt højt på indkomstskalaen, og 
medianindkomsten er højere end for kommunen som helhed. Området tiltrækker med andre ord en 
ressourcestærk gruppe, som kan bidrage til at løfte kommunen.  

Erhverv i særligt belastende miljøklasser vil standse den positive boligudvikling. 

Der er ikke behov for udlæg af flere erhvervsarealer i Holbæk Kommune: 

Ifølge kommunen selv er der benyttet 9 ha nyt erhvervsareal i perioden, siden Kommuneplan 2017 
blev vedtaget, og yderligere 9 ha i den foregående 4-års periode. Uden arealerne ved Regstrup er 
der mindst 150 ha til rådighed til de næste 12 år, som kommuneplanen dækker. 

Ifølge udtalelse på informationsmødet den 22.03.2021 er der ingen konkrete henvendelser om 
arealer ved Regstrup i miljøklasse 5 eller 6.  

Konklusionen må være, at der ikke er noget behov, men at man håber, at kunne tiltrække 
virksomheder, som har svært ved at få lov til at etablere sig andre steder.  
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Områdets infrastruktur er slet ikke gearet til den lastbiltrafik, som transporttunge virksomheder 
vil generere:  

Fra kommunens side har man været meget fokuseret på motorvejen og de muligheder den kan give 
for transporttunge erhverv, men infrastrukturen omkring til- og frakørsel i Regstrup er slet ikke 
bygget til en evt. voldsom forøgelse af lastbiltrafikken. Færdsel til og fra motorvejen fra 
lokalområdet er nemlig – selv på med det nuværende trafikniveau - slet ikke uproblematisk. Til- og 
frakørselsanlægget er dårligt placeret, hvis man ønsker voldsomt øget trafik. Ingen af de to 
foreslåede erhvervsområder vil kunne forsynes fra de nuværende vejanlæg. Der bliver behov for 
endnu en sidevej på Ringvej Syd nord for rundkørslen, hvor oversigtsforholdene generelt er dårlige. 
På sydsiden af rundkørslen må lastbiler formodes at skulle foretage et næsten 180 graders sving for 
at komme ind på erhvervsarealet. Også her er der dårlige oversigtsforhold, især når man kommer fra 
Sdr. Jernløse. 

Også den videre trafik giver problemer. Det siger sig selv, at trafiktunge virksomheder genererer 
meget lastbiltrafik, og kommunen skriver i miljørapporten, at ”De nye udlagte erhvervsarealer ved 
Regstrup ligger umiddelbart op til motorvejen, og trafikken til disse områder vil derfor blive afviklet 
via motorvejen”. Det samme argument blev brugt for biogasanlægget, Der påviste vi, at argumentet 
ikke holdt vand, og intet er blevet bedre siden. Vi ved, at trafikken mod Midtsjælland eller Holbæk 
kun vil benytte motorvejen til Kvanløse og derefter køre på Ringstedvej. En del vil vælge Holbækvej, 
og skal dermed ad Skovvejen til rundkørslen ved Nr. Jernløse Mølle. Samtidig er der fristende 
genveje gennem Nr. Jernløse/Regstrup/Søstrup, hvis man skal til Holbæk. Lokalområdets 
infrastruktur kan ganske enkelt ikke rumme mere tung trafik – hvilket også var en væsentlig årsag til 
afvisning af biogasanlægget.  

Som kuriositet kan vi da også lige nævne, at der pt. ikke findes mulighed for at færdes på cykel eller 
til fods på nogen af de veje, som vil lede ind til erhvervsområderne. Skulle de påtænkte områder 
generere lokale arbejdspladser, skal man altså både fra Nr. Jernløse og Sdr. Jernløse starte bilen for 
at komme på arbejde lokalt.  

Der bliver behov for massive investeringer i nye veje, cykel- og gangstier, hvis trafikken til de 
foreslåede erhvervsområder skal kunne afvikles nogenlunde sikkert. 

 

Erhvervsbyggeriet i 12-15 m højde konflikter med kommunens egen landskabsplan. 

Allerede i forbindelse med biogassagen henledte vi opmærksomheden på kommunens 
landskabsplan, som flittigt benyttes til at afslå mindre tilbygninger og overdækninger, men som 
udmærket synes at kunne fraviges, når blot overtrædelsen er stor nok. Vi glæder os dog over at 
konstatere, at planen ikke er ændret i forbindelse med udarbejdelsen af KP-2021, hvilket vi opfatter 
som et tegn på, at man stadig ønsker at bevare vore landskabsværdier. I planen står bl.a. følgende 
om område 25, Krøjerup, som de foreslåede erhvervsområder hører under. Det passer ikke så godt 
med erhvervsbyggeri i 12-15 m. højde:  

 ”Tilstand: Selv om området har fået tilført vindmøller og større veje, så virker det stadig relativt 
upåvirket og tidligere tiders strukturer ses stadig tydeligt. Området opleves som et typisk 
landbrugsland omkring de små landsbyer. Ingen nye bebyggelser bidrager til at tilstanden vurderes 
at være rimelig god.” 

”Sårbarhed: Områdets overordnede struktur er tilstrækkelig stor til at nye elementer kan indpasses. 
Terrænet og beplantninger er tilstrækkelige til, at tillade mindre ændringer.”    



”Udsigter mod nord og internt i området: Der findes flere steder i området markante udsigter, som 
bør bevares. Selv små plantninger vil kunne begrænse udsyn. Det bør derfor sikres gennem 
planlægningen, at disse udsyn friholdes for skovrejsning, byggeri eller andet, som kan forhindre eller 
virke forstyrrende for oplevelsen.” 

”Landsbyer: Der er relativt mange landsbyer i området eller rester af tidligere udflyttede landsbyer. 
Flere af disse landsbyer er velbevaret i deres struktur og landsbyejerlaget fremstår klart. Især 
landsbyerne Nr. Jernløse, Hanerup, Dramstrup, Krøjerup, Snævre, Ll. Knabstrup, Søndersted og 
Mogenstrup fremstår som velbevarede helheder. Disse landsbyer kan tåle en begrænset 
huludfyldning, men egentlige nye bebyggelser bør undgås. Landsbyernes placering i landskabet bør 
tilsvarende respekteres og ikke sløres af tilplantning eller større anlæg.” 

Landskabsplanen tilgodeser netop de store vidder og udsigterne fra syd og sydøst, som er 
storslåede og f.eks. giver kig til Nr. Jernløse Mølle. Der findes ingen måde, hvorpå 
landskabsplanen kan overholdes, hvis de foreslåede erhvervsområder bebygges som foreslået.  

 

Vil vi slet ikke have erhverv herude? 

Jo, der er en del, som ønsker lidt mere plads til erhverv som det, der findes i Virkelyst, et område, 
som vi er stolte af og lever fint med. Der er tale om mindre virksomheder med lavere bygningshøjde, 
som ikke støjer, ryger eller udsender større mængder CO2 og anden forurening. Endvidere ligger 
området på Søstrup-siden af Nr. Jernløse, hvilket gør, at det ikke er synligt fra syd og derfor ikke 
skæmmer de lange udsigter derfra. Vi har heller ingen problemer med Schoeller Plast. 

Vi tror, at ”mere Virkelyst” vil gøre langt mere gavn, både for lokalområdet og for Holbæk end en 
helt ny type erhverv, som vi ikke har tradition for herude, som ødelægger vore omgivelser, som ikke 
udspringer af lokalområdet, men bare skal ligge et sted. Trafiktunge produktions- eller 
Logistikvirksomheder medfører sjældent mange arbejdspladser. Det kan derimod lokalt forankrede 
håndværksvirksomheder og andre mindre virksomheder gøre. Her kan der sågar blive mulighed for 
lærepladser til lokale unge.  

Vi ønsker et mindre område med mindre – og mindre forurenende - virksomheder og lavere 
bygningshøjder. 

 

Til sidst: Nogle af de helt åbenlyse argumenter mod forslagene: 

1. For tæt på skole og idrætsplads:  

Begge de foreslåede erhvervsområder ligger tæt på Nr. Jernløse skole og sportsplads. Som ved 
biogasanlægget bliver der øget risiko for partikelforurening, lugt og støj, som skal tillægges en øget 
belastning fra motorvejen. Når Ringvejen bliver bygget, og der skal være sportsplads syd for Gl. 
Skovvej, øges risikoen yderligere. 

2. Risiko for drikkevandsforurening: 

Begge områder er OSD-område samt indvindingsoplande for Regstrup og Nr. Jernløse vandværker.  

3. Støj- og lysforurening:  



Større transport- og logistikvirksomheder arbejder i døgndrift og medfører støj, trafik og 
lysforurening hele døgnet. 

Man forventer at ville tillade motorvejseksponering. Det gør området utiltalende for folk, som kun 
passerer forbi, og det skaber lysforurening for os, som bor her. Motorvejen ligger allerede højt i 
landskabet, så motorvejseksponering kræver skiltning i betragtelig højde. 

4. Tab af naturværdier: 

Flagermus, røde glenter og musvåger færdes p.t. dagligt i og over de pågældende områder – lad os 
gerne styrke den natur, vi allerede har, parallelt med at vi forsøger at gøre hele kommunen vildere.  

5. Prioritering af sort erhverv frem for grøn energi og grøn natur: 

Landbrugsjord inddrages, som i stedet kunne anvendes til at styrke kommunens grønne mål. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sammenfattende finder vi, at Holbæk Kommune ikke har et reelt behov for at udlægge nye 
erhvervsarealer ved Regstrup, og at det foreslåede udlæg vil være uheldigt på rigtig mange 
parametre.  

For at tilgodese erhvervsinteresserne i lokalområdet kan der udlægges et mindre areal nord for 
motorvejen, og helst direkte over for Virkelyst, med lavere miljøklasse og uden behov for megen 
tung trafik. Der vil stadig blive behov for udbygning og forbedring af vejene omkring området, og 
nybyggeri må indpasses i landskabsplanen for så vidt angår højde og placering.  

 
Mvh. 
Bent og Anni Olsen 
Nørrevang 5, Sdr. Jernløse 
4420 Regstrup 
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Fra: Torben Krog < >
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Til: Plan
Emne: Indsigelse mod Strategisk Energiplan, Holbæk 2020-2030. Tema 2 Grøn 

energiproduktion

Vi gør indsigelser mod udpegningen af primære positiv område for kæmpevindmøller vest for Sandby! 

På borgermøde den 8. december 2019 bad man borgerne om at svare på følgende spørgsmål: "Hvilke konkrete 
anbefalinger har I til det videre arbejde med den grønne opstilling i Holbæk Kommune?" 15 plancher fra 
borgermødet kan ses på kommunens hjemmeside. Her kan læses at en gruppe ud af 15 foreslår: "Sol og vind langs 
motorvejen". Derfor undrer denne udpegning naturligvis fortsat. Hvor blev borgernes stemme af? 

Kæmpevindmøller eller rettere store vindkraftværker er der ikke brug for flere af i det åbne land.- og her foreslået i 
et unikt naturskønt område med kanaler, dyreliv og fødevareproduktion. Et særlig stykke natur i Holbæk Kommune. 
(jvf. Verdensmål 11 delmål 4  - at beskytte og bevare verdens kultur og naturarv 
samt https://holbaek.cowiplan.dk/media/1122/landsbyer_sandby_33911.pdf) 

Placér dem på havet i havvindmølleparker, hvorfra der allerede i dag produceres store mængder konkurrencedygtig 
grøn strøm. På havet sker den mest effektive udnyttelse af vinden, der er ingen produktionsbegrænsninger og man 
generer ingen mennesker. At kæmpevindmøller i fremtiden skal placeres på havet understreges af et bredt forlig i 
Folketinget om at iværksætte arbejdet med at realisere to energiøer - en i Nordsøen og en i Østersøen (Klimaaftalen 
af 22. juni 2020) 

Venlig hilsen 
Dorte og Torben Krog 
Vestergaard 
Sandby 2, 
4520 Svinninge 
mail:  
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Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd. 

I den nye kommuneplan lægges der op til, at det grønne areal på Jehovas Vidners grund omlægges fra 
landzone til byzone. Samtidig læggers der op til, at der i lokalplanen for området skal kunne bygges i 6 
etager og 22 meter med en bebyggelsesprocent på 45. Og med indsigt i den betingede købsaftale der 
allerede er indgået mellem investor og Jehovas Vidner forstås det yderligere, at der er planer om at 
etablere 500 nye boligere på Jehovas Vidners grund. 

Vi vil som beboere på Huginsvej 7 (og dermed naboer til den pågældende grund) gerne gøre indsigelse 
mod disse planer på baggrund af følgende årsager. 

1. Harmoni

Det omkringliggende område er kendetegnet ved lav bebyggelse med maksimalt 8 meters højde og en 
bebyggelsesprocent på maksimalt 30. At etablere store etagebyggerier på den nuværende Jehovas 
Vidner grund vil først og fremmest skabe disharmoni med det omkringliggende område og falde meget 
unaturligt ind. Dernæst vil det stride imod Kommunens eget hovedprincip om, at der i områder med lav 
bebyggelse kun opføres nye boliger med tilsvarende lav bebyggelse. Og endeligt vil det i flere kilometers 
omkreds være særdeles synligt, da Jehovas Vidners grund er iblandt de højst beliggende i Holbæk. 

Det undrer os således meget, hvad der retfærdiggør, at grunden ved Jehovas Vidner skal have markant 
andre forudsætninger for bebyggelse end samtlige omkringliggende områder. I det tilfælde at der skal 
bygges på grunden, vil vi kraftigt advokere for, at såvel maksimalhøjde samt bebyggelsesprocent 
afspejler alle omkringliggende områder. Det vil dels opretholde harmonien i området, og dels vil det leve 
op til Kommunes eget hovedprincip vedrørende ny bebyggelse. 

2. Infrastruktur

Stenhusvej fungerer allerede nu som en flaskehals. Det gør sig især gældende i ”myldretiden” både 
morgen og eftermiddag, hvor der er meget koncentreret trafik til og fra Stenhus Gymnasium, Stenhus 
Kostskole, Holbæk Lilleskole, Eventurlunden samt Holbæk Mega Center. Det er allerede nu normalt at 
vente længe på bare at dreje ud på Stenhusvej, ligesom det også er normalt at holde i kø.  

Med planerne om at bygge op mod 500 nye boliger vil det forventeligt betyde, at der også kommer 
omkring 500 flere biler i den daglige trafik i området. Det vil have katastrofale betydninger for trafikken 
især i myldretiden, og vi tvivler på, om trafikken overhovedet kan holde til det uden omlægning af 
infrastrukturen. Men med bebyggelse på begge sider af Stenhusvej virker det også usandsynligt, at man 
skal kunne udvide infrastrukturen. 

3. Grønne Områder i Kommunen

Med flere års befolkningstilvækst i Holbæk Kommune har der været et naturligt behov for at skabe flere 
boliger. Som resultat heraf er de grønne områder i kommunen også blevet reduceret tilsvarende. 
Samtidig kan man som borger se Holbæks borgmester udtale sig på sociale medier om, at vi skal værne 
og de grønne åndehuller, og hun har tilmed tilmeldt Holbæk til konkurrencen om Danmarks vildeste 
kommune.  
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Det strider direkte imod de konkrete planer om at omlægge et grønt område til boliger. Især fordi det 
grønne område på Jehovas Vidners grund er habitat for flagermuse (som er totalfredede i Danmark), 
rådyr, harer samt andre vilde dyr og insekter.  

Konklusion for indsigelse 

Som beskrevet ovenfor frygter vi som beboere i området, at etablering af nye (etage)boliger vil have 
store konsekvenser for området. Først og fremmest fordi det vil skabe disharmoni i lokalområdet. 
Dernæst fordi det vil skabe kæmpemæssige trafikale problemer. Og endeligt fordi det strider direkte 
imod Holbæks borgmesters egne udmeldinger om, at vi skal værne om de grønne områder i kommunen.  

Vi har foruden denne indsigelse også tilsluttet os den samlede indsigelse fra beboerne i de 
omkringliggende ejerforeninger. 

 

Med venlig hilsen 

Line og Sebastian Ørting-Vester 

Huginsvej 7, 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune  
Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg 
0899 Kommuneservice  
4300 Holbæk  

Plan@holb.dk 11-04-2021 

Side 1 af 2 

Høringssvar vedr. kommuneplan 2021 og udlægning af erhvervsareal ved Regstrup (14.E06 og 14.E07) 

Hermed fremsendes høringssvar vedr. kommuneplan 2021 og udlægning af nyt erhvervsareal ved Regstrup 
(14.E06 og 14.E07), samt at fremhæve bekymring ved at der udlægges arealer i så høje miljøklasser, med 
forventning om blandt andet miljø- og transport tunge virksomheder, så tæt på skole, børnehave og 
vuggestue. 

I notat ” Redegørelse for erhvervsudvikling” af 1. december 2020, vedr. restrumlighed fremgår det i part 3 
afsnit 2, at kommunen vurderer et behov for erhvervsareal op til miljøklasse 6. 

Spørgsmål: 

1. Hvad understøtter og ligger til grund for denne vurdering, når der i samme notat ligeledes
fremhæves at der ikke er behov for yderligere erhvervsarealer?

2. Er der på nuværende tidspunkt kommet henvendelse fra virksomheder der efterspørger arealet
med denne miljøklasse?

Det fremgår ligeledes i det tilhørende bilag 1 ”erhvervsramme med restrumlighed” tabel, som der henvises 
til i notatet, at der for området 14.E07 (ny) Regstrup syd 2 er tale om at område udlægges til miljøklasse 4-
7. 

Spørgsmål: 

1. Hvilken højeste miljøklasse er det der planlægges at udlægge arealet til, vil det være miljøklasse 6
eller 7?

2. Såfremt det vil være miljøklasse 7, hvilken type virksomhed forventes det at der er ønske om at
tiltrække/ vil komme?

Der er blandt andet mange børn der går eller cykler til og fra skolen, børnehaven og vuggestuen, og uanset 
at der er til hensigt at al tung transport skal foregå via motorvejen, kan det således ikke hindres eller sikres 
at der ikke kan eller vil blive benyttet andre veje, herunder vejen forbi skolen og/eller gennem de 
omkringliggende byer.  

Kommunens administration har netop tidligere beskrevet at kommunen ikke har hjemmel til at forbyde 
kørsel fra en specifik virksomhed på veje i kommunen, eller sikre at der, fx alene køres forbi skole og/eller 
byområder indenfor specifikke tidspunkter. Det har ligeledes fra politikkernes side tidligere været udtalt at 
tung trafik så tæt på skole, børnehave og vuggestue ikke var acceptabelt. 

Spørgsmål: 

- Hvad ligger til grund for vurdering af at det nu jf. kommuneplan 2021, både er oplagt og
acceptabelt at tiltrække og anlægge miljø- og transporttunge virksomheder så tæt på skole,
børnehave og vuggestue?
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Holbæk Kommune  
Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg  
0899 Kommuneservice  
4300 Holbæk  
 
Plan@holb.dk      11-04-2021 
 

Side 2 af 2 
 

- Har kommunen foretaget en risikovurdering, blandt andet i forhold til eventuel skadelige partikler, 
støj og lugt gener der kan fremkomme ved at anlægge miljø- og transporttunge virksomheder i de 
høje miljøklasser så tæt på skolen, børnehaven og vuggestue? 
 

- Hvilken betydning for skolens, børnehavens og vuggestues trivsel og valg/muligheder for fx 
udvidelse eller nybygninger, såfremt der kommer erhvervsområde med høje miljøklasser til miljø- 
og transport tunge virksomheder? 

Går man ind på kommuneplanens tema vedr. vand og grundvand fremgår det under de generelle 
retningslinjer 8.6.1 at der i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) så vidt muligt skal undgås at 
placeres nye særlig grundvandstruende virksomheder. Der er tale om at 14.E06 og 14.E07 i Regstrup begge 
er i et OSD-område.  

Det fremgår ligeledes under bemærkninger til retningslinjerne at Staten stiller krav om at kommunen skal 
udarbejde en redegørelse i forhold til grundvandsbeskyttelse, hvis der planlægges at placere aktiviteter der 
kan medføre væsentlig fare for forurening af grundvandet inden for OSD. I redegørelsen fra 2013, fremgår 
det for virksomheder i miljøklasse 4-7, vil være mulighed for anvendelse af opløsnings- og 
affedtningsmidler. Det må derfor antages at der vil være en overvejende risiko for at de virksomheder der 
er under disse miljøklasser kan medføre en fare for forurening af grundvandet. 

Det fremgår at kommunen har fået udarbejdet en sådan redegørelse i 2013 men ikke i 2021, da ”der ikke er 
sket arealudlæg som vil medføre øget fare for forurening af grundvandet”. 

Ved en gennemgang af redegørelsen fra 2013, fremgår de omtalte områder 14.E06 og 14.E07 i Regstrup 
umiddelbart ikke, de er ligeledes betegnet som ”ny” I notat ” Redegørelse for erhvervsudvikling” af 1. 
december 2020, vedr. restrumlighed. 

Spørgsmål: 

- Når der er planlagt disse nye erhvervs arealudlæg (14.E06 og 14.E07) i OSD-områder, i de høje 
miljøklasser (over 4) til miljø- og transporttunge virksomheder, hvad understøtter og ligger til grund 
for kommunens vurdering at dette ikke vil kunne medføre en øget fare for forurening af 
grundvandet?  

 
I Holbæk kommune har forpligtede sig til CO2 reduktion og der er ligeledes et ønske og planer om at vinde 
konkurrencen som Danmarks vildeste kommune.   

Spørgsmål: 
- Har kommunen foretaget en vurdering af hvilke konsekvenser det kan have for klima samt 

kommunes forpligtigelse til CO2 reduktion, at der udlægges arealer med høje miljøklasser til miljø- 
og transport tunge virksomheder? 

- Område der planlægges udlagt til høje miljøklasse er på nuværende tidspunkt et åben landskab 
med muligheder for den natur- og biodiversitet som kommunen har ønske om, er det blevet 
undersøgt hvilke grønne og natur løsninger der i stedet kunne foretages på området? 

Med Venlig hilsen 
Fam. Pedersen 
Regstrup 
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Høringssvar kommuneplan 2021 – erhvervsområde Regstrup syd 1 og 2 

Ifølge kommuneplan 2021 fremgår det, at der ønskes erhvervsområde nord for Skovvejen klasse 4-5 
(Regstrup syd 1) og syd for Skovvejen i klasse 4-6 (Regstrup syd 2)1. 

OSD og NFI 
I erhvervsområdet Regstrup syd 2 ligger der både OSD og NFI2. 

Ifølge Miljø- og fødevareministeriet skal kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen tage hensyn til 
OSD og NFI og skriver følgende: 

”Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser 
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er 
udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. ”3 

Til 14.E07 - Syd for motorvejen skriver I selv følgende: 

”Området kan efter nærmere lokalplanlægning anvendes til transport- og logistikvirksomheder, 
transporttunge produktionsvirksomheder og andre virksomheder der har et stort kørselsbehov og derfor er 
afhængige af en placering med god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Grundvandsforhold og 
landskabelige værdier skal undersøges nærmere i forbindelse med lokalplanlægningen. Lokalplanlægningen 
skal sikre, at der etableres afskærmende beplantning mod Nr. Jernløse og mod det åbne landskab. Mellem 
virksomhederne i erhvervsområdet etableres der ligeledes afskærmende beplantning eller grønne områder 
med grupper af træer. Motorvejseksponering og graden af indkig til virksomhederne i første række til 
motorvejen fastlægges også i lokalplanlægningen. Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen sikres, at 
grundvandsressourcen ikke påvirkes negativ. Der kan kun etableres virksomheder og funktioner inden for 
området, der ikke medfører en væsentlig fare for grundvandet. Jf. bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 
skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse, friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af 
grundvandet. Det er derfor ikke muligt at planlægge for sådanne virksomheder eller anlæg indenfor 
rammeområdet. Dette indebærer, at der jf. vejledningen til bekendtgørelsen (vejledning 2017-03-31 nr. 
9320), ikke kan indplaceres virksomheder og anlæg, der er opgjort på bilag 1 i vejledningen. Da bilaget ikke 
er udtømmende, skal der i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en nærmere vurdering, der sikrer 
at tilsvarende anlæg og virksomheder ikke placeres indenfor området.”4 

I henviser selv til bilag 1 i vejledningen5 og skriver, at virksomheder og anlæg der er opgjort på denne liste, 
ikke kan placeres i rammeområdet.  Af virksomhedstyper, der medfører en væsentlig fare for forurening af 
grundvand og fremgår af bilag 1 i vejledningen kan nævnes større transportvirksomheder, transportcentre, 

1 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/18013/redegoerelse-for-erhvervsudvikling-vers-12.pdf 
2 https://kort.holb.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d2044c374bb4472597a41d81d350bc1f 
3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1697 
4 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/lokalomraader/regstrup/14-regstrupnr-jernloese/14e07/ 
5 https://mst.dk/media/114969/pdf_-vejledning-om-krav-til-kommuneplanlaegning-inden-for-omraader-med-
saerlige-drikkevandsinteresser-og-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger.pdf 
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større vareterminaler og lignende.6 Altså bl.a. virksomheder, der har et stort kørselsbehov. Hvordan 
hænger det sammen med, at denne type virksomheder ikke må ligge i området, men det er netop denne 
type virksomheder I skriver skal ligge i dette område? 

I bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger7 fremgår det, at kommunen skal bidrage til og forebygge 
fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer. Hvordan hænger det sammen med, 
at der skal placeres et erhvervsområde op til miljøklasse 6 ovenpå et indvindingsområde? 

I § 2 i bekendtgørelsen fremgår det, at man i kommuneplanlægningen skal friholde områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Her går man i kommuneplanlægningen igen imod 
bekendtgørelsen i forbindelse med det planlagte erhvervsområde ved Regstrup syd. I § 2 stk. 2 i 
bekendtgørelsen fremgår det, at kommunen kan fravige, såfremt det er godtgjort, at der er en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for placering, herunder at lokalisering udenfor de nævnte områder er 
undersøgt og ikke fundet muligt, og at faren for grundvand kan forebygges.  

Vi har i materialet til kommuneplanen ikke fundet nogen redegørelse for, at man har undersøgt mulighederne 
for placering af et erhvervsområde i så høj en miljøklasse uden for OSD område og indvindingsopland. Hvor 
finder man denne? 

Vi har i materialet til kommuneplanen ej heller kunne finde noget materiale der beskriver, hvordan sådan et 
område i så høj en miljøklasse eventuelt vil påvirke grundvandet. Vi har heller ikke kunne finde noget 
materiale der beskriver hvordan man med så høj en miljøklasse vil forebygge forurening af grundvandet. 
Hvor findes dette materiale? 

 

Allerede restrummelighed af erhvervsarealer 
I regeringens infrastruktur frem mod 2035 planlægges motorvej fra Regstrup til Kalundborg8. I Jyderup er 
allerede etableret stort erhvervsområde klasse 4-6 med en restrummelighed på over 200.000 m2. Hvorfor 
ikke udnytte dette område først med samme miljøklasse?9 

 

Nødvendighed af høj miljøklasse? 

Er det nødvendigt med miljøklasse 6 i Regstrup syd 2 og miljøklasse 5 i Regstrup syd 1? Hvorfor ikke nøjes 
med maksimalt miljøklasse 4, hvor man kan tiltrække mindre lokale erhverv. Byen har allerede Virkelyst, 
hvor der er minimal gene fra. Et lignende område vil formentlig genere de færreste og opfylde mange 
mindre lokale erhvervs behov og skabe lokale arbejdspladser. Dette vil passe meget bedre til omgivelserne, 
i stedet for at prøve at presse et erhvervsområde i højmiljøklasse ind mellem 3 byer. Det er fuldstændig 
samme problematikker om igen, som under biogas-sagen! 

 

 
6 https://mst.dk/media/114969/pdf_-vejledning-om-krav-til-kommuneplanlaegning-inden-for-omraader-med-
saerlige-drikkevandsinteresser-og-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger.pdf bilag 1 
7 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1697 
8 Regeringens infrastrukturplan 2035; Danmark fremad, april 2021. 
9 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/18013/redegoerelse-for-erhvervsudvikling-vers-12.pdf 
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Lastbiltrafik 
Erhvervsområderne Regstrup syd 1 og 2 ligger i et område ud til skoleveje, boliger mm. Vil der blive krævet 
af virksomheder, at lastbiler ikke må køre af mindre veje og udsætte nærområder for stor risici og gener fra 
lastbiler? Vil der blive set på sikkerhed på vejene i byerne omkring erhvervsområderne (Regstrup, Sdr. 
Jernløse, Nr. Jernløse samt Snævre)? 

 

Lugt- og støjgener  
I forhold til lugt- og støjgener ligger erhvervsområderne i kort afstand til flere skoler, børnehaver samt 
dagplejer og vi har derfor bekymringer ift. børnenes trivsel. Er det forsvarligt at have transporttunge og 
potentielt meget forurenende virksomheder så tæt ved Skovvejens skoles udendørsfaciliteter?  

 

Klimakommune? 
Holbæk kommune vil gerne være grønne og nedsætte CO2-udledning. Er det ikke modstridende, at 
kommunen gerne vil være grøn, men samtidig udlægge erhvervsområder i høje miljøklasser? Vil man se på 
hvordan byerne kan kompenseres for den ekstra forurening områderne vil belastes med, i form af f.eks. 
skov, naturpark eller andet? 

 

Vindmøller 
I erhvervsområderne står der en vindmølle i hhv. Regstrup syd 1 og 2. Vindmøller producerer grøn energi. 
Vil der blive taget hensyn til disse vindmøller? Der er sikkerhedsafstande ift. bebyggelse mm., da de bl.a. 
kan ”kaste” med istapper om vinteren. Til nærmeste nabo skal der være 4x vindmøllens totalhøjde10. 
Gælder der samme afstandskrav til virksomheder? 

 

Nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning 
Jf. erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning11 fremgår 
det, at der i planlægningen skal tages hensyn til at der ikke vil blive skærpede miljøkrav til eksempelvis 
produktionsvirksomheder af national interesse. Da dette tidligere var oppe og vende med biogas på samme 
placering, var man klar til netop at give virksomheden skærpede miljøkrav for at sikre borgerne i området. 
Hvordan hænger det sammen med de nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning? 

 

 

 

 

 
10 https://winddenmark.dk/tal-fakta/regler-vindmoller/afstand-til-vindmoller 
11 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_ko
mmuneplanlaegning.pdf 
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Punkt 2 i de nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning omhandler 
kommuneplanlægning indenfor område med særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsopland. Der 
står følgende12:  

Man har her valgt et område som ikke alene er OSD 
område, men samtidig er indvindingsområde for 
drikkevand. Hvorfor følger Holbæk kommune ikke de 
nationale hensyn der skal tages i forbindelse med 
kommuneplanlægning? 

 

Punkt 2.2.3 foreskriver, at hvis kommunen fraviger 
forbuddene skal der udarbejdes en 
grundvandsredegørelse. Den grundvandsredegørelse, der 
i materialet for kommuneplanforslaget henvises til13, er 
en gammel grundvandsredegørelse, hvor man har kigget 
hvilken indvirkning det vil have på grundvandet med 
udvidelse af boligområderne ved Regstrup samt erhverv i 
miljøklasse 1-3. Hvorfor er der ikke lavet en ny 
grundvandsredegørelse, hvor der tages højde for de høje 
miljøklasser der ligges op til i kommuneplanen? Det 
virker meget mærkeligt, at man har vurderet at det ikke 
er nødvendigt med en ny redegørelse, da den man 
henviser til slet ikke har taget højde for det man 
planlægger i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_ko
mmuneplanlaegning.pdf 
13 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/1465/osd-redegoerelse.pdf 
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Plan

Fra: Mette Flindt < >
Sendt: 11. april 2021 23:15
Til: Plan
Emne: Høringssvar kommuneplan

Høringssvar til kommuneplan 

Så er den gal igen i Regstrup !!!  

Vi siger nejjj til industri helt op til miljø kl. 6. 

Vi flyttede hertil for ca. 6 år siden for, at bo på landet, og nu har vi snart brugt 
halvdelen af tiden på at kæmpe imod, at vores dejlige område skal ødelægges, først 
af erhverv og biogasanlæg og nu af et kæmpe industriområde... 
Hvad er det man ikke forstår ? Vi ønsker ikke, at være pakket ind i tung industri.  Vi 
vil IKKE være Holbæk’s industriby! joo det ville det blive, industri op til den højeste 
miljø kl. med støj, forurening, trafik og op til 15 m høje bygninger lige midt imellem 
4 landsbyer.  

Jo selvfølgelig ville en del af trafikken foregå via motorvejen, men en markant  del vil 
også være tværgående tung trafik, og foregå via de små og mindre veje. Dette 
problem oplevede vi dagligt ift etablering af motorvejen.  
Og hvad med Nr. Jernløse skole ? den vil blive pakket ind i erhverv og industri og 
hvad dertil hører, ej at forglemme det areal Holbæk Kommune har erhvervet sig 
ifbm forlængelse af ringvejen mod nord, som idrætsanlæg til skolen -og 
kompensation - for det store areal Holbæk kommune indrager til planlagt 
forlængelse af ringvejen - super med idræt og en stor nyrenoveret skole klods op ad 
industri/erhverv - er der tænkt over trafikmængden ift. de “bløde” trafikanter der 
skal til/fra skole og fritidsaktivitet/sport ?  

Kommunen med borgmesteren i spidsen, taler vidt og bredt om miljø, og at Holbæk 
går forrest som en grøn kommune, for umiddelbart efter, at udlægge endnu et 
område til erhvervområde, hvordan hænger det sammen med, at ødelægge 
naturen/landet/landsbyerne ? 
Stor set alle grunde i Regstrups nye udstykning er nu solgt, så det går jo meget godt 
med tilflytningen, der er mange, som os , der vil ud og bo på LANDET !  Hvad vi I 
med flere erhvervsområder  ?  

Der rigeligt med ubenyttede udlagte arealer i Holbæk kommune . 
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  Er denne kommuneplan i virkeligheden et biogasanlæg i Regstrup, der er på “ på vej ind ad bagdøren” ? ?  
 

Mette & Per Flindt  
Strædet 5 , Sdr. Jernløse  
4420 Regstrup  
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Fra: Allan Knudsen < >
Sendt: 12. april 2021 00:08
Til: Plan
Cc: Grundejerforeningen Ladegaarden
Emne: Indsigelse kommunalplanforslag-rammebilag 2.B29
Vedhæftede filer: Lokalplan indsigelse_rammebilag 2.B29.pdf

Til Holbæk kommune 

Grundejerforeningen Ladegaarden tilslutter sig den fælles indsigelse der er foretaget af de 
omkringliggende grundejerforeninger, i forhold til en evt. udstykning af "Jehovas vidner" grunden. 

For vores grundejerforening er det især den trafikale situation som bekymrer os, da der i forvejen er en 
stor belastning af Stenhusvej i perioderne med spidsbelastning. Hvorfor vi også har set os nødsaget til at få 
lavet en afspæring af Torpet, for at undgå trafik ind i vores område. 

Mvh. 

Allan Knudsen 
Formand, GF Ladegaarden 
Koblet 11, 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune 

Plan og Byg 

0899 Kommuneservice 

11-04-2021

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 

Hermed følger høringssvar vedrørende Kommuneplan 2021 for så vidt angår de to områder Stenhus 
Syd og Rishøjgård Vest. 

Holbæk er en dejlig by tæt på fjorden og med naturen tæt på. Det gør den meget attraktiv for folk 
som søger væk fra storbylivet. Mange mennesker tilvælger Holbæk aktivt for at bo i en by af en vis 
størrelse, men samtidig være tættere på naturen. Derfor er det også vigtigt at fastholde de grønne 
oaser i byen og ikke blot plastre dem til med boliger.   

Generelt mener vi, at kommunen i forbindelse med en kommuneplan bør tænke mere på, hvad der 
vil være godt for kommunen på lang sigt. Det virker kortsigtet at lave en plan ud fra én grundejers 
ønsker og ved at udlægge store områder til boligbyggeri uden fra starten af tænke på, hvordan 
naturen også bliver inddraget, og hvilken betydning det vil have på infrastruktur, børnepasning og 
skoler m.v. 

Stenhus Syd: 

Vi er som udgangspunkt ikke modstander af, at området omdannes til boligområde, men det bør 
tages i betragtning, hvordan området passer ind til de omkringliggende områder, samt hvordan 
geografien på grunden er, jf. de generelle rammer for Kommuneplanen refereret nedenfor. 
Rammene i planen bør ikke være defineret ud fra en nuværende grundejers ønsker, men ud fra en 
langsigtet plan, der tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning.  

I de generelle rammer for kommuneplanen står der under ”Bebyggelsens omfang, placering og 
udtryk”, at ”ny bebyggelse, som opføres i allerede udbyggede områder, skal som hovedregel tilpasses 
facadelinjer, husdybder, etageantal, gesimshøjder, tagform og materialevalg ved den omgivende 
bebyggelse.” Eftersom Stenhus Syd grunden er omsluttet af eksisterende boligområder, bør 
kommunen sikre, at dette princip efterleves. I planen for det nærliggende område Stenhusvej Vest 
står der f.eks., at ”Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til bevaring af landskabstræk”, og 
lignende formulering er anvendt i planen for Stenhusvej Øst. Det samme bør gælde for Stenhus Syd. 

Grunden er som den står nu en oase for natur og dyreliv, som har udviklet sig over de sidste 50 år. 
Der er en fast bestand af hjorte, harer, rovfugle og mange andre fugle og dyr, som holder til der. På 
den måde er grunden knyttet til Ladegårdsskoven og Holbæks Grønne Lunge på den anden side af 
Stenhusvej. Det bør der tages hensyn til, når det besluttes hvorvidt områdets anvendelse skal 
ændres. 

En udbygning på grunden i den skala, som der lægges op til i kommuneplanen, vil være enormt 
dominerende og indgribende på de omkringliggende boligområder pga. den tilladte højde på 
bygningerne i sammenhæng med grundens højde i den sydlige del – uanset at der bliver udarbejdet 
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skyggekort m.v. Endvidere vil antallet af boliger på området skabe et pres på veje og stier rundt om 
grunden, som de ikke er bygget til at bære. 

Forslag 1: 

- Kommunen bør købe grunden og sammen med de omkringliggende grundejerforeninger 
beslutte, hvordan grunden skal anvendes fremadrettet i et samspil mellem natur og 
mennesker, uden at det skal handle om at skabe den største fortjeneste for den nuværende 
ejer. 

Forslag 2: 

- Ændre status til boligbyggeri for den nordlige og østlige del af grunden, hvor det gives 
mulighed for boliger i op til 2 plan med en bebyggelsesprocent på op til 30%. 

- Ændre status for den sydvestlige firkant til rekreativt område for at fastholde tilknytning til 
Ladegårdsskoven og Holbæks Grønne Lunge – og for at fastholde fugle- og dyrelivet på 
grunden. 

Forslag 3: 

- Såfremt det fastholdes at ændre status til boligområde for hele grunden, bør der maksimalt 
gives tilladelse til boliger op til 2 plan med en bebyggelsesprocent på op til 30% for at skabe 
ensartethed i forhold de omkringliggende områder og for ikke at overbelaste den 
omkringliggende infrastruktur. 

- Indenfor denne bebyggelsesprocent kan det evt. accepteres, at der gives tilladelse til 3 
etagers bebyggelse på den nordlige (og laveste) del af grunden tættest på de nuværende 
bygninger.  

- Endeligt bør der stilles krav til opholds- og friarealer på samme måde som der er for område 
2.B03 for at sikre, at der også skabes grønne områder på grunden. 

Rishøjgård, vestlige del: 

Det er et kæmpe område, der her lægges ud til boligområde, og med en bebyggelsesprocent på op til 
50% lægges der op til tætte bebyggelser. Med så stort et område vil der ikke blot blive behov for 
boliger, men også f.eks. handel og daginstitutioner, og derfor bør helhedsplanen komme forud for, at 
hele området udnyttes til boligområde. 

Dette vil have store konsekvenser for hele Holbæk Vest og Tuse i forhold til trafik, institutioner og 
skoler, detailhandel og meget andet, og det er derfor alt for voldsomt en plan at lægge sig fast på, 
når der ikke er taget højde for, hvordan en sådan mængde boliger vil påvirke området som helhed. 

Endvidere bør det i højere grad sikres, at der planlægges grønne/rekreative områder ind i planen, da 
området er tæt på udkanten af byen, Tuse å, fjorden osv. 

På den baggrund opfordres til, at planen i første omgang kun inddrager den sydlige del af området 
hen til rundkørslen mod Tuse Byvej som boligområde – med lavere bebyggelsesprocent, indtil der er 
skabt en helhedsplan, som i højere grad tager andre forhold i betragtning end blot udbygning af 
boligområder. 

En yderligere udstykning til boliger langs med Kalundborgvej vil desuden have en betydelig 
belastning på Springstrupvej som forbindelse over jernbanen til Megacentret. Springstrupvej er 
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allerede i dag overbelastet af trafik – til fare for gående og cyklister som bliver klemt på det smalle 
stykke fra Kalundborgvej og hen over broen over jernbanen. Det er helt nødvendigt, at kommunen 
har større fokus på trafiksikkerhed og påvirkningen på trafikken på det omkringliggende vejnet, når 
der udstykkes nye boligområder. 

 

Med venlig hilsen 

 

Eline Kirk Mørk og Morten Schwaner 

Heimdalsvej 27 

4300 Holbæk 
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Til: Plan
Emne: Indsigelse mod kommuneplan 2021 rammebilag 2 b29
Vedhæftede filer: indsigelse 11.april 2021.pdf

Til rette vedkommende. 
Hermed vedhæftet indsigelse. 
Vi håber meget på i er lydhør ift. de påpegede problemstillinger. 
Det trafikale kaos der hersker er tiltagende, lange ventetider, kødannelser, stressende trafikanter og ikke mindst den 
stærkt tiltagende trafikstøj fra stenhusvej som i sig selv er voldsomt generende og hæmmende for livskvaliteten. 

Med venlig hilsen 
Frank Kjølby  
Stenhusvænget 18 
4300 Holbæk  
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Tuse Lokalforum 
Høringssvar til Kommuneplan 2021 

Vi har i Lokalforum valgt at sende vores tidligere kommentarer til boligstrategien ind som 
høringssvar til kommuneplanen.  
I lokalforum støtter vi op om den grønne omstilling og om et solcelleanlæg ved 
Severinsminde. Dette skal der ikke sås tvivl ved og vi har også ved flere møder drøftet 
de foreløbige planer med Christian og er sikre på at det ender med en god løsning. 

Lokalforum har et par input, som vi godt kunne tænke os indarbejdet i planerne, især ønsker vi 
at kommunen indarbejder input 3 i kommueplanen.  

Input 1 - Grønt bælte 

Det er lokalforums ønske, at der tydligt bliver beskrevet hvornår træerne/det grønne bælte er 
nået den fulde højde og om det kan forventes den samme tæthed hele året. 

Desuden er det vores vurdering, at en visualisering og eventuelle referencebilleder 
kan medvirke positivt til projektets fremdrift og 
dialogen med de nærmeste naboer. 

Input 2 - Adgangs til område vest for banen 
Trafiksikkerhed er et af Lokalforums store 
opmærksomhedspunkter. Det kan derfor godt 
bekymre os, om der i anlægsfasen vil blive en 
stor belastning af tung trafik gennem Tuse by. 

Specielt materiale til området vest for 
jernbanen, idet adgangsvejens placering, 
naturligt vil lede trafikken ned af Butterupvej. 

Vores forslag er, at adgang til denne del af 
området flyttes op til Mercedes. Der er i 
forvejen kørespor ud til området.
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Input 3 - Boligområde i nord-trekant 
 
På tidligere møde med Christian og i forbindelse med bolig-strategien, drøftede vi muligheden 
for at det øverste område af matrikel 1a udlægges til boligområde i forlængelse af 
Johannesmark. Lokalforum anmoder om, at området i forlængelse af Johannes mark udlægges 
til boligareal i fald, solcellerne ikke realiseres. 
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Til Holbæk Kommune 

(sendt pr. mail: emn@holb.dk) 

cc. Bolig- og Planstyrelsen (planloven@erst.dk)

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04987-21

Ref. Pernille Spangsberg

Nielsen

12-04-2021

Høringssvar til forslag til kommuneplan for Holbæk Kommune 

Kystdirektoratet har modtaget Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan 2021, 

som er i offentlig høring frem til den 12. april 2021. 

Kystdirektoratet har gennemgået planforslaget ift. de nationale interesser, der 

vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning. Vi har haft dialog med Holbæk 

Kommune om justeringer, som fremgår af afsnittet Kystdirektoratets 

bemærkninger til Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan vedrørende 

oversvømmelse og erosion. Baggrunden for vores bemærkninger fremgår af bilag 

1. 

På baggrund af justeringerne vurderer Kystdirektoratet, at de nationale interesser, 

der vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning er opfyldt. 

Vi har derudover indsat nogle vejledende bemærkninger om planlægning for 

ændret arealanvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen jf. 

naturbeskyttelseslovens § 15, samt kystbeskyttelseslovens bestemmelser om 

søterritoriet, som Kystdirektoratet er myndighed for.  

Kystdirektoratets bemærkninger til Holbæk Kommunes forslag til kommuneplan 

vedrørende oversvømmelse og erosion.  

Kystdirektoratets bemærkninger er blevet drøftet i forbindelse med teknikermødet 

også kaldt 5 ugers mødet arrangeret af Bolig- og Planstyrelsen. Følgende er en 

gengivelse af de ændringer som blev aftalt ved mødet.  

Kystdirektoratets bemærkninger 
I henhold til punkt 2.3.1 i Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægningen skal kommuneplanen indeholde retningslinjer om 
udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for 
etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion 
ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse 
mv. i de udpegede områder.

Kystdirektoratet fører tilsyn med emnerne kystbeskyttelse og klimatilpasning, som 
er en national interesse i kommuneplanlægningen, og vi ser bl.a. på, hvorvidt der i 
kommuneplanforslaget er retningslinjer, der opfylder planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 
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18: ”udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og 
for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller 
erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret 
arealanvendelse m.v. i de udpegede områder”,  
 
Kommuneplanforslagets retningslinje 8.7.6 og 8.7.7 var ikke umiddelbart 
dækkende ift. planlovens bestemmelse og de nationale interesser, og 
Kystdirektoratet ønskede en nærmere drøftelse heraf på 5 ugers mødet. 
 
Derudover bemærkede Kystdirektoratet, at Holbæk Kommune har valgt ikke at 
udarbejde et kort, der viser erosion med følgende forklaring:  
”Til vurdering af erosionsrelaterede problemer er temaet for kronisk erosion i 
Kystdirektoratets Kystatlas benyttet. I egenskab af kommunens placering i bunden 
af Isefjorden er vores kyster kun i relativ lav grad udsat for erosion. Ifølge 
Kystatlas har vi i kommunen kun kyststrækninger med lav til moderat grad af 
erosion. Der er derfor ikke indarbejdet udpegninger i relation til erosion.”  
 
Kommunens overvejelser ved ikke at udpege erosionstruede områder, herunder 
hvorvidt Holbæk Kommune, i det fremtidige planarbejde, vil tage hensyn til 
erosion og planlægge afværgeforanstaltninger herefter, blev drøftet til 5 ugers 
mødet. Det blev konkluderet at Holbæk Kommunes overvejelser ved ikke at 
udpege erosionstruede områder er fyldestgørende. 
 
Til 5 ugers mødet blev det aftalt, at Kystdirektoratet sender en tidligere accepteret 
formulering på en retningslinje, og at Holbæk parallelt hermed sender udkast til 
en justeret retningslinje eller justeret redegørelse, som dækker kommunens forslag 
til formulering. 
 
Holbæk Kommune fremsendte efter mødet et nyt udkast til redegørelse til 
retningslinjer til Kystdirektoratet. Det blev aftalt, at nedenstående formulering vil 
blive indsat som et nyt afsnit under redegørelsen til retningslinjerne. 
 
”Udpegede områder med risiko for oversvømmelse. 
Kommuneplanens udpegning af risikoområder er sket med baggrund i 
planlovens krav (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 18). De udpegede områder kan 
således være i risiko for at blive udsat for oversvømmelser som følge af 
klimaforandringer. 
 
Retningslinjerne sikrer, at risiko-områderne som udgangspunkt friholdes 
for planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret anvendelse m.v. 
Såfremt der indenfor de udpegede områder er ønske om ændret anvendelse mv. 
skal det belyses om og i hvilket omfang der er behov for at etablere 
afværgeforanstaltninger. Ved planlægning indenfor områderne vil 
konsekvenserne af det planlagte blive undersøgt nærmere i form af mere 
detaljerede undersøgelser af ekstrem-hændelser og vandets påvirkning i 
forbindelse hermed. Disse undersøgelser kan vise at der er behov for 
afværgeforanstaltninger, og i givet fald skal disse sikres i planlægningen. 
 
I forbindelse med øvrig myndighedsbehandling f.eks. landzonesagsbehandling 
mv. skal det også overvejes hvorvidt projekter vedrørende tekniske anlæg og 
ændret anvendelse kan tillades indenfor de udpegede risiko-områder, og i givet 
fald under hvilke forudsætninger (krav om afværgeforanstaltninger)”. 
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Opfølgning 
Kystdirektoratet har 10. marts meddelt, at styrelsen ikke har yderligere 
bemærkninger, og derfor anses de nationale interesser som værende tilstrækkeligt 
varetaget.  
 
Kystdirektoratets vejledende bemærkninger 
 
Vejledende bemærkninger vedrørende søterritoriet  
Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra 
Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Hvis der er brug for yderligere 
oplysninger om opfyldning m.v. kan disse findes i ”Administrationsgrundlaget for 
Søterritoriet” på Kystdirektoratets hjemmeside. https://kyst.dk/soeterritoriet/  
 
Vejledende bemærkninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen  
Strandbeskyttelsen indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden 
jf. naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres af 
Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre 
byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter, 
skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det 
kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og 
af eksisterende byggeri. 
 
Vejledende bemærkninger om til kommunal planlægning i relation til 
klitfredning og strandbeskyttelse 
Kommune- og lokalplanlægning tilsidesætter ikke forbuddet mod 
tilstandsændring i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og § 15, stk. 1 om klitfredning 
og strandbeskyttelse. Det gælder, selvom Kystdirektoratet ikke i forbindelse med 
planproceduren gør indsigelse mod planen. I disse tilfælde må der særskilt 
ansøges om Kystdirektoratets dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 
Yderligere oplysninger om klitfredning og strandbeskyttelse kan findes på 
Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Pernille Spangsberg Nielsen 

AC-fuldmægtig | Kystzoneforvaltning 
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Bilag 1 

Generelt om Kystdirektoratets rolle vedr. nationale interesser - kystbeskyttelse 

og klimatilpasning (pkt. henvisninger til de nationale interesser) 

Kommuneplanens retningslinjer  

Kystdirektoratet ser generelt på oversvømmelse fra havet, fjorde og andre dele af 

søterritoriet og fra vandløb under marin indflydelse samt vandløb efter 

oversvømmelsesloven1.  

Kystdirektoratet skal påse, at kommuneplanen indeholder retningslinjer om 

udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for 

etablering af afværgeforanstaltninger til sikring herimod, hvis der planlægges for 

byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede 

områder (pkt. 2.3.1).  

Kystdirektoratet skal endvidere påse, at kommuneplanen indeholder retningslinjer 

til friholdelse af arealer for ny bebyggelse, eller for at etablere foranstaltning til 

sikring mod oversvømmelse, når arealerne er i væsentlig risiko for oversvømmelse, 

jf. oversvømmelsesloven (pkt. 2.3.2). Endvidere, at et forslag til kommuneplan 

ikke strider imod en kommunal risikostyringsplan (pkt. 2.3.3), og at der i 

kommuneplanforslaget redegøres for sammenhængen med den kommunale 

risikostyringsplan (pkt. 2.3.4). 

Kommuneplanens retningslinjekort  

Det fremgår af ”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og 

erosion, version 2”, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjekort, der 

knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og til kommuneplanens rammer. 

Retningslinjerne for de udpegede områder for oversvømmelse og erosion skal 

relateres til kortene, dvs. at de forskellige udpegede områder tydelig skal fremgå af 

kortet, og det skal angives, hvilke kortbilag der er grundlaget for 

retningslinjebestemmelserne. Ved udarbejdelse af kortet er der ikke krav til hvilket 

datagrundlag, hvilke oversvømmelseskilder, hændelser og klimascenarie, 

kommunen skal anvende, men udpegningen skal begrundes.  

 

                                                             

1 LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om 

vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet  
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I Regstrup Natur og Miljøforening har vi udarbejdet vedhæftede høringssvar. 

Vi er stærkt bekymret for ønsket om at udlægge miljøklasse 6 arealer så tæt på vores byer og skoler, og står 
uforstående overfor, at man mener, at området er oplagt til transporttunge erhverv, når netop den øgede transport var 
en af de væsentligste årsager til at kommunalbestyrelsen stemte nej til biogasanlægget.  

Samtidig står vi uforstående overfor, hvordan miljøklasse 6 (defineret som: "virksomheder og anlæg, som er meget 
belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til 
forureningsfølsomme naboer opnås" er en del af kommuneplanen, da det er i direkte modstrid med ønsket om at 
være en af landets mest grønne kommuner. 

Derudover er der flere andre forhold, som vi mener gør, at miljøklasse 6 i området ved Regstrup ikke kan lade sig 
gøre. 

Som nævnt i vedhæftede mødes vi meget gerne til en snak om - også sammen med andre borgere - hvad der er det 
rigtige for området her - set ud fra de mennesker som bor, lever og arbejder her. 

Med venlig hilsen 
Karina Moll 
Formand 
Regstrup Natur -og Miljøforening     
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Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

plan@holb.dk

Sdr. Jernløse, 12. april 2021

Høringssvar fra Regstrup Natur- og Miljøforening til forslag til Holbæks Kommuneplan 2021

I Regstrup Natur- og Miljøforening har vi gennemlæst forslag til Kommuneplan 2021 , som pt. er i høring.

Vi er generelt meget forundret over indholdet af kommuneplanen, som vi mener er i direkte modstrid med
Holbæk kommunes overordnede visioner og planer, samt tidligere beslutninger og udtalelser. Her tænker vi
specifikt på udlæg af rammeområde 14.E06 og 14.E07 syd for Regstrup, som udlægges til transporttungt
erhverv og med høje miljøklasser.

MILJØKLASSE 6
Særligt overraskende er det, at en kommune, som har som en væsentlig målsætning at være en af landets
absolut mest grønne kommuner, samtidig ønsker at udpege et område til miljøklasse 6 virksomheder -
virksomheder, som ifølge miljøstyrelsens egen formulering omfatter

“virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større
industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås”

Man lægger således op til, at der skal placeres stærkt belastende virksomheder i et område som ligger tættere
på skole, bymæssig bebyggelse, naboer end det biogasanlæg, som politikerne tidligere stemte nej til - af netop
placeringsmæssige hensyn.

Da Kommunalbestyrelsen stemte nej til et biogasanlæg i vores område, var en af de primære årsager, at den
tunge trafik med lastbiler ikke kunne accepteres så tæt på skoler, flere små landsbyer, og at den overordnede
infrastruktur ikke kunne håndtere dette, da det måtte forventes at langt den største trafik ville blive afviklet
over flere af hovedvejene (Ringstedvej, Holbækvej mv.) og de mindre veje, mens motorvejen ville blive benyttet
de sidste par kilometer. Nu har man så specifikt skrevet, at området er oplagt til transporttunge erhverv i
miljøklasse 6 - hvordan kan dette nu pludselig være tilfældet?

Transporttunge og miljøbelastende erhverv arbejder ofte hele døgnet, og der vil være en øget støj, luft, partikel
og lysforurening, som vil belaste hele vores område døgnet rundt. Derudover blev motorvejens miljøvurdering
oprindeligt baseret på, at motorvejen lå “nede”mens frakørslen skulle ligge oppe, hvilket ville reducere generne
og forureningen for de omkringliggende byer. Dette endte dog ikke med at være tilfældet, og de
omkringliggende byer og beboere er i dag i forvejen voldsomt generet af støj, partikelforurening mv. fra
motorvejen.

Vi ser ikke, at man i kommuneplanens miljøvurdering har forholdt sig til den akkumulerende forurening som de
omkringliggende byer vil blive udsat for ved stærkt belastende og transporttunge erhverv. Helt gennemgående
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finder vi at kommuneplanforslagets miljøvurdering er yderst mangelfuld og ufuldstændig, når der foretages så
gennemgribende en planændring. Det eneste der står om de nye kommuneplanrammer er :

“De nye udlagte erhvervsarealer ved Regstrup ligger umiddelbart op til motorvejen, og trafikken til disse
områder vil derfor blive afviklet via motorvejen”.

Det er et ret tvivlsomt udsagn, og der står ikke et ord om andre miljømæssige konsekvenser, selv om der
foreligger en stor mængde data om en lang række miljømæssige konsekvenser fra sagen om Nature Energys
biogasanlæg i området.

Skulle der være læsere af dette høringssvar, som ikke er bekendt med, hvilke typer virksomheder, som ligger i
klasse 6, kan nævnes asfaltfabrikker, kemisk og genetisk produktion, olie og benzin-depot, cementfabrikker,
biogasanlæg, bekæmpelsesmidler og kunstgødning, forbrænding, kabelskrot, olie og fedt raffinering, kemikalie-
og oliebehandlingsanlæg etc. - altså virksomheder som er meget langt fra den type virksomheder, som
lokalområdet gentagne gange har ytret ønske om for at understøtte udviklingen af vores by - nemlig mindre
håndværksvirksomheder etc. i stil med Virkelyst.

Selv om kommuneplanrammerne beskriver, at der ikke kan placeres grundvandstruende virksomheder i
området hæfter foreningen sig ved, at biogasanlæg kan opføres inden for miljøklasse 6 og ikke fremgår af bilag
1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. Dermed genåbner kommuneplanrammen
potentielt for placering af et biogasanlæg indenfor rammeområde 14.E07. Er kommunalbestyrelsen bevidst om
dette forhold?

Samtidig medfører de stærkt belastende virksomheder ikke nødvendigvis mange lokale arbejdspladser til
kommunen, men vil i stedet efterlade et indtryk af vores lokalområde som et tungt industri område, hvilket vil
reducere lysten til at bosætte sig i området, og potentielt stoppe udviklingen som bosætningsområde. De
færreste ønsker at køre gennem et industriområde som det sidste inden man lander i sin egen indkørsel, og
huspriser mv. vil typisk blive påvirket af et så tungt industriområde.

Ydermere er placeringen af et erhvervsområde med stærkt belastende miljøklasser i et område udpeget som
OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og med mange, både sjældne og forskellige rovfugle samt
flagermus på ingen måde at betragte som hensigtsmæssig. Tværtimod er dette i direkte modstrid med det
politiske ønske om at styrke biodiversiteten, naturen og reducere CO2 udslippet med 70% inden 2030, og det
virker ikke gennemtænkt.

Det fremgår af Miljø- og fødevareministeriets “notat om miljøklasser 1-7 i forhold til grundvandsbeskyttelse i
kommuneplanlægning” at inddeling i miljøklasserne 1-7 i øvrigt ikke kan bruges som grundlag i forbindelse med
vurderingen om, hvorvidt der kan være virksomheder eller tekniske anlæg omfattet af forbuddet om
planlægningen inden for OSD og indvindingsoplande, som skal ske i medfør af bekendtgørelse nr. 1697 af
21/12/2016, idet også virksomheder i lavere klasser kan være belastende for et OSD område. Dermed lægges
der op til, at selv virksomheder i lavere miljøklasser kan være et problem placeret tæt på OSD områder.
Da netop vores område er et OSD område virker det mildest talt ugennemtænkt, at man vælger netop dette
område til klasse 6 virksomheder.
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Det giver endnu større anledning til bekymring, når forvaltningen samtidig bekræfter, at man ikke har nogle
aktuelle forespørgsler på klasse 6 områder. Hvad er grunden til at man ønsker at tiltrække de mest forurenende
virksomheder til kommunen? Og hvordan spiller det sammen med ønsket om at blive “Klimakommune Plus”?

ERHVERVSBYGGERIETS UDFORMNING
Der lægges op til erhvervsbyggeri i op til 12-15 meters højde - hvilket er i direkte modstrid med Holbæk
kommunes landskabsplan:

“Landsbyer: Der er relativt mange landsbyer i området eller rester af tidligere udflyttede landsbyer. Flere af
disse landsbyer er velbevaret i deres struktur og landsbyejerlaget fremstår klart. Især landsbyerne Nr.
Jernløse, Hanerup, Dramstrup, Krøjerup, Snævre, Li. Knabstrup, Søndersted og mogenstrup fremstår som
velbevarede helheder. Disse landsbyer kan tåle en begrænset huludfyldning, men egentlig nye bebyggelser
bør undgås. Landsbyernes placering i landskabet bør tilsvarende respekteres og ikke sløres af tilplantning
eller større anlæg.”

Derudover lægger man op til eksponering mod motorvejen, men det ønskede areal ligger “nede” i forhold til
motorvejen, og vil kræve exceptionelt høje pyloner for at kunne skabe motorvejseksponering. Dette vil yderligt
være skæmmende for vores oplevelse af åbent land.

I den forudgående kommuneplanramme - som i øvrigt blev underkendt af Planklagenævnet - muliggjorde
kommunen kun byggeri i op til 10 meters højde. Hvorfor skal byggeriet nu pludselig være så højt i et landskab,
hvor ny bebyggelse helt bør undgås?

BORGERINDDRAGELSE - EN SKRØNE BLOT?
Mange i vores lokalområde sidder tilbage med en følelse af, at blive holdt for nar. I forbindelse med den
strategiske energiplan har området i fællesskab givet rigtig mange gode input til anvendelse af områderne, som
kunne styrke den grønne omstilling, biodiversiteten og reduktionen af C02. Ikke et eneste af disse forslag er
medtaget i planerne, og i stedet ønsker man nu at placere stærkt forurenende og belastende virksomheder i
netop dette område. Det får det politisk udtalte ønske om “borgerinddragelse” til at klinge hult.

Som med høringen af den Strategiske Energiplan sidder vi endnu engang tilbage med en følelse af, at ønsket om
borgerinddragelse ikke er reelt - men blot er en måde, at få det til at se pænt ud på papiret.

Lokalområdet har tidligere ytret ønske om, at udvikling af erhvervsarealer i det (i den nuværende godkendte
kommuneplan) eksisterende perspektivområde bør være med udgangspunkt i mindre håndværksvirksomheder
eller lignende, og i tråd med Virkelyst - et erhvervsområde som fungerer godt med - og bidrager til -
lokalområdet. Dette er meget langt fra stærkt belastende erhverv, som man nu lægger op til.

Det er i øvrigt stærkt bekymrende, at det viser sig, at forvaltningen ikke har kendskab til lokale forhold, når den
udfærdiger et udkast til kommuneplan. Vi er blevet gjort bekendt med, at forvaltningen har udtalt, at de ikke
kender til Virkelyst, eller hvilke type virksomheder, der ligger i dette område.

Det bekræfter os endnu engang i, at der udarbejdes materiale og planer, som ikke har hold i de faktiske og
virkelige forhold i de enkelte lokalområder, og det er stærkt bekymrende. Dette afspejles også i bemærkningen
om, at området er oplagt til transporttunge erhverv, hvor man med al tydelighed ikke har forholdt sig til de
faktiske forhold i området.
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PÅVIST BEHOV FOR AREAL
Som bekendt gav Planklagenævnet os medhold i, at Holbæk kommune ikke havde dokumenteret behovet for
flere erhvervsarealer i forbindelse med det tidligere kommuneplantillæg, som blev underkendt af samme nævn.
Vi mener fortsat ikke, at dette behov er dokumenteret med det nye udkast. Man har i stedet valgt at udtage 43
hektar areal i klasse 1-3 og erstatte det med nye arealer til industri og tungt erhverv, klasse 5-6.

Da der jf. kommunens egne oplysninger alene er udnyttet 9 hektar i den forgangne kommuneplans periode
(oplyst på borgermødet) og yderligere 9 hektar i perioden før, er der for nuværende allerede mere end 150
hektar ledigt areal til at dække evt. behov for yderligere erhvervsareal i Holbæk Kommune. Flere af disse arealer
har mindst ligeså god placering som det nye areal, man nu ønsker at udlægge.

Det sammenholdt med kommunens udtalelse d. 22. marts 2021, hvor det blev bekræftet, at man ikke har
konkrete henvendelser på arealer ved Regstrup i miljøklasse 5 eller 6 understøtter yderligere, at der fortsat ikke
er et dokumenteret behov for det areal, man nu forsøger at udlægge.

GEOGRAFISK PLACERING:
Den nuværende afkørsel og tilkørsel rampe vil ikke kunne håndtere transporttunge erhverv.
Oversigtsforholdene er dårlige nord for motorvejen, og der skal etableres yderligere en stikvej fra rundkørslen,
hvilket vil betyde, at lastbiler skal lave et 180 graders sving for at komme ind på arealet syd for motorvejen,
hvilket ikke synes praktisk muligt.

På arealet nord for motorvejen vil det kræve yderligere en stikvej til Ringvej Syd, og her er oversigtsforholdene i
forvejen meget dårlige, og har allerede medført flere uheld. At forværre de trafikale forhold her - for at tilføre
yderligere tung trafik - vil medføre øget risiko for uheld.

Derudover er begge arealer meget tæt på Nr. Jernløse skole, og med den nye Ringvej vil skolens boldbaner blive
flyttet helt op ad de foreslåede nye industriområder. Det vil udsætte børnene for yderligere partikel, støj og
luftforurening, end de allerede udsættes for fra motorvejen.

I  øvrigt må det forventes - med den seneste melding fra Maersk om flytning af deres containerhavn til
Kalundborg Havn, at belastningen fra motorvejen vil øges væsentligt for lokalområdet, idet dette vil medføre en
væsentlig stigning af tung trafik på motorvejen.

Vi er dybt bekymrede for at den kommende kommuneplan potentielt åbner op for stærkt belastende og
forurenende virksomheder i et område, som har en sårbar natur og som ligger klods op af vores 3 landsbyer.

Det virker endnu engang som et oplæg, hvor man ikke forholder sig til de faktiske forhold, og i øvrigt arbejder
med en løsning, der er i direkte modstrid med en af de vigtigste agendaer for Holbæk Kommune -den grønne
omstilling. Det virker uigennemtænkt, og er i direkte modstrid med de input, som borgerne har givet gennem
såvel udvalg som tidligere høringssvar, både til den Strategiske Energiplan som tilbage under biogas sagen.

Vi ønsker en udvikling af vores lokalområde, som tilgodeser erhverv såvel som borgerne, og som samtidig
understøtter både den grønne omstilling og tiltrækker nye borgere. Det gør store industriområder med stærkt
belastende virksomheder ikke, - tværtimod. Det vil give afvikling og medføre yderligere gener for borgerne i
området, både støj, lys, partikel og luft forureningsmæssigt.

4



Vi inviterer meget gerne såvel politikere som forvaltningen til en besigtigelse af de lokale forhold, og et møde
med borgerne til en drøftelse af, hvad området skal byde på fremover. Vi har et stærkt og aktivt lokalmiljø, og
mange engagerede ildsjæle, som meget gerne vil bidrage til en positiv udvikling af vores område.

Forhåbentlig kan et sådan møde snart lade sig gøre på anden måde end virtuelt.

Med venlig hilsen

Regstrup Natur og Miljøforening
v/ formand Karina Moll Ravn
Sdr. Jernløsevej 79
4420 Regstrup
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Fra: Jesper Riis Kristensen < >
Sendt: 12. april 2021 10:53
Til: Plan
Emne: Vedr. Nybyggeri på Jehovas Vidners grund ved Stenhus.

Vi har bemærket, at Kommunen påtænker at give tilladelse til nybyggeri på Jehovas Vidners grund ved Stenhusvej, 
der kan indebære højhus byggeri på op til 6 etager, samt en bebyggelses procent på over 40. Dette er i komplet 
modstid med Kommunens eget hovedprincip om, at nybyggeri skal passe ind i de eksisterende omgivelser, både 
hvad angår antal etager samt bebyggelses procent. Alle omkringliggende kvartere har lav bebyggelse, samt en 
bebyggelses procent på omkring 30, så gennemførelse af det nuværende forslag vil underminere tilliden til 
Kommunen, hos dens borgere. 

Som grundejer vil det naturligvis ikke være acceptabelt, at ens ejendomsværdi vil falde, som følge af ændret 
anvendelse af grunden, som det f.eks. vil være tilfældet, hvis det bliver muligt at se ind i vores hus og have fra nogle 
af de nye huse. Vores hus og terrasse ligger i forvejen lavt i fohold til terrænet derinde.  
Etablering af et grønt område af passende bredde mellem eksisterende og ny bebyggelse, vil ikke kun afbøde 
påvirkningen af nybyggeriet på os, men også være af stor værdi for de nye boliger. 
Endelig vil jeg tillade mig at påpege, at vejnettet omkring næppe er tilstrækkelig til at bære en øgning af trafik 
belastningen. 

Med venlig hilsen, 

Jesper Riis Kristensen 
Thorsvej 52 

Sendt fra min iPad 
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Fra: Anette Bergman < >
Sendt: 12. april 2021 12:59
Til: Plan
Emne: Høringssvar kommuneplan 2021

Kommunen har plan om at udlægge Erhvervsområdet 14.E06 og 07 ved til/frakørsel til motorvejen ved Ringvej syd 
ved 4420 Regstrup til  miljøklasse 6-7. 

Dette er ganske katastrofalt i forhold til nærhed til den store skole i Nr. Jernløse/Skovvejens skole samt de korte 
afstande til lokalsamfund i Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse/Regstrup.  

Inden for de sidste par år har der været planer om at anlægge et stort biogasanlæg i samme område, dette blev 
heldigvis skrottet i planlægningen, men nu synes man fra kommunens side, at det vil være optimalt med et 
erhvervsområde i miljøklasse op til 6-7.  

Det er som borger ganske uforståeligt at dette kan komme på tale og med i en kommuneplan !!! 

Holbæk Kommune og Exometric har i 2018 udarbejdet en analyse for bl.a. Regstrup/Nr. Jernløse i fremtiden, se 
siderne 100-105, hvor analysen lægger vægt på borgernes søgning mod naturen, fred og ro, lav trafik/ingen støj. Så 
det er ganske uforståeligt, at udarbejde en analyse i 2018, for dernæst at udarbejde en kommuneplan 2021, der går 
stik imod analysen??. 

Borgerne holdes for nar! 

Vi gør hermed indsigelse mod kommuneplanen for Erhvervsområderne Ringvej Syd med miljøklasse 6-7. 

Med venlig hilsen 
Anette Bergman og Allan Hoe Andersen 
Hovedgaden 125 
4420 Regstrup 

Høringssvar nr. 134
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Fra: anita petersen < >
Sendt: 12. april 2021 13:25
Til: Plan
Emne: Høringssvar ang. Industriområde ved Regstrup

Jeg har I forbindelse med forslaget om et miljøklasse 6 industriområde ved Regstrup et par spørgsmål. 
1. Hvordan kan I foreslå et industriområde i miljøklasse 6 i et område hvor I 'en gang har stemt for det modsatte ?
At rykke området over på den anden side af ringvejen ændre jo ikke præmisserne. 
Tværtimod rykker I området tættere på Regstrup skole og børnehave. 
2. Evt. problemer med lugtgener  fra klasse 6 virksomheder som fks asfalt, cellulose og andre 'rare' lugte vil udgøre
stor risiko for mange syge mennesker. Tag bare undertegnede som er lungesyg, jeg vil blive afskåret for at bevæge 
mig rundt i området pga risikoen for at blive mere syg og derved reelt kun kunne bevæge mig mod 
undløse/ugerløse. Er det rimeligt ? 
3. Så er der  problemet igen med at skulle køre gennem/langs med industriområdet for at komme til Sdr.Jernløse.
Hvem tror I vil købe vores hus når vi bliver pensionister hvis de skal køre gennem stank fra kemifabrikker for at nå 
frem ? 
4. Når nu I så gerne vil have et klasse 6 industriområde at I er parate til at omgå tidligere afgørelse, hvad så med at
lægge det ude ved sportsbyen/Megacenteret eller på fælleden bag Havevang/Agervang. Det er jer der vil have det- 
ikke os borgere. 
5. Borgmesteren har tilmeldt kommunen til konkurrencen om at blive 'Den videste kommune" og opfordrer os alle
til at plante vilde blomster i vores haver og andre grønne tiltag og samtidig skal co2 nedbringes med 70%. Hvordan 
hænger det sammen med at udlægge et klasse 6 industriområde med dertilhørende nye veje beregnet til tunge 
lastbiler der kører på diesel ? 

Venlig Hilsen  
Anita Petersen. 

Høringssvar nr. 136



  HOLBÆK AFDELING 

CO/.  Søndergaard, Søbjerggaard, Højvældsvej 2, Smidstrup. 4330 Hvalsø 

12.april 2021

Til 

Holbæk Kommune 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

plan@holb.dk. 

Kommuneplan2021. Høringssvar. Incl. vedlagte bilag. 

jvf kommunens pressemeddelelse af 4. februar 2021. 

For ud for det forslag til justering af kommuneplanen, der blev sendt i høring, var der udarbejdet en 
planstrategi. I forordet til Planstrategi 2019 skriver borgmesteren at ”lokal udvikling, bosætning 
samt Grøn og Bæredygtig Kommune er temaer som optager kommunalbestyrelsen”. 

Det første, der undre er, at ”grøn og Bæredygtig udvikling” er et tema på linje med ”Lokal Udvik-
ling” og ”Bosætning”. I Enhedslistens optik er bæredygtig udvikling noget som gælder alle temaer - 
hele samfundet.  

For Enhedslisten giver det derfor mening at diskuterer bæredygtig udvikling, når man har FN2030 
mål for Bæredygtig Udvikling, som de målsætninger, der arbejdes frem imod. Lokal udvikling og 
bosætning skal også være ”bæredygtig”. Når man kommer til brødteksten kommer følgende perle: 

”Der er en stigende social bevidsthed og interesse blandt udviklere og investorer for at skabe bære-
dygtige boliger, der følger målsætningerne i Agenda 21 og FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Det er derfor væsentligt, at vi som kommune forholder os til det i vores byudvikling og 
planlægning.” (Strategien side 18) 

Kommunen skal forholde sig til bæredygtig udvikling, fordi der er ”interesse blandt udviklere og 
investorer”. 

Her kan vi fra Enhedslistens side fastslå at ”kæden hopper af”. Vi skal udvikle Holbæk til en bære-
dygtig kommune, fordi vi, der bor her, ønsker at leve i en kommune, der aktivt arbejder for, at vi 
med god samvittighed kan give vores sted videre til næste generation. 

Strategien fra 2019 var forarbejdet til brug for udarbejdelsen af det forslag til kommuneplan, som 
nu er i høring. Det må således være en berettiget forventning at kommuneplanforslaget konkretise-
rer de mange fine ord om bæredygtig udvikling og måske oven i købet med inddragelse af nogle re-
levante FN 2030 mål. 

Høringssvar nr. 137



                                                                     HOLBÆK AFDELING 

 

CO/.  Søndergaard, Søbjerggaard, Højvældsvej 2, Smidstrup. 4330 Hvalsø 

Dette ses ikke at være sket. Derfor kommer dette høringssvar fra Enhedslisten. som omfatter forslag 
til nyskrivning af de indledende afsnit i kommuneplanforslagets 8 områder med udgangspunkt i FN 
2030 mål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FNs generalforsamling i september 2015. 

For Enhedslisten er det en gylden mulighed for Holbæk kommune at benytte lejligheden til at ud-
forme den nye kommuneplan 2021, som et væsentligt bidrag til en samlet kommunal bæredygtig-
hedsstrategi. Men fortvivl ikke. Det kan nås endnu. Det kræver blot at kommunalbestyrelsen beslut-
ter, at man ønsker det foreliggende forslag til kommuneplan 2021 justeret således at de relevante 
FN2030 mål og delmål bliver indarbejdet. 

Som ovenfor anført henviser kommunen til FN verdensmål i den strategi, der er udarbejdet som op-
læg til forslag til Kommuneplan 2021, men dette har ikke ført til, at der er taget konkrete skridt til et 
overordnet samlet initiativ på området i forbindelse med kommuneplanudarbejdelsen. Holbæk kom-
mune har ifølge hjemmesiden 9 forskellige strategier. Hertil kommer det ultimative politiske værk-
tøj, nemlig kommunens budget. 

På flere områder er der taget initiativer, der betegnes som ”grønne” og på klimaområdet og bolig-
området er der særlige strategier, men hvordan disse indgår i en samlet politik kan være lidt uklart. 
Tilbage fra FNs verdenskonference i Rio de Janeiro i 1992 har der været ført mange diskussioner 
om, hvordan forskellige politiske initiativer på bæredygtighedsområdet skulle udformes, men med 
etableringen af FN2030 målene har man nu konkrete mål, man kan arbejde ud fra på alle områder af 
samfundslivet. En bæredygtig udvikling er en vej, hvor man kan tage initiativer på de sociale, kultu-
relle, miljømæssige og økonomiske områder for at forme en proces, hvor verdens forbrug ikke over-
stiger klodens ressourcer og gendannelsesevne / produktivitet, og hvor klimaændringerne ikke for-
volder uoverstigelige skader på jordens beboelighed i bred forstand. 

I høringssvaret er der i bilaget til nærværende skrivelse foretaget en nyskrivning af de enkelte områ-
dets mål på en sådan måde, at der er indsat relevante FN verdensmål. /FN 2030 mål.  

De 8 områder er: 

• Mål for Byudvikling 
• Mål for Energi om Miljø 
• Mål for Erhverv og Detailhandel 
• Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer 
• Mål for Natur og Landskab 
• Mål for Skov og Landbrug 
• Mål for Sundhed og Fritidsliv 
• Mål for Trafik 

 
Der er i udformningen af teksterne taget udgangspunkt i det udkast til kommuneplan, der er sendt i 
høring, og der er for hvert område givet et bud på hvilke FN2030 med tilhørende delmål, der kunne 
indskrives i den endelige udgave af kommuneplan 2021.  
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CO/.  Søndergaard, Søbjerggaard, Højvældsvej 2, Smidstrup. 4330 Hvalsø 

Det konkrete forslag er således, at de ovenfor anfør mål opdateres med FN2030mål og delmål, som 
det fremgår af bilaget.  De indsættes i det endelige forslag til Kommuneplan 2021, som kommunal-
bestyrelsen skal tage stilling til senere på året. I processen indgår naturligvis konsekvensrettelser i 
kommuneplanen øvrige tekster, hvor det er relevant. 

Når en ny kommuneplan er på plads, vil det blive opgaven for den nye kommunalbestyrelse, at 
skabe en samlet strategi for bæredygtig udvikling. Dette kan ske ved i dialog mede borgerne at fore-
tage en sammenskrivning af de 9 eksisterende sektorstrategier og kommuneplanen med FN 2030 
mål, som styrende for dispositionen, således at man sikre et entydigt grundlag for fremtidige beslut-
ninger herunder ikke mindst budgetlægning.  

Med venlig hilsen 

Jørgen S. Søndergaard 
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Holbæk – Kommuneplan i høring – Målsætninger – FN 2030 mål. 
Læsevejledning. Nyt er FN 2030mål. Konsekvensændringer i teksten er sat i der er kursiv. 
 
Mål for Byudvikling  

Beskrivelse 
Kommuneplan 2021 skal lægge grundlaget for en samlet bæredygtig kommune både en hovedby og 
en række større og mindre bysamfund samt det åbne land. Følgende verdensmål er prioriteret 

  

Følgende delmål er prioriteret i kommuneplanen. 

Delmål 7.1. Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning 
til en overkommelig pris.  

 
Delmål 11.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige 
pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.  

 
Delmål 11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre.  

 
Delmål 11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten 
til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal 
styrkes. 

 
Delmål 11.4 Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.  

 
Delmål 11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, 
grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med 
handicap  
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Holbæk by er kommunens hovedby og et attraktivt og dynamisk center for erhverv, handel, privat 
og offentlig service til gavn for alle kommunens borgere. Byen skal med verdensmålene som klare 
pejlemærker tilbyde et varieret udbud af boligområder, arbejdspladser og sociale og kulturelle 
mødesteder – også med funktioner, der rækker ud over kommunegrænsen. Holbæk by skal være 
kommunens trafikale centrum for kollektiv regional og lokal trafik. Vi skal dyrke forskelligheden 
og fokusere indsatsen på at udvikle en stærk hovedby, der kan løfte udviklingen i hele kommunen. 

Forskellige byer har forskellige forudsætninger og potentialer. Vi skal udnytte forskellighederne og 
de lokale kvaliteter til at skabe et varieret udbud af attraktive bysamfund og boligområder. 
Planlægningen og byudvikling skal bidrage til at udvikle levende og dynamiske byer med en god 
rollefordeling og et sundt samspil, så ressourcerne udnyttes hensigtsmæssigt. Verdensmål 7 og den 
kommunale klimastrategi sætter klare forventninger til en udvikling, der afvikler brugen fossil 
energi generelt, men særligt ved bygning og brug af huse og ved trafikomlægninger. Der skal fortsat 
være udbygningsmuligheder for boliger i alle lokalområder.  

Det kan være svært, at sikre en bæredygtig udvikling mellem by og land, men vi skal bruge 
forskellighederne som en styrke og understrege, at Holbæk Kommune kan det hele. Holbæk by er 
afhængig af de øvrige byer og landområder, på samme måde som de er afhængige af Holbæk by. 
Lokalområderne og de enkelte delområdebyer skal ses som en del af en samlet bæredygtig 
kommune med by og land, hvor byerne hver især har deres særlige kvaliteter og tilbud, som 
supplerer hinanden. 

Fortætning af eksisterende bysamfund skal ske med omtanke for at skabe mere levende, dynamiske 
og bæredygtige byer, således at det ikke sker på bekostning af lys, luft og bomiljøerne i gård / 
gadeplan. Der skal være tæt sammenhæng mellem trafikplanlægning og byudvikling, og 
stationsnær byomdannelse skal fremmes. Det åbne land skal friholdes, og der skal være en tydelig 
adskillelse mellem land og by. Beboelse skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse / 
bysamfund og større erhvervs- og produktionsbyggerier for alle erhverv skal ske i planlagte 
industriområder. 

På det regionale plan skal planlægningen understøtte Holbæk Kommune som en bæredygtig 
kommune i Nordvestsjælland og Øresundsregionen. Forbindelserne til hovedstadsområdet skal 
styrkes og de nationale og regionale samarbejder skal fremmes. Holbæk Kommune skal være en 
aktiv medspiller i udviklingen af et bæredygtigt udvikling Danmark  
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Mål for Energi og Miljø  
Beskrivelse 
Holbæk Kommune skal være en bæredygtig kommune. Målsætningen er at CO2-udledning skal 
være reduceret med 70% i 2030. Følgende verdensmål er prioriteret. 

 

Delmål 6.1 Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en 
overkommelig pris for alle.  

 
Delmål 7.1. Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning 
til en overkommelig pris.  

 
Delmål 11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre. 

 
Delmål 11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved 
at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning. 

Den kommunale klimastrategi og kommuneplanlægningen skal bidrage til, at CO2 -udledningen 
nedbringes og det skal ske på en sådan måde, at ressourceforbruget minimeres. Blandt andet ved at 
byudvikling og trafikplanlægning sammentænkes, så nye byområder placeres, hvor de er trafikalt 
velbeliggende, og ved at give mulighed for at bygge højere og tættere nær stationer uden at det har 
en negativ effekt for (nabo)husenes benyttelse. Desuden skal planlægning tage højde for de 
kommende klimaforandringer. 

Der skal udarbejdes en plan for kommunens fremtidige varmeforsyning baseret på miljøvenlig 
energiproduktion ved anvendelse af vedvarende energi. Den kommunale planlægning skal 
understøtte nationale initiativer til opladning af El- biler. 

Spildevandshåndteringen skal generelt ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper. Det 
vil sige, at regnvand fra tage og lignende ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et 
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rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal også være muligt at anlægge vådområder i 
det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som 
rekreative naturområder. 

Der skal tages hensyn til grundvandsinteresserne når der planlægges for ændret anvendelse. 

Planlægningen skal skabe rammerne for en bæredygtig forsvarlig udvikling af det fysiske miljø. 
Nye anlæg skal som hovedregel placeres i de af kommuneplanen udpegede områder så de indgår på 
en harmonisk måde i landskabet eller bybilledet. Planlægningen skal medvirke til at forbygge 
konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og forhindre forureningspåvirkning f.eks. 
luft og støjforurening af den pågældende aktivitets nærmeste naboer. 
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Mål for Erhverv og Detailhandel  
Beskrivelse 
Planlægningen skal sikre gode rammer for erhvervslivet og detailhandelen derfor samler interessen 
sig om følgende hovedmål for bæredygtig udvikling. 

  

 Følgende delmål er prioriteret i kommuneplanen 

Delmål 8.3: Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, 
skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering 
og udvikling af mikro-, små og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle 
tjenesteydelser.  

 
Delmål 8.4: Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion 
løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i 
overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.  

 
Delmål 11.3: Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og 
kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle 
lande skal styrkes.  

 
Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at 
benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres 
rapporteringscyklus.  

 
Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med 
nationale politikker og prioriteter.  
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Beskrivelse 
Planlægningen skal sikre gode rammer for borgere, erhvervslivet og detailhandelen. Det betyder 
bl.a., at vi vil samarbejde med alle der kan og vil være med til at skabe en bæredygtig udvikling. Vi 
vil fortsat gerne understøtte gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet, så de nuværende 
virksomheder kan sikres og udvikles i overensstemmelse med FN 2030 målene. Samtidig vil vi 
gerne tiltrække nye virksomheder, der vil udvikle sig på dette grundlag. 

Holbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv med mange små, mellemstore og store virksomheder 
inden for industri, bygge og anlæg, service og handel fordelt rundt i kommunen. Vi har derfor fokus 
på at planlægge og skabe gode rammer for et bæredygtigt erhvervsliv, så vi kan sikre og udvikle de 
nuværende virksomheder, tiltrække nye virksomheder og fremme iværksætteri både i byerne og i 
landdistrikterne. På den måde vil Holbæk Kommune bidrage til at skabe de jobs, som vi har brug 
for i fremtiden. 

Byomdannelse skal benyttes til at fremme nye synergier og samarbejder mellem kultur, kreative 
erhverv og uddannelsesmiljøer i forbindelse med omdannelsesprojekter. 

Målene for kommunens detailhandelsudvikling skal være med til at udvikle Holbæk By som et 
overordnet handelscenter, med et naturligt opland, og samtidigt udvikle handelsmulighederne i de 
lokale byer. Målet er således, at der er en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle 
lokalområder og bydele samt et bredt udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger. 

Kommunalbestyrelsen vil udvikle Holbæk Megacenter som et handelsområde, der tiltrækker 
kunder fra byens naturlige opland, og som indeholder udvalgsvarebutikker med store vareudvalg 
eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt 
ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og 
handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten. 



Bilag til Enhedslistens skrivelse af 12. april 2021 som en del af høringssvar om Holbæk Kommunes 
Kommuneplan 2021 
 

 7 

Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer  

Beskrivelse 
Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. I denne 
målsætning arbejder kommunen særligt med Verdensmål 11  

 

I verdensmål 11 er følgende 4 delmål prioriteret. 

Delmål 11.1: Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige 
pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.  

 
Delmål 11.2: Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre.  

 
Delmål 11.3: Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og 
kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle 
lande skal styrkes.  

 
Delmål 11.4: Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.  

I arbejdet for at realisere verdensmålene skal værdifulde kulturskabte ressourcer i det åbne land 
bevares og videreudvikles. Kulturværdierne i landskabet og landsbyerne skal ses som styrke i den 
fremtidige udvikling i det åbne land og i byerne. Planlægningen skal understøtte realiseringen af 
Verdensmålene for i Holbæk kommune. I arbejdet med at realisere disse vil Holbæk kommune 
styrke en overordnet bæredygtig udvikling i det åbne land.  Dette vil integrere kulturværdierne, så 
de bidrager til oplevelsen af landskaber, kulturmiljøer og landsbyer. Kulturværdierne føres bl.a. 
videre gennem nye anvendelser frem for at forfalde og forsvinde. 

Kommunens landsbyer skal udvikles på en sådan måde, og der fortsat skal være en klar grænse 
mellem by og land. Fredede bygninger, kirker og fortidsmider skal bevares, og ændringer i 
bygninger / nybygninger skal respektere landsbyens miljø og samlede arkitektoniske udtryk. 
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Mål for Natur og Landskab  
Beskrivelse 
Planlægningen skal sikre gode rammer for en bæredygtig udvikling af natur og landskab. Derfor 
samler interessen sig her om følgende hovedmål for bæredygtig udvikling. 

  

Følgende delmål er prioriteret i kommuneplanenJ 

Delmål 14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for 
at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at 
genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.  

Delmål 14.5: Inden 2020 skal mindst 10procent af kyst- og havområder være beskyttet, i 
overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige 
videnskabelige information.  

Delmål 15.1: Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af 
økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og 
tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.  

Delmål 15.8: Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og 
væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal 
kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.  

Delmål 15.9: Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og 
lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.  

Borgernes bæredygtige adgang til og brug af det åbne land skal ske på en sådan måde at 
bæredygtigt udnyttelse i form af landbrug, jagt og fiskeri kan ske i samspil med gode betingelser for 
biodiversiteten udvikling. Dette vil samtidig betyde, at de rekreative interesser tilgodeses og 
udviklingen sker i balance mellem benyttelse og beskyttelse. 

Kommunens værdifulde naturområder skal bevares og udvikles. Det skal gennem planlægning 
sikres at, det fortsat vil være muligt at opleve landskabet og naturen. Der skal sikres store 
sammenhængende naturområder til lands og til vands til gavn for biodiversiteten og oplevelsen af 
landskabet, og de forskellige beskyttelsesinteresser indgår i en bæredygtig helhed. 
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Udnyttelse og forvaltning af det åbne land skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, som 
tager afsæt i de landskabelige styrker og potentialer. Planlægningen skal bidrage til, at naturen og 
den biologiske mangfoldighed bevares, forbedres og genskabes, og at sammenhængen mellem de 
enkelte natur- og landskabsområder sikres. I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske 
anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede områder af 
landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forringes, indskrænkes eller opsplittes. Ligeledes skal 
landets kyster friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på 
kysten. 
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Mål for Skov og Landbrug  
Beskrivelse 
De planmæssige forudsætninger for livet på landet skal styrkes, og der skal være plads til, at 
landbruget kan udvikle sig bæredygtigt og bidrage til Danmarks CO2 reduktion, som en aktiv del af 
et traditionel dansk erhverv, der bidrager til at bevare produktion og biodiversitet i det åbne land. 
Følgende verdensmål er prioriteret. 

  

Følgende delmål er prioriteret i kommuneplanen: 

Delmål 12.2. Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af 
naturressourcerne. 

 
Delmål 15.2 Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af 
økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove , vådområder, bjerge 
og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler. 

 
Delmål 15.5 Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af 
naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre 
udryddelse af truede arter.  

I kommuneplanperioden foretages i samarbejde med de relevante nationale myndigheder en 
kortlægning af arealer, hvor intensiv jordbrugsdrift bør opgives for at bidrage til opfyldelse af de 
aftalte nationale CO2 reduktionsmål. 

Kommuneplanen udpeger områder der er egent til fremtidens planteavlsproduktion m.h.p. 
fødevarer. Målet med udpegningen er at sikre investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at 
hensynet til omgivelserne og miljøet varetages. Økologisk og frilandsproduktion af husdyr skal 
fremmes, og der kan fortsat ske omlægning og etablering af husdyrbrug med henblik på at fremme 
disse mål. 

En dynamisk skovrejsningsplan skal fremme biodiversiteten og bidrage til, at kommunens samlede 
skovareal øges, da mere skov vil bidrage til en forbedret grundvandskvalitet, forbedre de rekreative 
værdier, og sikre en bedre sammenhæng mellem naturområder. Planerne for skovrejsning skal 
tilpasses lokale forhold. 
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Mål for Sundhed og Fritidsliv  
Beskrivelse 
Planlægningen skal sikre gode rammer for en bæredygtig udvikling af) et sundt og aktivt liv i 
Holbæk kommune. Derfor samler interessen sig her om følgende hovedmål for bæredygtig 
udvikling. 

   

 Følgende delmål er prioriteret i kommuneplanenJ 

Delmål 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres 
med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.  

Delmål 3.5: Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og 
skadelig brug af alkohol, skal styrkes.  

Delmål 6.1: Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en 
overkommelig pris for alle.  

Delmål 6.4: Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges 
væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå 
vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.  

Delmål 11.2: Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre.  

Delmål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, 
grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med 
handicap.  

Muligheden for at leve et sundt og aktivt liv skal indgå som et væsentligt element i planlægningen 
af den kommende byudvikling i Holbæk Kommune. Dette gælder både Holbæk og de mindre 
bysamfund. Cykel- og gangstier skal prioriteres ved udviklingen af nye boligområder. 
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Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme borgernes mulighed for at leve et sundere liv. Infrastruktur 
der fremmer gående og cyklende trafik har klare sundhedsmæssige gevinster for borgerne. Byerne 
og det åbne land skal give adgang til udfoldelse og kulturelle oplevelser til glæde for både 
befolkningen og turismen, samtidig med at befolkningens trivsel og sundhed fremmes. Byrummene 
skal invitere til cyklende og gående trafik samt til leg og ophold, og fælles friarealer skal indbyde til 
bevægelse og give rum til fysisk udfoldelse og socialt samvær. Midlertidig anvendelse skal bruges 
aktivt i byudvikling og byomdannelse. 

Nye synergier mellem friluftsliv, kultur og sundhed skal fremmes, og kommunens natur- og 
kulturlandskaber skal bringes tættere på både turismen og befolkningen. Et varieret tilbud af 
oplevelser skal give mulighed for, at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvikles. Dette kan 
give et øget indtjeningsgrundlag og flere arbejdspladser. 

Udvikling og placering af kultur- og idrætsanlæg skal understøtte det overordnede bymønster, og 
finde sted hvor aktiviteterne understøtter udviklingen af by- og landområderne. Holbæk by skal 
fortsat være kommunens center for byturisme, og det er som udgangspunkt her placering af større 
attraktioner inden for idræt og kultur skal ske. Kommunen rummer også en række attraktioner i det 
åbne land i form af naturoplevelser og besøgsområder som Åmosen, Brorfelde samt flere 
herregårde. Det er kommunalbestyrelsens mål, at disse attraktioner skal videreudvikles og udbygges 
under hensynstagen til naturbeskyttelse samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. 

Arbejdet med at sikre eksisterende drikkevandboringer mod forurening prioriteres højt af 
kommunalbestyrelsen i denne planperiode. 
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Mål for trafik 
 

Beskrivelse. 
Planlægningen skal sikre gode rammer for en bæredygtig udvikling af trafikken i Holbæk 
kommune. Derfor samler interessen sig her om følgende hovedmål for bæredygtig udvikling. 
Transport er indgribende i mange funktioner i samfundet, hvor aktuelle verdensmål skal hentes fra 
mindste 4 hovedmål. 

 

 

Delmål 7.1 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til 
en overkommelig pris.  

Delmål 7.2. Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.  

Delmål 11.2: Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige 
transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge 
den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, 
personer med handicap og de ældre.  

Delmål 12.7: Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med 
nationale politikker og prioriteter.  

Delmål 13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og 
planlægning.  

Transport er en stor del af hverdagen. Transport er for en stor dels vedkommende forbundet med 
brug af energi, derfor er øget anvendelse af den ”klimarigtige” energi vigtig i planperioden. 

Vi transporterer os alle dagligt for at komme i skole, på arbejde, for at foretage indkøb eller komme 
til fritidsaktiviteter. Det er derfor afgørende at fremkommeligheden er god, at vores infrastruktur er 
sikker, og at vi føler os trygge, når vi færdes i trafikken. Et velfungerende vej- og jernbanenet samt 
kollektiv trafik er en vigtig forudsætning herfor. Dette skal i planperioden suppleres med en 
egentlig plan for udbygning af cykel og gangbasseret transport i såvel by som på land i kommunen. 
Styrkelse af el basseret bil, bus og togdrift er også af stor betydning for indfrielse af nationale 
klimamål. Ved kommunale køb af transportydelser prioriteres CO2 –frie transportydelser. 
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Trafikplanlægning og projekter skal både understøtte trafikale sammenhænge internt i kommunen 
og i forhold til det overordnede regionale og statslige trafiknet. Vi er en del af Øresundsregionen og 
mange pendler dagligt til Københavnsområdet. Vi vil derfor arbejde for at styrke de kollektive 
trafikale forbindelser til hovedstadsområdet med henblik på at fremme sammenhængskraften 
mellem hovedstadsregionen og Holbæk Kommune. 

Planlægningen skal sikre en koordineret investering og udbygning i den trafikale infrastruktur og 
fastlægge de nødvendige arealreservationer.   

Der skal ske en koordineret indsats mellem byudvikling og trafikplanlægning med henblik på at 
understøtte og udnytte kommunale og statslige trafikinvesteringer. Der arbejdes videre med en 
fredeliggørelse af bymidten i Holbæk i overensstemmelse med byrumsplanen og helhedsplanen for 
Holbæk by. Cykel- og gangstiforbindelser bliver en fast del af fremtidige lokalplaner der vedrører 
bolig- og institutionsbyggerier, såvel indenfor som i tilknytning til lokalplanområdet. 
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Holbæk Kommune 
Plan og Byg 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
plan@holb.dk 

Søtofte 11. april 2021 

Høringssvar til Forslag til Holbæk Kommuneplan 2021 
Høringssvaret omfatter en anmodning om, at udpegning af primært og sekundære vindmølleområder på 

dele af matr.nr. 2a St. Merløse By, St. Tåstrup, og 1b Kyringe By, St. Tåstrup, udgår af Holbæk 
Kommuneplan 2021. Begrundelsen for, at den konkrete udpegning skal udgå af kommuneplanen, er af 
landskabelige og kulturgeografiske hensyn, hvilket uddybes i det følgende.  

Både udpegningen af det primære og de sekundære vindmølleområde er placeret i et herregårdslandskab 
til herregården Merløsegård, hvor landskabet karakteriseres af et randmorænelandskab med varieret 
terræn, intakte kulturgeografiske markstrukturer, velholdte ældre levende hegn med markante ældre 

træer, diger, solitære landskabselementer på markfladerne og uberørt af tekniske anlæg. Området er 
beliggende højt i landskabet, og der er indsigt og udsigt til og fra området særligt mod nord mod Åmose 
og mod syd ved Gyrstinge Sø. Herregården og dens tilhørende landskaber fremtræder som en velbevaret 
kulturhistorisk helhed. Landskabet opleves meget stille.  

Lavt målebordsblad 
Luftfoto fra 2020 

Figur 1 Velbevaret herregårdslandskab til Merløsegård.  

Dele af det sammenhængende vindmølleområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af 
sammenhængende landskaber, hvor retningslinje 4.1.5 fastlægger, at i de sammenhængende landskaber 
må større bebyggelser og større tekniske anlæg kun tillades, hvis de ikke med rimelighed kan placeres 
uden for de udpegede landskabsområder. Derudover gælder kommuneplanens generelle retningslinjer for 
landskaber, som bl.a. fastlægger, der skal som udgangspunkt planlægges, så de enkelte landskabstræk 
bevares eller forbedres i overensstemmelse med landskabskarakteranalysen for området. Ved etablering 
af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der 
må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terrænændringer eller tilsvarende, som kan forringe 
landskabsoplevelsen. Det er kommuneplanens mål for landskaber, at der gennem planlægningen og 
administrationen af det åbne land sikres, at de bevaringsværdige landskaber bevares og styrkes, og at de 
åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Tilsvarende er det væsentligt, at 
kommunens andre landskaber, som repræsenter områder af stor værdi eller særlig karakteristika bliver 
sikret gennem udpegninger og en planlægning, som tager hensyn til disses værdier. Udpegningen af det 
sammenhængende vindmølleområde er dermed ikke i overensstemmelse med de nævnte af 
kommuneplanens retningslinjer. Den konkrete udpegning af sammenhængende landskaber afgrænses 

Høringssvar nr. 138



Høringssvar til Forslag til Holbæk Kommuneplan 2021 - Vindmøller 

2 
 

mod nord af en østvestgående markvej til Merløsegården. Herregårdslandskabets karakter er ensartet 
nord og syd for denne markvej, og landskabskarakteren for området nord for markvejen vurderes 
dermed at svare til landskabet inden for den konkrete udpegning af sammenhængende landskaber.  
 
Under kommuneplanens landskabsregistrering henvises til Holbæk Landskabsplan. Herregårdslandskabet 
og forslag til vindmølleområde er inden for landskabskarakterområde nr. 36 Ordrup, jf. Holbæk 

Landskabsplan. Strategien for det konkrete landskabskarakterområde er, at målsætningen for området 
er, at det bør bevares i sin nuværende form, som højt beliggende landbrugslandskab i middel skala med 
udsigt til i alle retninger. Bebyggelsesstrukturen og samspillet mellem herregård, landsbyer og 
fritliggende gårde bør bevares. Strategiens anbefaling for området er bl.a., at området er særligt 
velbevaret, og der bør derfor ikke etableres tekniske anlæg som vindmøller eller større vejanlæg, da 
autenticiteten herved vil blive påvirket negativt. Det fremgår endvidere af landskabsplanen, at der er en 

markant udsigt til det udpegede område, og at området er meget stille. Udpegning af vindmølleområdet 
vil være i strid med strategien for landskabskarakterområde nr. 36, hvor herregårdslandskabet omkring 
Merløsegården udgør en intakt kulturhistorisk helhed i det bakkede randmorænelandskab.  
 
Forslag til kommuneplan 2021 er miljøvurderet. I miljørapporten fremgår det bl.a., at der er i forbindelse 
med udlæg af interesseområder til solceller og vindmøller er taget højde for de landskabelige 
udpegninger i kommuneplanen. I miljørapporten er det vurderet, at udlæg af interesseområder til 
vindmøller og solceller ikke har en væsentlig effekt på de landskabelige værdier eller kystlinjen. Der er i 
udpegningen af mulige geografiske områder til mulig placering af energianlæg, taget hensyn til den 
landskabelig værdi. I forbindelse med eventuelt videre planlægning for mulig placering af energianlæg vil 
disse skulle vurderes individuelt, og det fremgår af retningslinjerne for de udpegede områder at disse 
forhold skal undersøges nærmere før der evt. kan udlægges kommuneplanrammer og udarbejdes 
lokalplan. Med dette høringssvar vurderes det, at der i miljørapporten ikke er taget højde for effekten på 
de konkrete landskabelige værdier i området, og der henvises til både Holbæk Kommunes 

landskabsudpegninger og landskabsplan.  
 
Samlet set vurderes det, at de konkrete vindmølleområder på matr.nr. 2a St. Merløse By, St. Tåstrup, og 
1b Kyringe By, St. Tåstrup, skal udgå af kommuneplanforslaget, da det allerede i denne planlægningsfase 
vurderes, at udpegningen ikke er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes egen strategier og 
retningslinjer for det konkrete herregårdslandskab. Etablering af vindmøller vil medføre en væsentligt 

ændring af herregårdslandskabets karakter, da det høje tekniske elementer på baggrund af den konkrete 
placering i det højtbeliggende randmorænelandskab (i dag uden tekniske anlæg) vil medføre væsentlige 
visuelle påvirkninger i både nær- og fjernzonen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Anne-Sophie Bonde Poulsen 

Søtoftevej 17 
4100 Ringsted 



Erhverv, Plan og Miljø 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 

Sendt til plan@holb.dk Dato: 12.04.2021 
J.nr.: 55436

Matr.nr.: 2k, 2a Ågerup By, Ågerup 
Beliggenhed: Ågerupvej 72, 4390 Vipperød 

Anmodning om udlæg af ny kommuneplanramme 

I forbindelse med revision af kommuneplan 2017 fremsendes hermed, på vegne af grundejer Anders Sunke, et ønske 
om ny kommuneplanramme der udlægger området til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse i 1 etage. Det skal 
bemærkes, at matr. 2k er ejet af Holbæk Kommune, og at den ønskede udvikling derfor forudsætter, at kommunen 
sender ejendommen i udbud. Det er i den forbindelse grundejers intention, at byde på jorden. 

Fig 1. Områdeafgrænsning – matr. 2k, 2a Ågerup By, Ågerup 

Området ligger i landzone og grænser direkte op til Ågerup mod syd. Området anvendes i dag til jordbrugsformål. Mod 
øst grænser området op til Ågerupvej og mod vest til Holbækmotorvejen. Da området grænser op til 
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Holbækmotorvejen, er det en forudsætning for udvikling af området, at der etableres støjafskærmning. Dette kan gøres 
ved etablering af jordvold på matr. 2a mod motorvejen. Der skal i denne forbindelse tilvejebringes en støjredegørelse, 
således at jordvoldens dimensioner kan beregnes, og således at det kan afgøres, hvor der kan etableres boliger og 
friarealer på grunden. Af denne årsag skal områdeafgrænsningen i Fig. 1 kun ses som et udkast, der skal kvalificeres 
vha. støjredegørelse. Såfremt Holbæk Kommune ser positivt på udvikling af området, er det grundejers ønske, at indgå i 
en nærmere dialog om støjredegørelse og områdeafgrænsning. 
 
Til denne anmodning er vedlagt et eksempel på hvordan området kan udvikles som bofællesskab, med rækkehuse og 
tilhørende fælleshus. Der er efterspørgsel på boliger med gode faciliteter til socialt samvær, som eksempelvis fælleshus, 
legeplads og større grønne områder i tæt nærhed til boligen. Placeringen ligger godt for pendlere, med nem adgang til 
det overordnede vejnet, og området tilbyder samtidig adgang til skov og kyst indenfor få kilometer. Der er ingen 
eksisterende byggemuligheder i Ågerup, og med udvikling af området, vil det igen blive muligt at tilbyde boliger i 
byen.  
 
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Christian Kromann Nielsen 
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Forten 10 
DK-4300 Holbæk 

Tlf. +45 25 52 83 83 
E-mail: plan@vestmuseum.dk

SE-nr. 32689760 
Arkæologi P-nr. 1020197745 

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte, kulturhistoriske museum for Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og 
Ringsted kommuner. I henhold til museumslovens kapitel 8 samarbejder vi med kommunerne om sikring af kulturarven. 

1/2

Holbæk kommune 
Vækst og bæredygtighed 
Plan og Byg 

Holbæk d. 12.04.2021 
J.nr. MVE.P01179

Udtalelse om kulturhistoriske interesser til Holbæk kommuneplanforslag i henhold til 
museumsloven §23. 

Museum Vestsjælland har modtaget kopi af kommuneplanforslaget og har gennemgået sagen. 

De kulturhistoriske spor i form af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er fint beskrevet i 
kommuneplanforslaget. Vi værdsætter samarbejdet om bevaringsværdige bygninger og 
kulturmiljøer og ønsker at fortsætte det gode samarbejde i team bevaring omkring kommunens 
kulturhistoriske bevaringsværdier, hvor museet inddrages tidligt i planlægningsprocessen. 

Solceller: 
Der er i kommuneplanforslaget fokus på arealer til opstilling af solceller. Museet vil gerne bidrage 
med vores viden, så opstillingen af solceller tager bedst muligt hensyn til de kulturhistoriske 
bevaringsværdier i landskabet. Også her ønsker museet at blive inddraget tidligt i processen.  

Bevaringsværdige bygninger: 
Hvad de bevaringsværdige bygninger angår, er det positivt at kommunen medtager alle 
bygninger i kategori 1-4 i SAVE vurderinger. Arbejdet med bevaringsværdige bygninger bør foregå 
løbende, da både bygninger, og kriterierne for tildeling af bevaringsværdi ændrer sig. Museet 
bidrager gerne til denne proces. 

Kulturmiljøer: 
Arbejdet med kulturmiljøudpegningerne er en vigtig og løbende proces. Museet stiller gerne sin 
viden til rådighed i forhold til at revurdere kulturmiljøer og arbejde med nye udpegninger.  

Museet er blevet opmærksom på et potentielt et kulturmiljø, der ikke er udpeget. I kommunens 
sydøstlige hjørne ligger resterne af den del af den sjællandske Midtbane, der gik igennem Holbæk 
kommune. 

Den Sjællandske Midtbane skulle gå fra Næstved til Hillerød. Midtbanen er en del af 
Jernbaneloven fra 1908, men blev, pga. 1. verdenskrig, forsinket. Strækningen mellem Ringsted 
og Hvalsø blev færdiggjort i 1925. Hele strækningen til Frederikssund blev færdiggjort i 1928. Det 
sidste stykke til Hillerød blev aldrig færdigt. Bortset fra strækningen mellem Næstved og 
Ringsted, nedlagdes jernbanen i 1936. I tiden fra vedtagelsen til jernbanen stod færdig, var meget 
af godstransport flyttet fra jernbanen til vejene i lastbiler.   
Viadukten og banegraven ved Ebberup er et af de mest markante spor efter jernbanen i Holbæk 
kommune. Herudover kan nævnes en fritstående jernbanebro, uden vej og bane nord for 
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Hvalsøvej og jernbanedæmningen over Jerndal og Elverdams å. Vejføringen af Ebberupvej 
nordvest for banegraven op mod Skjoldnæsvej, kan også tilskrives Midtbanen.   
Trods jernbanens korte levetid, repræsenterer den en tid, hvor jernbanen var den primære 
infrastrukturelle betjening i landområderne.  
 
Dette er et eksempel på, at en endelig udpegning, er svær at foretage. Museet ønsker at bidrage 
til at holde udpegningerne opdateret. 
 
Har De spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til museet. 
 
Med venlig hilsen 
Pelle Skrubbeltrang 
Museumsinspektør for nyere tid 

  

 



Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd 

Jeg fremsender hermed min indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet offentliggjort i 

forbindelse med kommuneplanforslag 2021. 

Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil har 

været bibeholdt som landzone. Der er tale om en såkaldt ”koteletgrund” placeret mellem områdets 5 

grundejerforeninger, der i dag udelukkende består af åben og lav bebyggelse med en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30 %. Det maksimale antal etager er 1½ til 2 etager. 

Den påtænkte plan vil tillade en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %, et maksimalt antal etager på 6 og en 

maksimal højde for bebyggelse på 22 meter. 

Det vil betyde, at: 

1. Områdets karakter markant ændres.

2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant.

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i

kommuneplansforslaget.

Lad mig uddybe: 

1. Områdets karakter markant ændres

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i kommuneplansforslaget ikke anført som et nyt selvstændigt 

boligområde, og selvom det var, så ændrer bebyggelsen i rammebilag 2.B29 markant på områdets øvrige 

karakter.  

I rammebilag 2.B29 muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og 

med mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I de omkringliggende store boligområder, hvor der i dag udelukkende er åben lav bebyggelse, er den 

maksimale bebyggelsesprocent på 30% og det maksimale antal etager er på 1½ til 2 etager.  

De omkringliggende boligområders karakter ændres derfor markant ved en bebyggelse som beskrevet som i 

rammebilag 2.B29. 

Jeg synes også at rammebilaget strider med kommuneplanforslaget, hvor det om retningslinjer for udvikling 

af boligområder i byområder er anført: ”Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare 

deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, 

rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger”.  

Bebyggelsen i rammebilag 2.B29 er derfor i mine øjne i strid med dette hovedprincip, og også i strid med de 

hensyn, der forvaltningsretligt må tages, når de planlægges med en udvikling af et område, som er markant 

anderledes end det øvrige store område, det er integreret i. Jeg er ikke mod, at der bygges nyt på grunden. 

Men jeg ønsker, at den nye bebyggelse planlægges, så den passer ind i det allerede eksisterende. 

Jeg beder derfor om, at det nuværende rammebilag 2.B29 korrigeres i kommuneplansforslaget og der i 

stedet udarbejdes et nyt rammebilag, hvor det samlede boligområde bevarer sin hidtidige karakter. 
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2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant 

Udover det forhold, at der planlægges en bebyggelse, hvorved karakteren i området markant ændres, må 

man også formode, at de trafikale forhold ændres. Der er i rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, ikke omtalt en 

mulig tilkørsel til området. Der er derfor heller ikke overvejelser om den følgende påvirkning af den trafikale 

infrastruktur i området. 

Eneste realistiske tilkørselsvej til området vil umiddelbart være fra Stenhusvej. Stenhusvej kan, efter min 

opfattelse, allerede i dag ikke absorbere mere trafik end de daglige 10.504 køretøjer (Holbæk Kommunes 

egen trafikmåling fra 2020). Stenhusvej er belastet af trafik til såvel områdets beboere, skoler og ikke mindst 

Holbæk Megacenter. 

På den del af Stenhusvej, der fører ned til selve området via Huginsvej, kører der dagligt 426 køretøjer 

(Holbæk Kommunes egen trafikmåling fra 2016). Med op imod 350 ekstra boliger og cirka 500 ekstra biler 

(33,4 % af alle husstande har 2 biler, Voxmeter 2020) i området vil den trafikale situation blive nærmest 

kaotisk. 

Den trafikale infrastruktur er ikke analyseret og tænkt ind i vilkårene i rammebilag 2.B29. Derfor beder jeg 

om, også af denne grund, at rammebilag 2.B29 korrigeres og der gennemføres en analyse af påvirkningen på 

trafikken i området og mulige løsninger, inden der besluttes, hvorledes området planmæssigt udvikles eller 

signaleres udviklet. 

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i 

kommuneplansforslaget 

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i dag et lukket område uden adgang for offentligheden. Grunden 

har i årevis båret præg af at få lov til at være åben eng med træer og tæt krat, der i sig selv giver en 

herlighedsværdi, særlig for mig som nabo.  

Jeg er i tvivl om, hvorvidt der ved den ønskede bebyggelse, er taget tilstrækkeligt hensyn til den på området 

værende fredede gravhøj og naturbeskyttelsesinteresser, bevarelse af det tilbageværende søområde og en 

sikring af de naturlige habitater i området, herunder flagermus. 

Rekreative og grønne arealer samt stisystemer til fastholdelse af den gående trafik i tilfælde af, at der 

kommer bebyggelse, ses ikke at være tænkt ind i rammebilag 2.B29. 

Jeg beder derfor om, at et bynært grønt område og plantebælter i forhold til naboer tænkes ind ved 

fremtidig udvikling af området for rammebilag 2.B29 . 

Jeg ved, at områdets grundejerforeninger ligeledes har sendt et fælles høringssvar og jeg tilslutter mig 

desuden fuldt ud dette. 

 

Holbæk, den 12. april 2021 

Jesper Folmer Raun 

Heimdalsvej 16 

4300 Holbæk 



Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtihed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 

plan@holb.dk  Sdr. Jernløse, 12. April 2021 

Høringssvar vedr. industriområder i Regstrup 

Der er ikke behov for flere industri/erhvervsområder i Holbæk kommune, der er 
mindst 150 ha til rådighed til de næste 12 år, som kommuneplanen dækker. Der har 
ikke været nogle konkrete henvendelser om arealer omkring Regstrup i miljøklasse 5 
eller 6. 

Der bliver snakket meget om at Holbæk kommune vil deltage i en konkurrence om at 
blive ”Danmarks vildeste kommune” som indebærer at der skal være 70% CO2-
reduktion inden 2030 men hvis man kan risikere der bliver etableret erhverv med 
miljøklasse 6, modsiger kommunen sig selv. Da CO2 udledning vil stige, da 
miljøklasse 6 erhverv/industri kan lave meget CO2 forurening. 
Vi har taget en for ”holdet” med motorvejen som har skabt mere trafik, støj og især 
tung trafik igennem byerne, lastbilerne tager ”smutveje” for at komme hurtigt til 
motorvejen. De kører tit forbi skoler og små veje. Synes ikke vi også skal straffes 
med at der bliver udlagt til tungt erhverv ”bare” fordi det vil være nemt at komme til 
pga motorvejen. 

Der er førhen blevet snakket om at et større erhvervsområde vil skabe vækst, hvor 
det kommer fra ved jeg ikke. Hvis væksten er at kommunen kan få flere penge ved 
at udlægge grunde til erhverv og derefter bruge overskuddet til grønne og co2 
neutrale områder i indre Holbæk by, for så at glemme de små omkringliggende byer 
der skal ofre grønne områder, synes vi ikke er i orden. 

Vi er selv tilflyttere hertil for at for ro og natur helt tæt på, da vi kommer fra et 
voksende industriområde. Hvor langt skal man væk for at slippe for dette? 
Der er så meget snak omkring et grønnere Holbæk, der skal være flere skove eller 
skovrejsninger og som borgmesteren selv nævner hundeskove. 
Ville det så ikke være bedre at få plantet nogle træer som kunne ”suge” CO2 fra 
motorvejen? 

Vi håber politikerne vil inddrage borgerne noget mere, så man ikke føler der bliver 
lagt planer i ens område, uden ens stemme betyder noget i det store billede. 

Med venlig hilsen 

Julie Flindt og Emilie McAllister 
Åvænget 8 
4420 Regstrup 
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Holbæk Kommune Holbæk, april 2021 

Planafdelingen 

Høringssvar/indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med 
underliggende ramme bilag 2.b29 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er lav bebyggelse. De omkringliggende grundejerforeninger har 
alle en maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på 
Vestbyens hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en 
berettiget forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad og højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. Vi har i forvejen utrolig 
svært ved at komme ud på Stenhusvej fra indkørslen til Stenhusvænget på grund af trafikken ud af byen 
(mod syd) og fra Mega centeret mod byen (mod nord). 

Såfremt området ændres til boligformål, skal det selvfølgelig være med rammer som de omkringliggende 
parcelhusområder, og desuden der hvor byggemulighederne er størst (mod nord og øst), det vil sige ind 
mod Jehovas Vidner selv. Det er jo dem, der får den økonomiske fordel, jo større byggemulighederne er og 
det må også være dem, der må bære ulemperne. De trafikale forhold skal selvfølgelig indrettes således 
forholdene ikke forværres yderligere. 

Vores indsigelse/høringssvar fremsendes velvidende de omkringliggende grundejerforeninger har 
fremsendt en fælles indsigelse/høringssvar, hvilket vi tilslutter os fuldt ud. 

Holbæk, den 12. april 2021 

Navn: Peter Graarup Kirkegaard og Pernille Gade Hansen 

Adresse: Stenhusvænget 13, 4300 Holbæk 
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Holbæk Kommune Holbæk, 12. april 2021 

Planafdelingen 

Sendt via e-mail: plan@holb.dk 

Høringssvar/indsigelse mod den fremlagte kommuneplan vedrørende området Stenhus Syd med 
underliggende rammebilag 2.b29 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Vi har selv købt ejendom på Stenhusvænget ud fra de nuværende gældende byplaner – og der var intet, der 
tydede på, vi skulle have en stærkt trafikeret vej lige i baghaven efter få år. De dårlige trafikforhold på den 
store Stenhusvej mod byen eller Megacenteret vil betyde, at de ejendomme (inklusive vores egen), som 
ligger ud til den ”lille” Stenhusvej mod Jehovas Vidner og Huginsvej, vil have biler holdende i tomgang og kø 
for at komme ud fra området. Det er absolut ikke optimale og tilfredsstillende forhold for de nuværende 
beboere. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar, 
og vi tilslutter os også fuldt ud dette. 

Holbæk, den 12. april 2021 

Kenneth Pedersen og Knut Svindland 
Stenhusvænget 3 
4300 Holbæk 

e-mail: 
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Fra: Mads Zachodnik < >
Sendt: 12. april 2021 19:00
Til: Plan
Cc: ; Hanne Mellerup-Poulsen
Emne: høringssvar til udkast til kommuneplanen
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Til Holbæk Kommune 
(CC Ernst Krogager og Hanne Mellerup-Poulsen fra Store Tåstrup Kirkes menighedsråd) 

Hermed fremsendes høringssvar til udkast til kommuneplan 2021: 
På Store Tåstrup Menighedsråds vegne ønsker jeg at påpege de kulturhistoriske værdier/kulturmiljøet i Store 
Tåstrup, med kirken og den fredede præstegård fra 1701, som omdrejningspunkt. Præstegårdens størrelse, alder og 
beliggenhed samt landsbyen i øvrigt gør området til et særligt område med væsentlig kulturarv og historiske og 
arkitektoniske værdier. 
Vi håber, at dette høringssvar – og den fredede præstegård – vil indgå i den samlede vurdering og udarbejdelse af 
kommuneplanen. Og vi står naturligvis til rådighed, hvis kommunen har spørgsmål til høringssvaret. 

På Store Tåstrup Kirkes Menighedsråds vegne, 

Venlig hilsen 
Mads Zachodnik 
Sognepræst (kbf.)  
Store Tåstrup kirke 
Tåstrupvej 54 
4370 Store Merløse 
Tlf. 5780-1368 
storetaastrupkirke.dk 
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Fra:
Sendt: 12. april 2021 19:20
Til: Plan
Emne: Høringssvar 14.E07

God aften 

Hermed mit høringssvar til14.E07: 
1. Helt overordnet vil den påtænkte anvendelse af området syd for Rute 23 medføre en væsentlig
stigning i den almene belastning med støj, lyd, røg og møg. Området ligger i vindsiden af Nr.
Jernløse landsby og af skolen samt idrætsområdet - et forhold der kun vil forstærke de gener der
vil opstå.

2. Der er allerede en overkapacitet af områder udpeget til erhverv i kommunen.

3. Området omkring det påtænkte erhvervsområde består primært af beboelse i de tre landsbyer
Nr. og Sdr. Jernløse samt Snævre - bortset fra motorvejen er området infrastruktur ikke egnet til
den forøgede, afledte trafik der vil opstå - alle omkringliggende veje er smalle og uoverskuelige.

4. Området er til gengæld velegnet til eksempelvis skovrejsning og udvidelse af de eksisterende
landsbyer, samt til fortsat landbrug.

5. Argumentet om at området er velegnet til at håndtere virksomheder der er afhængige af tung
transport strider mod enhver for for klimaambition i Danmark - tværtimod skal vi arbejde mod at
reducere forurening og Co2 udledning fra transporterhvervet; desuden kan evt. gods fra
Kalundborg fragtes med jernbanen, som med den nuværende køreplan må have en del ledig
kapacitet. Omladning og videretransport kan så foretages tættere på "end user" under anvendelse 
af miljørigtige løsninger.

med venlig hilsen 

Robert Sichlau Ørum 
Gl. Skovvej 129 
4420 Regstrup 
tlf.  
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Fra:
Sendt: 12. april 2021 19:26
Til: Plan
Emne: Høringssvar 14.E06

God aften 

Hermed mit høringssvar til14.E06: 

1. Helt overordnet vil den påtænkte anvendelse af området nord for Rute 23 klos op ad
bebyggelsen i Nr. Jernløse medføre en væsentlig stigning i den almene belastning med støj, lyd,
røg og møg. Området ligger i vindsiden af Nr. Jernløse landsby og af skolen samt idrætsområdet - 
et forhold der kun vil forstærke de gener der vil opstå.

2. Der er allerede en overkapacitet af områder udpeget til erhverv i kommunen.

3. Området omkring det påtænkte erhvervsområde består primært af beboelse i de tre landsbyer
Nr. og Sdr. Jernløse samt Snævre - bortset fra motorvejen er området infrastruktur ikke egnet til
den forøgede, afledte trafik der vil opstå - alle omkringliggende veje er smalle og uoverskuelige.
Ringvejen øst om Nr. Jernløse og Regstrup er fortsat ikke etableret, og den forventede, forøgede
trafikmængde gennem Søstrup vil også ramme et følsomt område med dårlig infrastruktur.

4. Området er til gengæld velegnet til eksempelvis skovrejsning og udvidelse af de eksisterende
landsbyer, samt til fortsat landbrug.

5. Det udpegede område er et følsomt område i forhold til vandindvinding, hvilket gør den
påtænkte anvendelse som erhvervsområde uforståelig.

med venlig hilsen 

Robert Sichlau Ørum 
Gl. Skovvej 129 
4420 Regstrup 
tlf.  
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Fra: Claus H. Jespersen < >
Sendt: 12. april 2021 20:01
Til: Plan
Cc: ; 
Emne: Høringsvar angående Kommuneplan 2022-2032 

Til Holbæk Kommune 

Vi indsender hermed nedenstående hørings svar 

Vi har opdaget en fejl vi beder Kommunen rette 

Lokal plan 1:23 dækker ikke området syd for Barnekow Parken således som vist på kortet 

Hørings svar til Kommune plan 

 Området sydvest for Tølløse (se kort udsnit herunder) er udlagt til potentielt fremtidigt boligudvikling
(lodret skraveret)

o Vi har opdaget en konflikt i udkastet til Kommuneplan
Området markeret med blå er udlagt til potentielt fremtidigt bolig udvikling samtidigt med at det er
udlagt til rekreativt område (19.R04))
Vi anbefaler at området benyttes til rekreativt område da jordbundsforholdene ikke er til fundering
samt at området er udpeget af kommunen som område med risiko for oversvømmelse.

o Området markeret med Grøn firkant er planlagt benyttet til folkeskov og kommer derfor også i konflikt
med at området er udlagt til potentielt fremtidigt boligudvikling
Vi anbefaler at området udgår som potentielt fremtidigt boligområde, da det fra kommunes side
ønskes beplantet i 2021

o Området markeret med lilla firkant anbefaler vi at udgår af den fremtidige lokal plan da udbygning af
boliger i dette område vil være i strid med intentionerne i lokal plan 1.38 Tølløse vest II omkring
hvorledes byen ser ud fra det åbne land
I tillæg er samt er området er udpeget af kommunen som område med risiko for oversvømmelse.

o I tillæg har vi set at området yderligere er i konflikt med arealer udlagt til ”større sammenhængende
landskab” og Større uforstyrret landskab” og derfor bør områderne også af disse årsager udtages af
den fremtidige kommuneplan
En mindre del af området (sydlig del af blå firkant) er yderligere udlagt som potentielt
naturbeskyttelsesområde

Høringssvar nr. 148
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 Området syd for Tølløse (se kort udsnit herunder) er udlagt til fremtidigt boligudvikling 
Det nordlige området gennemskæres af en hoved gas forsyning ledning. (orange streg) 
samt at området er udpeget af kommunen som område med risiko for oversvømmelse. 
 
Derfor anbefaler vi at området bytter status med en del af det område der er planlagt beplantet til folkeskov    
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 Området nord for Tølløse (se kort udsnit herunder)  
I den gældende kommuneplan er det stations nære områder udpaget til fremtidige bolig udvikling. (se 
kort udsnit herunder) 
Disse er ikke med i forslaget til fremtidig kommuneplan 
Vi anbefaler at disse udeladte området igen medtages i den fremtidige kommuneplan, da der er tale 
om områder der ligger stationsnært og som kan vej betjenes fra rundkørslen ved stationen 

 
 
 



4

 
 

 Området Sydøst for Tølløse (se kort udsnit herunder)  
Vi forslår at området markeret med den grønne firkant medtages som potentielt byudviklings område i 
den fremtidige kommuneplan. 
(Området markeret 1 er i dag under bebyggelse) 
Området vil ligge stationsnært og kunne vejbetjenes fra eksisterende veje. 
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 Plan nr 19.B02 
Området omkring Industrivej i Tølløse. 
Vi anbefaler at bebyggelses højden reduceres til 2 etager for at være på linje med resten af byen.  
Vi anbefaler at en del af areallet reserveres til ældre boliger grundet områdets nærhed til pleje center og 
indkøbsmuligheder 
 
 



6



7

 
 
 
 
Mvh 
 
Peter Skou 
Barnekow Parken 11 
4340 Tølløse 
 
Claus H. Jespersen 
Barnekow Parken 15 
4340 Tølløse 
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Fra: Rebecca Diana Lilliebjerg < >
Sendt: 12. april 2021 20:09
Til: Plan
Emne: Høringssvar til kommuneplan
Vedhæftede filer: Høringssvar-Kommuneplan-12.-april-2021.pdf

Vi er stærkt imod  
Vi er generelt meget forundret over indholdet af kommuneplanen, som vi mener er i direkte modstrid med Holbæk 
kommunes overordnede visioner og planer, samt tidligere beslutninger og udtalelser. Her tænker vi specifikt på udlæg 
af rammeområde 14.E06 og 14.E07 syd for Regstrup, som udlægges til transporttungt erhverv og med høje 
miljøklasser.  

 Grunde til at vi er stærkt imod kommuneplanen og hvad de to ovenstående rammeområder påtænkes, at udlægges 
til: 

1. Udlæg af erhvervsareal i høje miljøklasser er i modstrid med kommunens andre mål og strategier,
f.eks. målet om at blive Klimakommune Plus.
2. Der er ikke behov for udlæg af flere erhvervsarealer i Holbæk Kommune
3. Områdets infrastruktur er slet ikke gearet til den afledte lastbiltrafik
4. Områderne ligger for tæt på skole, idrætsplads, bymæssig bebyggelse, ect.
5. Erhvervsbyggeriet i 12-15 m højde vil stride mod kommunens egen landskabsplan

Endvidere tilslutter vi os og bakker fuldt op om Regstrups natur- og miljøforenings høringssvar (læs 
vedhæftede fil). 

Med venlig hilsen: 

Inge Marie Rathje 
Jakob Rathje Libonati 
Simon Rathje Libonati 
Rebecca Diana Lilliebjerg 
Knabstrupvej 12, Snævre 
4420 Regstrup  

Høringssvar nr. 149



Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

plan@holb.dk

Sdr. Jernløse, 12. april 2021

Høringssvar fra Regstrup Natur- og Miljøforening til forslag til Holbæks Kommuneplan 2021

I Regstrup Natur- og Miljøforening har vi gennemlæst forslag til Kommuneplan 2021 , som pt. er i høring.

Vi er generelt meget forundret over indholdet af kommuneplanen, som vi mener er i direkte modstrid med
Holbæk kommunes overordnede visioner og planer, samt tidligere beslutninger og udtalelser. Her tænker vi
specifikt på udlæg af rammeområde 14.E06 og 14.E07 syd for Regstrup, som udlægges til transporttungt
erhverv og med høje miljøklasser.

MILJØKLASSE 6
Særligt overraskende er det, at en kommune, som har som en væsentlig målsætning at være en af landets
absolut mest grønne kommuner, samtidig ønsker at udpege et område til miljøklasse 6 virksomheder -
virksomheder, som ifølge miljøstyrelsens egen formulering omfatter

“virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større
industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås”

Man lægger således op til, at der skal placeres stærkt belastende virksomheder i et område som ligger tættere
på skole, bymæssig bebyggelse, naboer end det biogasanlæg, som politikerne tidligere stemte nej til - af netop
placeringsmæssige hensyn.

Da Kommunalbestyrelsen stemte nej til et biogasanlæg i vores område, var en af de primære årsager, at den
tunge trafik med lastbiler ikke kunne accepteres så tæt på skoler, flere små landsbyer, og at den overordnede
infrastruktur ikke kunne håndtere dette, da det måtte forventes at langt den største trafik ville blive afviklet
over flere af hovedvejene (Ringstedvej, Holbækvej mv.) og de mindre veje, mens motorvejen ville blive benyttet
de sidste par kilometer. Nu har man så specifikt skrevet, at området er oplagt til transporttunge erhverv i
miljøklasse 6 - hvordan kan dette nu pludselig være tilfældet?

Transporttunge og miljøbelastende erhverv arbejder ofte hele døgnet, og der vil være en øget støj, luft, partikel
og lysforurening, som vil belaste hele vores område døgnet rundt. Derudover blev motorvejens miljøvurdering
oprindeligt baseret på, at motorvejen lå “nede”mens frakørslen skulle ligge oppe, hvilket ville reducere generne
og forureningen for de omkringliggende byer. Dette endte dog ikke med at være tilfældet, og de
omkringliggende byer og beboere er i dag i forvejen voldsomt generet af støj, partikelforurening mv. fra
motorvejen.

Vi ser ikke, at man i kommuneplanens miljøvurdering har forholdt sig til den akkumulerende forurening som de
omkringliggende byer vil blive udsat for ved stærkt belastende og transporttunge erhverv. Helt gennemgående
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finder vi at kommuneplanforslagets miljøvurdering er yderst mangelfuld og ufuldstændig, når der foretages så
gennemgribende en planændring. Det eneste der står om de nye kommuneplanrammer er :

“De nye udlagte erhvervsarealer ved Regstrup ligger umiddelbart op til motorvejen, og trafikken til disse
områder vil derfor blive afviklet via motorvejen”.

Det er et ret tvivlsomt udsagn, og der står ikke et ord om andre miljømæssige konsekvenser, selv om der
foreligger en stor mængde data om en lang række miljømæssige konsekvenser fra sagen om Nature Energys
biogasanlæg i området.

Skulle der være læsere af dette høringssvar, som ikke er bekendt med, hvilke typer virksomheder, som ligger i
klasse 6, kan nævnes asfaltfabrikker, kemisk og genetisk produktion, olie og benzin-depot, cementfabrikker,
biogasanlæg, bekæmpelsesmidler og kunstgødning, forbrænding, kabelskrot, olie og fedt raffinering, kemikalie-
og oliebehandlingsanlæg etc. - altså virksomheder som er meget langt fra den type virksomheder, som
lokalområdet gentagne gange har ytret ønske om for at understøtte udviklingen af vores by - nemlig mindre
håndværksvirksomheder etc. i stil med Virkelyst.

Selv om kommuneplanrammerne beskriver, at der ikke kan placeres grundvandstruende virksomheder i
området hæfter foreningen sig ved, at biogasanlæg kan opføres inden for miljøklasse 6 og ikke fremgår af bilag
1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”. Dermed genåbner kommuneplanrammen
potentielt for placering af et biogasanlæg indenfor rammeområde 14.E07. Er kommunalbestyrelsen bevidst om
dette forhold?

Samtidig medfører de stærkt belastende virksomheder ikke nødvendigvis mange lokale arbejdspladser til
kommunen, men vil i stedet efterlade et indtryk af vores lokalområde som et tungt industri område, hvilket vil
reducere lysten til at bosætte sig i området, og potentielt stoppe udviklingen som bosætningsområde. De
færreste ønsker at køre gennem et industriområde som det sidste inden man lander i sin egen indkørsel, og
huspriser mv. vil typisk blive påvirket af et så tungt industriområde.

Ydermere er placeringen af et erhvervsområde med stærkt belastende miljøklasser i et område udpeget som
OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og med mange, både sjældne og forskellige rovfugle samt
flagermus på ingen måde at betragte som hensigtsmæssig. Tværtimod er dette i direkte modstrid med det
politiske ønske om at styrke biodiversiteten, naturen og reducere CO2 udslippet med 70% inden 2030, og det
virker ikke gennemtænkt.

Det fremgår af Miljø- og fødevareministeriets “notat om miljøklasser 1-7 i forhold til grundvandsbeskyttelse i
kommuneplanlægning” at inddeling i miljøklasserne 1-7 i øvrigt ikke kan bruges som grundlag i forbindelse med
vurderingen om, hvorvidt der kan være virksomheder eller tekniske anlæg omfattet af forbuddet om
planlægningen inden for OSD og indvindingsoplande, som skal ske i medfør af bekendtgørelse nr. 1697 af
21/12/2016, idet også virksomheder i lavere klasser kan være belastende for et OSD område. Dermed lægges
der op til, at selv virksomheder i lavere miljøklasser kan være et problem placeret tæt på OSD områder.
Da netop vores område er et OSD område virker det mildest talt ugennemtænkt, at man vælger netop dette
område til klasse 6 virksomheder.
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Det giver endnu større anledning til bekymring, når forvaltningen samtidig bekræfter, at man ikke har nogle
aktuelle forespørgsler på klasse 6 områder. Hvad er grunden til at man ønsker at tiltrække de mest forurenende
virksomheder til kommunen? Og hvordan spiller det sammen med ønsket om at blive “Klimakommune Plus”?

ERHVERVSBYGGERIETS UDFORMNING
Der lægges op til erhvervsbyggeri i op til 12-15 meters højde - hvilket er i direkte modstrid med Holbæk
kommunes landskabsplan:

“Landsbyer: Der er relativt mange landsbyer i området eller rester af tidligere udflyttede landsbyer. Flere af
disse landsbyer er velbevaret i deres struktur og landsbyejerlaget fremstår klart. Især landsbyerne Nr.
Jernløse, Hanerup, Dramstrup, Krøjerup, Snævre, Li. Knabstrup, Søndersted og mogenstrup fremstår som
velbevarede helheder. Disse landsbyer kan tåle en begrænset huludfyldning, men egentlig nye bebyggelser
bør undgås. Landsbyernes placering i landskabet bør tilsvarende respekteres og ikke sløres af tilplantning
eller større anlæg.”

Derudover lægger man op til eksponering mod motorvejen, men det ønskede areal ligger “nede” i forhold til
motorvejen, og vil kræve exceptionelt høje pyloner for at kunne skabe motorvejseksponering. Dette vil yderligt
være skæmmende for vores oplevelse af åbent land.

I den forudgående kommuneplanramme - som i øvrigt blev underkendt af Planklagenævnet - muliggjorde
kommunen kun byggeri i op til 10 meters højde. Hvorfor skal byggeriet nu pludselig være så højt i et landskab,
hvor ny bebyggelse helt bør undgås?

BORGERINDDRAGELSE - EN SKRØNE BLOT?
Mange i vores lokalområde sidder tilbage med en følelse af, at blive holdt for nar. I forbindelse med den
strategiske energiplan har området i fællesskab givet rigtig mange gode input til anvendelse af områderne, som
kunne styrke den grønne omstilling, biodiversiteten og reduktionen af C02. Ikke et eneste af disse forslag er
medtaget i planerne, og i stedet ønsker man nu at placere stærkt forurenende og belastende virksomheder i
netop dette område. Det får det politisk udtalte ønske om “borgerinddragelse” til at klinge hult.

Som med høringen af den Strategiske Energiplan sidder vi endnu engang tilbage med en følelse af, at ønsket om
borgerinddragelse ikke er reelt - men blot er en måde, at få det til at se pænt ud på papiret.

Lokalområdet har tidligere ytret ønske om, at udvikling af erhvervsarealer i det (i den nuværende godkendte
kommuneplan) eksisterende perspektivområde bør være med udgangspunkt i mindre håndværksvirksomheder
eller lignende, og i tråd med Virkelyst - et erhvervsområde som fungerer godt med - og bidrager til -
lokalområdet. Dette er meget langt fra stærkt belastende erhverv, som man nu lægger op til.

Det er i øvrigt stærkt bekymrende, at det viser sig, at forvaltningen ikke har kendskab til lokale forhold, når den
udfærdiger et udkast til kommuneplan. Vi er blevet gjort bekendt med, at forvaltningen har udtalt, at de ikke
kender til Virkelyst, eller hvilke type virksomheder, der ligger i dette område.

Det bekræfter os endnu engang i, at der udarbejdes materiale og planer, som ikke har hold i de faktiske og
virkelige forhold i de enkelte lokalområder, og det er stærkt bekymrende. Dette afspejles også i bemærkningen
om, at området er oplagt til transporttunge erhverv, hvor man med al tydelighed ikke har forholdt sig til de
faktiske forhold i området.
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PÅVIST BEHOV FOR AREAL
Som bekendt gav Planklagenævnet os medhold i, at Holbæk kommune ikke havde dokumenteret behovet for
flere erhvervsarealer i forbindelse med det tidligere kommuneplantillæg, som blev underkendt af samme nævn.
Vi mener fortsat ikke, at dette behov er dokumenteret med det nye udkast. Man har i stedet valgt at udtage 43
hektar areal i klasse 1-3 og erstatte det med nye arealer til industri og tungt erhverv, klasse 5-6.

Da der jf. kommunens egne oplysninger alene er udnyttet 9 hektar i den forgangne kommuneplans periode
(oplyst på borgermødet) og yderligere 9 hektar i perioden før, er der for nuværende allerede mere end 150
hektar ledigt areal til at dække evt. behov for yderligere erhvervsareal i Holbæk Kommune. Flere af disse arealer
har mindst ligeså god placering som det nye areal, man nu ønsker at udlægge.

Det sammenholdt med kommunens udtalelse d. 22. marts 2021, hvor det blev bekræftet, at man ikke har
konkrete henvendelser på arealer ved Regstrup i miljøklasse 5 eller 6 understøtter yderligere, at der fortsat ikke
er et dokumenteret behov for det areal, man nu forsøger at udlægge.

GEOGRAFISK PLACERING:
Den nuværende afkørsel og tilkørsel rampe vil ikke kunne håndtere transporttunge erhverv.
Oversigtsforholdene er dårlige nord for motorvejen, og der skal etableres yderligere en stikvej fra rundkørslen,
hvilket vil betyde, at lastbiler skal lave et 180 graders sving for at komme ind på arealet syd for motorvejen,
hvilket ikke synes praktisk muligt.

På arealet nord for motorvejen vil det kræve yderligere en stikvej til Ringvej Syd, og her er oversigtsforholdene i
forvejen meget dårlige, og har allerede medført flere uheld. At forværre de trafikale forhold her - for at tilføre
yderligere tung trafik - vil medføre øget risiko for uheld.

Derudover er begge arealer meget tæt på Nr. Jernløse skole, og med den nye Ringvej vil skolens boldbaner blive
flyttet helt op ad de foreslåede nye industriområder. Det vil udsætte børnene for yderligere partikel, støj og
luftforurening, end de allerede udsættes for fra motorvejen.

I  øvrigt må det forventes - med den seneste melding fra Maersk om flytning af deres containerhavn til
Kalundborg Havn, at belastningen fra motorvejen vil øges væsentligt for lokalområdet, idet dette vil medføre en
væsentlig stigning af tung trafik på motorvejen.

Vi er dybt bekymrede for at den kommende kommuneplan potentielt åbner op for stærkt belastende og
forurenende virksomheder i et område, som har en sårbar natur og som ligger klods op af vores 3 landsbyer.

Det virker endnu engang som et oplæg, hvor man ikke forholder sig til de faktiske forhold, og i øvrigt arbejder
med en løsning, der er i direkte modstrid med en af de vigtigste agendaer for Holbæk Kommune -den grønne
omstilling. Det virker uigennemtænkt, og er i direkte modstrid med de input, som borgerne har givet gennem
såvel udvalg som tidligere høringssvar, både til den Strategiske Energiplan som tilbage under biogas sagen.

Vi ønsker en udvikling af vores lokalområde, som tilgodeser erhverv såvel som borgerne, og som samtidig
understøtter både den grønne omstilling og tiltrækker nye borgere. Det gør store industriområder med stærkt
belastende virksomheder ikke, - tværtimod. Det vil give afvikling og medføre yderligere gener for borgerne i
området, både støj, lys, partikel og luft forureningsmæssigt.
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Vi inviterer meget gerne såvel politikere som forvaltningen til en besigtigelse af de lokale forhold, og et møde
med borgerne til en drøftelse af, hvad området skal byde på fremover. Vi har et stærkt og aktivt lokalmiljø, og
mange engagerede ildsjæle, som meget gerne vil bidrage til en positiv udvikling af vores område.

Forhåbentlig kan et sådan møde snart lade sig gøre på anden måde end virtuelt.

Med venlig hilsen

Regstrup Natur og Miljøforening
v/ formand Karina Moll Ravn
Sdr. Jernløsevej 79
4420 Regstrup
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Til Holbæk Kommune 
Vækst og bæredygtighed 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
plan@holb.dk 

Høringssvar til forslag til Holbæks Kommuneplan 2021 

Vi skal have en ny kommuneplan, det kan man læse på Holbæk Kommunens hjemmeside. 

Som borgere i kommunen er vi rigtige glade for, at vi har en borgmester og kommunalbestyrelse, der gerne vil gå 
den grønne vej. Borgmester Christina K. Hansen har den seneste tid på sociale medier gjort os borgere bekendt med, 
at Holbæk Kommune gerne går i front med at blive både den grønneste og vildeste. 

Borgmester Christina K. Hansen har på Facebook skrevet: 
Den 26.3.2021: ”Vi er med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune 
Vi skal have plantet mere skov, græsset i vejkanten skal have lov til at stå, vi skal have flere naturparker og vilde 
enge med blomster som bierne elsker og meget andet”. 
Den 15.3.2021: Særligt fordi vi i Kommunalbestyrelsen arbejder for at sikre mere natur og biodiversitet .”Nu er 
naturplejeplanen lavet sammen med resten af helhedsplanen for fælleden. Derfor bliver træerne fjernet og nye træer 
og buske vil blive plantet. Derfor bliver søerne og vandhullerne gjort frie, så solen i gang kan varme vandet og 
naturen kan udfolde sig” og ”Særligt fordi vi i Kommunalbestyrelsen arbejder for at sikre mere natur og biodiversitet 
”. 

Den 10.3.2021: ” Vi skal have mere vild natur! 
”Efter mange år, hvor vi kun har brugt naturen, er det på tide, at give noget tilbage. Det gælder også her i Holbæk 
kommune”. 

Vi bliver glade, når vi kan læse ovennævnte, og vi glæder os over, at have en borgmester og  forhåbentlig også en 
hel kommunalbestyrelse, der i høj grad vil prioritere den grønne vej og passe på naturen. TAK for det. Og hvor er det 
dejligt, at få lov til at bo i det grønne. 

Derfor er det også med stor forundring,  vi kan læse i forslaget til kommuneplanen, at kommunen nu har påtænkt at 
udlægge et stort industriområde syd for Regstrup, lige midt i den skønneste natur og i et område, der aldrig har 
været anvendt til industri. Kommunalbestyrelsen vil udlægge området til miljøklasse 6, der omfatter ”virksomheder 
og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne”. Hvordan hænger det sammen med de udtalelser om, at 
kommunen skal sikre mere natur, flere træer, vilde blomster mv, som Borgmesteren har brugt meget spalteplads på 
at informere om. 

Man kan jo komme til at tænke på, om det kun er borgerne i og omkring de større byer, der skal bo grønt og 
naturskønt, og så kan tung industri og alt hvad der lugter og sviner komme ud på landet, hvor der ikke bor så mange 
mennesker. Der er en grund til, at vi har bosat os i landområderne, det er jo netop fordi vi ønsker at bo grønt og tæt 
på naturen. Og nu vil vores kommune omdanne vores natur til sort industri. Det vil vi blive kede af, hvis det bliver 
tilfældet. 
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Desuden får vi da ikke nye naboer i vores lokalområde, for der er da ingen, der ønsker at flytte til et område, der er 
udpeget til at blive kommunens nye lugtende, larmende og sorte industri område, hvor det med sikkerhed kan 
forudses, at der vil komme meget tung trafik, også på de mindre veje nord og syd for området. 
 
I øvrigt er det også med forundring, at der skal udpeges nye områder til tung industri, når Holbæk Kommune 
allerede har udlagt industriområder, der ikke er udnyttet. Der er grænser for, hvor store arealer, der kan udlægges 
til industri.  
 
Den nye motorvej mod Kalundborg, er som få motorveje, anlagt højt i landskabet, hvilket giver et fantastik  udsyn 
over et smukt landskab. Hvis industriområdet syd for Regstrup bliver en realitet, vil den smukke indkørsel til og fra 
Holbæk fra vest blive skæmmet af industribygninger og indtrykket af Holbæk Kommune som en smuk og dejlig 
kommune blive udslettet. Det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i Holbæk, når førstehånds indtrykket, er et 
industrilandskab. 
 
Vi vil også gerne minde om, de argumenter, der var IMOD biogasanlægget for 2 år siden, er fuldstændig de samme, 
der nu er IMOD at udlægge et område til tung industri, meget tæt på to landsbyer Sdr. Jernløse og Regstrup. Tung 
transport og skolevej hører ikke sammen, støj og lugt hører ikke sammen med boliger. 
 
Det er en misforståelse at udlægge et område mellem tre byer til  tung industri. 
 
Lad os I stedet lave et grønt område til mennesker, dyr og natur.  
Måske et område, hvor man kan følge udviklingen for et områder, der har været anvendt til intensivt landbrugsdrift, 
og hvordan det over en årrække udvikler sig til vild natur. Det vil være i tråd med de udmeldinger vores borgmester 
er kommet med. Lad der være handling bag ord, og lad det gælde for alle borgere i kommunen. 
 
Alternativt kunne man udlægge et solcelleområde/jordvarme, til forsyning af de tre byer i området. Visuelt fylder 
det ikke så voldsomt i landskabet. 
 
Venlig hilsen 
Annemette Ellefsen og Jes Kristiansen 
Ringstedvej 168 
4300 Holbæk 

 
 
 



Høringssvar til kommuneplan 2021. 

Vi er en privat kolonihaveforening der ligger i udkanten af sdr. Jernløse by. 

Vi fulgte sagen om et biogasanlæg tæt på os, med stor interesse. Vi deltog i demonstrationer og 
udarbejdede også et høringssvar imod biogasanlæg dengang. 

Vi undrer os over at Holbæk kommune stadig ønsker at udlægge området omkring Regstrup syd til 
miljøklasse 6 som dækker over nogle ret belastende virksomheder og anlæg (og måske endda 
stadig et biogasanlæg). Et område som er grønt og frodigt og giver os indtryk af at Holbæk er en 
dejlig naturskøn og grøn kommune at bo i. 

Vi er 157 havelodder med 157 potientelle nye tilflyttere som rummer både enlige og 
børnefamilier, unge og ældre…. Der er mange af os som har forelsket os i det dejlige naturfyldte 
område med den fred og ro vi har. 

Med et område i miljøklasse 6, er det noget der vil blive taget kraftigt op til overvejelse om man 
alligevel ønsker at flytte til et så belastende område, tæt på ens bopæl og hvor ens børn evt. vil 
skulle gå i skole. 

Samtidig vil det formentlig få stor betydning for vores fremtidige salg af kolonihaver til nye købere, 
(som også med tiden kan blive potientelle tilflyttere til Holbæk kommune) når disse ved afkørslen, 
for at komme ned til kolonihaverne, vil blive mødt med virksomheder og anlæg i miljøklasse 6. Det 
vil kunne afskrække mange (vi har stadig nogle købere der hopper fra pga. larm og forurening fra 
motorvejen og vindmøllerne). 

Trafikken herop, når man fredag eftermiddag kommer fra KBH, er et mareridt med de lastbiler der 
på nuværende tidspunkt ligger og sænker trafikken. Med sådan et område må man formode at 
den lastbil trafik vil udvikle sig gevaldigt…. 

Vi håber at Holbæk kommune i stedet for at lukke op for forurening vil satse på at bevare de 
grønne og rekreative områder. 

Venlig hilsen  

Fritidshaveforeningen. 

Sdr. Jernløsevej 63 

4420 Regstrup. 
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Version 3 – 12/4-21 kl. 18 
Kommentarer til kommuneplan, Holbæk - fra Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk 

Byudvikling 
Havnepark på Ny Hage 
Hvad angår indsatsområde 2, en bedre sammenbinding af bymidte og havneområde, vil vi 
foreslå at det lukkede deponiområde bliver omdannet til en kystnær bypark. Området er 
skitseret i plan nr. 1.H04, hvor der i kommuneplanforslaget står, at området skal anvendes til 
“havneformål, havnerelaterede aktiviteter, kulturelle formål, detailhandel, der er tilknyttet 
områdets funktion som havneområde, restaurant, kulturhus, konferencefaciliteter, 
publikumsorienterede erhvervsformål, havnepark og boliger”. 
Vi vil gerne foreslå en mindre bred anvendelse.  Hele Ny Hage bør reserveres til en 
havnepark på området. Der er allerede bygget flere hundrede lejligheder på det gamle 
havneområde, uden at der er afsat plads til rekreative grønne områder, så området er meget 
underforsynet med grønt. En Holbæk Strandpark nummer to bør derfor friholdes til natur og 
rekreation, og fungere i symbiose med den rekreative anvendelse af Filmtorvet. Bilkørsel 
kan undgås, idet  parkering til parken og Filmtorvet kan ske ved biografen. Her burde der 
også reserveres p-pladser til beboerne i husbådene, så al bilkørsel kan undgås. 

Holbæk fik sin første strandpark for godt 120 år siden, da grosserer W. R. Tidemand i 1898 
skænkede ni hektar land, der blev omdannet til en smuk naturpark inspireret af 
Frederiksberg Have. 2021 kunne blive året, hvor Holbæk fik sin strandpark nummer to. 
Parken bør tilplantes med vækster, der passer godt til kystmiljøet. Inspiration til parken 
kunne man eventuelt hente i Marielyst på Sydfalster, hvor torvet og forbindelsen til stranden 
er omdannet til et smukt område med hjælp fra tegnestuen ETN-akriteketer. Byfornyelsen 
her fik en pris i 2015: Link: (https://realdania.dk/projekter/stedet-taeller/nyheder/marielyst-
arkitekturpris-180915) - bemærk, at Realdania var sponsor på projektet. 
Ud over at blive et fristed for byens borgere vil omdannelsen af Ny Hage til en havnepark 
også gavne miljøet og økonomien i og med at årtiers miljøgifte kunne forblive forseglede 
under parken. Terrænet i parken behøver ikke være jævnt og tørt. Hvis der er behov for et 
vist jorddække, bør der anvendes næringsfattig sandjord, der kan give gode levemuligheder 
for kystnatur. En pæn del af den store bunke marksten/søsten, der idag ligger i det 
nordøstlige hjørne, kunne gøre god gavn til et stenrevsprojekt, i fjorden, eller doneres til et 
eksisterende projekt fx Hunderevet ved Hundested. 
Område 5, industrihavnen. 
“Der bør skabes mulighed for at cykle/ løbe/gå langs hele havnen. Det opfyldte areal bør 
reserveres til en stor attraktion, der kan trække turister/publikum fra hele landet.”   
Forslaget om tivolisering af hagen er vi lodret uenige i. Det opfyldte areal bør som nævnt 
anvendes til hårdt tiltrængt rekreativ natur i havneområdet. 

Byudvikling, Lokalområder 
2.B29 - Stenhus syd
Vi mener, at dette lokalområde - hvis det bebygges mere end det allerede er - skal følge
reglerne for naboområdet vedr. bebyggelsesprocent på 30, højst i 1,5  etager (udnyttet
tagetage), max højde 8,5 m og at mindst 15 % af de ubebyggede arealer - udover
fortidsminder - udlægges til samlede opholdsarealer. Dette sidste kan sikre at gamle træer,
der sandsynligvis huser flagermus, kan bevares. Det foreslåede seks etagers byggeri, og en
halv gang højere bebyggelsesprocent, vil skæmme området ligesom adgangsveje i området

Høringssvar nr. 152



ikke er dimensioneret for den deraf øgede trafik. Kommunen opfordres under alle 
omstændigheder til en biologisk udredning af den naturmæssige tilstand på arealet, 
herunder forholdene for flagermus, inden der gives grønt lys for bebyggelse.  
 
Byudvikling ved Jyderup 
Der er planlagt bebyggelse direkte op ad Jyderup Skov. Kræver dispensation. 
Der er planlagt bebyggelse nordvest for Cementvejen. Vil formodentlig kræve dispensation. 
 

Natur & landskab 
Skarresø 
Der er intet nævnt om Skarresø. Det er skuffende. Der bør planlægges for forbedring af 
vandkvaliteten. Det er p. t. en mudderpøl/algesuppe. 
Åmosen 
Der er intet nævnt om Naturpark Åmosen. Der bør overvejes udvikling til 
”Naturnationalpark”. Vi er jo en ”klima+”-kommune, og det er præcis i disse år, at det 
politiske klima kunne give medvind til kommunens ambitioner. DN Holbæk har tidligere 
anbefalet, at kommunen arbejder for at vådgøre området som led i naturgenopretning og 
klimaindsats. 
Lavbundsarealer:  
1) Hele den inddæmmede Lammefjord mm. er markeret grøn: lavbundsareal.  
2) Svinninge Vejle er som et af mange områder markeret til lavbundsareal der kan 
genoprettes. 
3) Tuse-Mårsø Enge er markeret grøn, Løvenborg Enge synes ikke i samme udstrækning at 
være markeret grøn, og Tempelkrog Syd og Nord er heller ikke markeret grøn. 
4) Det virker forvirrende, hvorfor noget lavbundsjord enter er grøn eller grønstribet. Burde 
der ikke skelnes mellem 3 typer: Vådgjort lavbundsareal, Mulighed for vådgøring, Ønskes 
ikke vådgjort (fx. grøn, grønstribet og rød på kortet) - det er fx misvisende, at Lammefjorden 
og Tuse-Mårsø har samme signatur. I øvrigt kan engene ned til Lammefjorden fx ved 
Hagested vådgøres eller er vådgjort, mens resten sikkert ikke ønskes vådgjort. 
5) Man savner også kommunens prioritering til vådgøring - en markering af, hvor de første 
5.000 ha skal udpeges, når der på landsplan tales om 100.000 ha vådgøring - DN Holbæk 
har tidligere argumenteret for vådgøring af Åmosen, ligesom Svinninge Vejle har stort 
potentiale. 
Geologi 
Undertemaet linker til Grønt Danmarkskort. 
 
Trafik 
Kollektiv transport 
Kollektiv transport bør fremmes for at forbedre miljø og klima, give alle aldersgrupper 
mulighed for at kunne komme omkring, lette på biltrængsel og mindske trafikulykker. 
Rygraden i den kollektive landtransport er jernbanen, men der savnes fokus på jernbanerne i 
kommunen og muligheden for at opruste brugen af de tilgængelige skinner. Andre steder i 
landet laves der letbaner. Vi har allerede skinnerne, men de udnyttes ikke nok. Kommunen 
burde arbejde på at skaffe hyppige forbindelser mellem Jyderup og Holbæk, St Merløse og 
Holbæk, samt Svinninge og Holbæk (pt rimelig). Det vil styrke ”et stærkt netværk af 
forskellige bysamfund.”.med Lokaltog, ligesom det til dels sker idag. DSB har ikke monopol 
på skinnerne. Andre steder deler DSB med SJ og DBrail, så hvorfor ikke med Lokaltog. 



Desuden burde der arbejdes på nye syd- og veststationer, så større dele af Holbæk By med 
forstæder blev stationsnære. Konkret kunne en sydstation (Kalve) tænkes ved Skagerakvej 
og en øststation (Ny Stenhus), der hvor tog fra Jyderup og Svinninge mødes. Når Lokaltog 
fra Jyderup stopper på alle mellemstationer inkl. Ny Stenhus, vil det give DSB mulighed for 
at køre uden stop på strækningen. Det vil kunne give 10 min kortere rejsetid fra Jyderup til 
København. Busbetjeningen til skolerne på Stenhusvej kunne sandsynligvis reduceres, da 
skolerne bliver betjent af Ny Stenhus station. Denne station kunne i princippet etableres som 
en stor trekantet perron mellem sporene, betjent af en perronbro med trapper og elevatorer. 
Der skulle skabes stiforbindelser og cykelparkering, men ingen biladgang til stationen. På 
den måde vil indgrebet i den eksisterende bebyggelse være begrænset. På skolesiden bliver 
der direkte adgang til det eksisterende stisystem til villakvarteret og skolerne. Det 
eksisterende Stenhus trinbræt nedlægges, og der kan blive behov for tilpasninger på 
Holbæk station, fx et Spor 1a bag det gamle posthus og nok også i Tølløse, da togene fra St 
Merløse skal føres igennem til Holbæk og måske videre. 
Det kan undre, at regeringens infrastrukturplan inkluderer ladestandere til batteritog på alle 
sidebaner vest for Storebælt, men ikke på Sjælland, hvor fremtiden for Lokaltog vel også er 
batteritog. 
Busbetjeningen bør såvidt muligt forbedres. Mange busser rumler tomme rundt i byen. En 
måde at få flere passagerer, er ved at gøre busserne gratis. I myldretiden er det mest 
skoleelever der betjenes, og dem er der betalt for. Som minimum bør de første par zoner fra 
stationerne være gratis (inkl. i togbilletten). En anden busforbedring vil være, at kunne 
medtage en håndfuld cykler, så man nemmere kan kombinere bus og cykel. Desuden bør 
alle busser indenfor en begrænset årrække køre på ikke-fossil energi. 
 
Regionale trafikforbindelser 
På rute 57 er der påtænkt en række omfartsveje: Kvanløse, Igelsø og ved Ugerløse. I stedet 
for at lappe på den eksisterende rute, der på lange stræk går gennem værdifulde landskaber 
og besøgsområder (Brorfelde mm.), burde der arbejdes for en omlægning af ruten, så 
gennemkørende trafik mindskes i de rekreative besøgsområder. Man kunne sige, at 
Ugerløse omfartsvej burde starte fra Valdemar Sejrsvej og have en østligere ruteføring, 
inden den støder til den eksisterende vej syd for Ugerløse. Ind- og udkørslen af Holbæk by 
på den nuværende rute er iøvrigt meget belastet af lange bilkøer morgen og aften. En 
motortrafikvej på den strækning vil lette kørsel til Ringsted/Næstved og Sorø. Den 
eksisterende vej kan, med reduceret bilhastighed, blive en rekreativ og mere sikker 
cykelrute.  
 
Kommunale veje og trafikstier 
Cykeltrafik 
Indfaldsvejene for cyklister fra syd og øst bør prioriteres. Fra Kvanløse til Omfartsvejen er 
der cykelsti. Herfra kunne der laves en sti videre til Tveje Merløse, hvorfra der er forbindelse 
videre ad den ret fredelige Gl Ringstedvej. Mod øst slutter cykelstierne ved Tjebberupvej. 
Den anbefalede cykelrute kunne gå gennem Tjebberup. Derfra bør der laves en kort cykelsti 
på nordsiden af Munkholmvej, følge den gamle grusvej hen til og gennem Breelte, videre 
ned ad Savskærerbakken og ad Ishusstien til Munkholm ishuset. Ved Tjebberupvejs 
tilslutning til Munkholmvej bør der i begge ender laves helleanlæg, for at sikre cyklisters 
krydsning. Stien bør være asfalteret frem til Breelte. Herfra skal underlaget være cykelvenligt 
(slotsgrus) og der skal ryddes på den ret tilgroede Ishussti. Turister på ruten bør oplyses om, 
at de kører på den gamle vej til færgen, der blev i 50’erne blev erstattet af Munkholmbroen.   



Fra Tuse er der fine cykelstier til centrum. Fjordstien er til dels et alternativ til Nykøbingvej, 
hvor der dog savnes cykelsti fra Kalundborgvej til Tuse Lågevej, hvorfra der igen er cykelsti 
til Hagested. 
Bedre cykelstier giver flere cyklister, og med elcykler er pendlerafstanden for cyklister øget. 
Så forbedring af cykelruter giver mere sundhed, færre biler og mindre CO2- og 
luftforurening. 
 
Togoverskæringer 
Færre overskæringer af jernbanen kan øge toghastighed og mindske rejsetid. Desuden 
forbedres trafiksikkerhed og fremkommelighed. Overskæringen på Kalundborgvej giver 
netop ofte kødannelser. Der burde planlægges for en underføring, ved at lede trafikken fra 
Holbæk et stykke ud ad Nykøbingvej, hvorfra et venstresving (rundkørsel) føres under 
jernbanen vest om Rema1000.  
 
Sundhed & Friluftsliv 
Stier og Grønne områder 
Retningslinjer for Besøgsområder 
7.4.8  ”Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til 5 telte til lejlighedsvis 
teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes 
til andre formål”. 
Vi savner retningslinjer vedr. teltstørrelser/maks. antal personer i hvert telt (i lighed med 
Statsskovenes udpegede områder til fri teltning). Retningslinjer for serviceinstallationer 
(ex.toiletforhold mv.)? Vi savner ligeledes oplysninger om bl.a.: Omhandler teltningen 
kommerciel anvendelse af pladserne? I bekræftende tilfælde vil det få landskabsæstetiske 
konsekvenser, hvis mange vil benytte sådanne teltpladser til fx. Bed & breafast-tilbud ol. Er 
det hensigtsmæssigt? 
 
Om rekreative stier. 
Vi modtog for nylig denne mail fra et medlem i den sydlige del af kommunen: 
 
” Hejsa. Jeg færdes en del til fods i mit lokalområde omkring xxxxxx, og prøver til stadighed 
at finde nye ruter. 
Jeg bruger TopoGPS, en app med et opdateret kort fra 2021, til at finde vej rundt, og jeg 
forsøger at færdes på markveje eller befæstede veje og stier i de private skove. 
Det er dog ikke så nemt, da jeg jævnligt møder veje og stier, som enten er blokeret, 
misligholdt eller helt fjernet fra jordens overflade. 
1) findes der et sted hvor man kan indrapportere misforhold mellem kort og virkelighed? 
2) findes der opdaterede kort, som viser de egentlige forhold? 
Jeg håber, at I kan hjælpe mig videre. 
Med venlig hilsen  xxx” 
 
Det er ikke usædvanligt, at vi modtager lignende henvendelser. Eller vi hører spørgsmålene i 
forbindelse med vores ture og øvrige arrangementer. 
 
Det leder os til følgende forslag: 
1.Ville det være muligt at oprette et tilbud (eller blive tilsluttet et) i lighed med den 
nuværende ”Giv-et-praj – ordning” på kommunens hjemmeside? Gerne omhandlende både 
problemer vedr. de rekreative stier – men også brud på fredningsbestemmelser, §-3 



beskyttelse, bygge-/beskyttelseslinjer ol. kommunale tilsynsopgaver, som pt. ikke håndteres 
via forvaltningens aktivt opsøgende tilsyn?  
 
2.Ville det være muligt, at kommunen etablerede en tilbagevendende tilsynsordning (f.eks. et 
studenterjob), hvor kommunen årligt tjekker ændringer vedr. de rekreative stiforløb ved at 
sammenligne nyeste luftfoto med sidste års foto? 
Begrundelse: If. Friluftsrådet nedlægges der årligt mange rekreativt værdifulde stiruter. Det 
sker via afspærring, tilgroning eller direkte oppløjning. Normalt forudsætter en 
stinedlæggelse, at kommunen orienteres senest 4 uger før nedlæggelsen og derefter har 
mulighed for at vurdere om nedlæggelsen kan accepteres eller bør vurderes nøjere og evt. 
forbydes. Desværre overholdes bestemmelsen i mange tilfælde ikke, og undersøgelser tyder 
på, at nedlæggelsen sker uden at kommunen orienteres i mere end halvdelen af tilfældene. 
Desuden opfordres kommunen til at besvare ønsket om stinedlæggelse, med at ønsket 
udsendes til offentlig høring i 8 uger, og at nedlæggelse først da kan komme på tale efter 
høringen.  
Ovenstående forslag ville forbedre kommunens muligheder for at forhindre 
uhensigtsmæssige stinedlæggelser. 
 
3.Hertil kommer, at almenhedens lovlige færdsel til fods, på cykel eller til hest i mange 
tilfælde hindres pga. ulovlig skiltning. Det sker ikke mindst i sommerhusområder på bl.a. Orø 
og Tuse Næs, hvor grundejerforeninger opsætter selvkonstruerede ulovlige skræmmeskilte. 
DN Holbæk opfordrer til, at kommunen gennemfører periodiske tilsyn i disse områder for at 
minimere problemet. Ligeledes vil etablering af bedre muligheder for offentlig parkering nær 
på områderne og kystadgangen lette problemet.   
 
Miljø og energi 
Biogas/gårdbiogasanlæg i Holbæk kommuneplan 
Det er meget glædeligt at læse: ” Der er som følge af borgerinddragelsesprocessen i 
forbindelse med den strategiske energiplan vurderet, at der ikke er grundlag for at udpege 
områder til placering af fællesbiogasanlæg.” DN Holbæk tilslutter sig denne beslutning, da vi 
ikke mener, at biogasanlæg er fremtidens grønne energikilde.  
Derimod kan vi læse, at der åbnes op for mindre gårdbiogasanlæg: ”Gårdbiogasanlæg kan 
efter en konkret vurdering placeres i tilknytning til gårdanlæg med husdyrproduktion”, og at 
”Gårdbiogasanlæg er et mindre anlæg, der som udgangspunkt kun modtager husdyrgødning 
fra den gård hvor anlægget placeres.”  
Erfaringer fra andre steder i landet viser, at gårdbiogasanlæg giver betydelige gener, og at 
der ofte ikke er tale om bidrag fra kun ét tilknyttet husdyrbrug, men derimod en lang række 
virksomheder som ofte ejes af samme selskab/person. DN Holbæk mener, at 
gårdbiogasanlæg er en yderligere cementering af den store svineindustri vi har i Danmark, 
og at gårdbiogasanlæg blot vil bidrage til at forøge svineproduktion og store industrianlæg i 
Holbæk kommune. Mange borgere i kommunens landområder er i forvejen plaget af tung 
trafik og lugt fra særligt svineproduktionerne, dette vil med en åbning for gårdbiogasanlæg 
kun forværres. Naturen lider i forvejen under en stor tilførsel af næringsstoffer fra landbruget, 
og både yderligere husdyrproduktioner samt højere udledninger af ammoniak fra staldanlæg 
vil ikke gøre dette bedre. Landmændene har ofte svært ved at komme af med deres gylle fra 
de mange dyr, og gårdbiogasanlæg vil være en nem løsning af dette problem. Derfor frygter 
vi, at der åbnes for en ladeport af mange små gårdbiogasanlæg med denne kommuneplan. 



Og at det samtidig vil føre til en stigning i antallet af store husdyrbrug. Derfor gøres der 
indsigelse mod gårdbiogasanlæg i kommuneplanen.  
 
Fritstående solcelleanlæg 
De bedste placeringer af solcellemarker er omkring allerede opsatte vindmøller, fx på 
Lammefjorden, hvor landskabet i forvejen er skæmmet af tekniske installationer, og der er 
begrænsede nabogener. Markerne må ikke placeres kystnært eller hvor udsigt og 
landskabsoplevelsen spoleres. Jorden under solcelleanlæg bør friholdes for sprøjtning (og 
gødning), og betragtes som økologiske arealer, der giver god beskyttelse af grundvandet. 
Der bør græsses under panelerne med dyr eller fjerkræ, men samtidig sikres passage for 
det vilde dyreliv.  
 



Høringssvar Kommuneplan 2021- Vipperød Lokalforum 
Overordnede rammer: 
Helt overordnet skal Kommuneplanen tegne rammen for udvikling i planperioden, man skal således som 
borger i Holbæk Kommune kunne regne med at en plan er en plan og en aftale er en aftale. Der skal derfor i 
Kommuneplanen tegnes en ramme der er tilstrækkelig rummelig til forventeligt at kunne rumme hele 
perioden og et sæt principper det både styrer udviklingen inden for rammen og hvad der kan ske hvis 
rammen viser sig for snæver.  

Ved udpegning af yderligere perspektivområder til alle typer aktiviteter kunne der eksempelvis kigges på 
følgende kriterier: 

• Adgang til rekreative områder, både for det nye område men også for andre områder. Kan stier
gennem et nyt område give adgang for andre områder også

• Sammenhæng mellem områder, kan etablering af et nyt område give fordele for eksisterende
områder

• Bevarelse af landsbyer og kulturmiljøer
• Naturbevarelse
• Placering af større anlæg

Det bør være den overordnede planlægning der udpeger rammer og ikke punktvise initiativer fra enkelte 
lodsejere eller interessegrupper. 

Det er samtidig vigtigt at den samlede planlægning på alle disse områder er koordineret, således at 
bosætningsstrategien ikke kolliderer med energiplanen, eller der igangsættes naturbevaring på områder 
der også indgår i udviklingen af transportinfrastruktur. Det hele skal passe sammen, således at man i hvert 
enkelt led kan regne med udviklingen og planerne. 

Byudvikling / Erhverv og detailhandel /Landsbymiljøer 
Holbæk Kommune er generelt i vækst, både i Holbæk By og i de enkelte lokalområder, hvilket er glædeligt. 
Det er dog vigtigt, for at sikre sammenhængskraften i kommunen, at der fokuseres på udvikling i 
lokalområderne frem for i Holbæk By. Der er i de sidste 10-15 sket en meget stor udvikling i Holbæk By og 
der kan med fordel sigtes på fortrinsvis at tillade yderligere udvikling i lokalområderne således at balancen 
bibeholdes og tilflytningen fastholdes. 

Et essentielt element er at der skal sikres tilstrækkelig plads til udvikling således at der undervejs ikke skal 
træffes hurtige hovsaløsninger fordi rammerne er blevet for stramme. Dette ville bryde med princippet om 
at man kan stole på den overordnede planlægning. Der skal derfor udlægges tilstrækkeligt med 
perspektivområder således at man kan regne med at der i en planperiode ikke bliver behov for at tilføje 
yderligere perspektivområder endsige planlægge udenfor perspektivområderne. Der skal ligeledes tilsikres 
at der kun sker udvikling indenfor disse rammer, således at der eksempelvis ikke sker pletvis udvikling i de 
eksisterende landsbymiljøer, blot fordi en entreprenant udvikler øjner mulighed for profit 

Høringssvar nr. 153



Udlægning af tilstrækkelig kapacitet: 

Hvis man ser på Vipperød lokalområde, så er der udlagt perspektivområder syd for den nuværende by på 
begge sider af Roskildevej og der er allerede forlydender om konkrete planer for en del af arealet øst for 
Roskildevej, mellem Vipperød og Ågerup.  

Aktion: Det opfordres til at der for alle lokalområder overvejes om udlægningen af 
perspektivområder er tilstrækkelig til at kunne rumme lokalområdernes forventede udvikling 
i hele kommuneplanperioden. 

Der bør også fremadrettet stilles krav om at der skal indbygges stiforbindelser til bløde trafikanter samt 
grønne områder i alle nye planer. Et forbilledligt eksempel på dette er Vipperød Bakker (lokalplan 20.18) 
hvor der er indlagt grønne områder samt etableret en sti gennem området.   

Når der skal prioriteres i hvilken rækkefølge der skal udbygges, er den overordnede planlægning igen vigtig, 
byudvikling kan med fordel ske i synergi med øvrige planhensyn.  I Vipperød er der eksempelvis udlagt 
perspektivområder på begge sider af Roskildevej (matrikler 4ah/4a øst for, 5a/5b vest for). Når disse en 
gang i fremtiden bliver inddraget som udviklingsområder, så bør området øst for Roskildevej prioriteres, da 
en fuld udbygning af dette område giver sammenhæng mellem Vipperød og Ågerup, en sammenhæng der 
giver bedre udnyttelse og adgang både til skole/dagtilbud, men også til de rekreative områder syd for 
Ågerup, i tråd med de tidligere skitserede kriterier for udpegning af perspektivområder. 

Det er også vigtigt at der lyttes til lokale initiativer der passer sammen med den overordnede planlægning, 
der er i Vipperød eksempelvis stort set ikke kommunalt ejet jord, så al udvikling skal ske via privat initiativ. 
De nuværende områder der er udbudt, er begge private initiativer som så har peget ind i den overordnede 
plan, og når sådanne planer kommer som passer ind i lokalområdets ønsker og ikke strider imod den 
overordnede planlægning så skal der overvejes nøje og forsøges passet ind i den overordnede planlægning. 
Igen har vi et dugfriskt eksempel i Vipperød, en lokal har ønsket at udvikle dele af matrikel 3e Kongstrup By 
til et nyt boligområde som umiddelbart ser ud til at passe fint ind i byens udvikling. Det vil være naturligt at 
udlægge dette område som perspektivområde og så lade det gå igennem den normale offentlige proces til 
at lade det blive en del af områdets udvikling.  

Ændring af eksisterende anvendelser: 

Det er samtidig vigtigt at kigge på de eksisterende forhold og holde dem op mod de ønskede rammer. Er 
der ældre planelementer der enten ganske enkelt er blevet forældede eller bare ville være blevet planlagt 
anderledes hvis ikke de allerede lå der? Så er det et vigtigt element i den langsigtede planlægning at tage 
fat på at rydde op i fortiden og tilpasse til fremtiden. Et sådant element er ældre erhvervsområder der som 
følge af byudvikling nu ikke længere ligger hensigtsmæssigt som erhvervsområder. Dette er allerede sket i 
stor stil i Holbæk By, seneste eksempel på Støberigrunden. Den var fin som industrigrund for 50 eller 100 år 
siden, men nu giver den ikke mening som andet end boligområde, hvilket den også med rette er blevet 
ændret til. 

Denne proces kan med fordel startes i lokalområderne også. Det gav tidligere mening med små lokale 
erhvervsområder men i det moderne, mobile samfund giver det ikke mening længere. Mange af 
kommunens lokalområder er i dag pendlerområder hvor arbejdspladserne ikke ligger lige om hjørnet. Det 
betyder ikke at Holbæk Kommune ikke skal gøre sit ypperste for at tiltrække så mange arbejdspladser som 
muligt, men det bør ske under en samlet planstrategi der placerer erhverv hvor det giver mest mening i 
forhold til infrastruktur og adgang. Her er de ældre bynære erhvervsområder ikke længere tidssvarende, 
erhverv ligger bedre placeret tæt på større veje og jernbanen, eksempler herpå kunne være 



erhvervsområderne i Gislinge, Svinninge, Jyderup og Regstrup, der vil næppe blive bygget boliger tæt på 
Kalundborgmotorvejen, men disse arealer kan fint benyttes til erhverv således at den tunge trafik holdes 
væk fra boligområderne. 

En del af dette er allerede sket i Vipperød, det tidligere militærdepot er nu fuldt udnyttet til rekreative 
formål og der er lavet lokalplan for en del af Vipperøds tidligere erhvervsområde (lokalplan 20.12) og det er 
på tide at kigge på resten af områdets bynære erhvervsområder og se om de med fordel kunne benyttes til 
boligbyggeri eller andre anvendelser der passer bedre til lokalområdets ønsker. Et konkret eksempel er den 
såkaldte “Nordplan” grund (Matrikel 6n, Ågerup By Ågerup) som længe har stået tom (+10år) og ikke har 
kunnet lejes eller sælges til erhvervsformål. Dette område kunne med fordel benyttes til boligbyggeri, 
noget der tilmed foreligger et konkret projekt på. 

Aktion: Der opfordres til at der som led i Kommuneplanens udarbejdelse tages kontakt til 
Lokalforum i alle områder med henblik på at kigge på om den restrummelighed der er 
angivet i hvert område reelt, er tilgængeligt anvendeligt erhvervsareal eller om der er 
områder der med fordel kunne benyttes til andre formål. Derefter kan der udarbejdes 
retvisende oversigter over restrummelighed som kan indgå i den langsigtede strategi for 
erhvervsarealer for hele kommunen 

Miljø & Energi: 
Den grønne omstilling er på vej og kommer til at påvirke alle områder i Holbæk Kommune.  Det er i endnu 
højere grad end byudvikling et område hvor den langsigtede og overordnede planlægning er vital, så 
borgere i alle områder ved hvad planerne er og hvad de kan forvente i deres lokalområde. 

Det bemærkes samtidig at alle områder potentielt skal være med til at bidrage og der skal ikke være 
mulighed for at undslå sig og forvente at det altid skal ske “Et andet sted”... Vi kører alle på de veje der kun 
kan bygges fordi der udvindes grus og andre byggematerialer til dem et sted, alle gaskunderne drager nytte 
af den biogas der fortrænger den fossile gas fra ledningerne og vi ønsker os alle de jernbaner der bringes os 
på ferie eller arbejde. 

Planlægningen skal derfor ske ud fra klare, objektive kriterier hvor muligt og det skal ske ud fra en samlet 
vurdering af mindst mulig ulempe for færrest muligt, under hensyntagen til de overordnede rammer, frem 
for en “det skal ikke være i vores baghave!”-holdning som til tider får lov til at dominere markante 
enkeltsager.  

Det giver derfor eksempelvis mening at placere industriudvikling i nærhed af støjende trafik, på en sådan 
måde at det ikke rammer eksisterende beboelse urimeligt hårdt. Derved kan en større del af kommunen 
friholdes og støtte op omkring de herlighedsværdier der derved kan fastholdes i andre områder. 

Et godt eksempel på dette er sagsbehandlingen omkring solcelleparker i Vipperød lokalområde som har 
været gennem Klima&Miljø-udvalget kort inden høringsfristen. Helt overordnet er der ikke mange, ud over 
projektmagerne, der er begejstrede for solcelleparker, men uanset dette så er de en væsentlig del af den 
grønne energistrategi. Der var indgivet ansøgning om 2 projekter i Vipperød, et omkring Eriksholm ved 
kulturlandskabet omkring Isefjorden/Tempelkrogen og en ved Vallestrup mellem Vipperød og 
Holbækmotorvejen. Tilbagemeldingen fra Udvalget var nej til projektet ved Eriksholm, fordi det greb 
urimeligt ind i det landskab det skulle ligge i og i den overordnede planlægning, men ja til videre udvikling 
af projektet ved Vallestrup. Den prioritering er vi helt enige i, det giver det største udbytte for den mindste 
ulempe og fastholder et af lokalområdets særkender, nemlig naturen og kulturlandskabet ved fjorden. Det 



skal så selvfølgelig tilsikres at de projekter der bliver udvalgt, bliver lavet på en sådan måde at beboere og 
gæster i området kan acceptere og leve med det. 

Trafik 
Trafikudvikling er det tredje område hvor den overordnede planlægning er essentiel, da det er her vi både 
tilgodeser os selv såvel som vores nære & fjerne naboer, det er ikke kun borgerne i Holbæk Kommune der 
kører på vejen og med toget, til gengæld så er det de store projekter der giver os de gode forbindelser og 
muligheder vi har. Vi har allerede i Vipperød mærket belastningen både fra udvidelsen af jernbanen og af 
Kalundborgmotorvejen, men høster sammen med resten af kommunen også de fordele det har ført med 
sig. Nu lurer det næste store projekt på horisonten, nemlig potentialet for en fast forbindelse over Kattegat, 
hvor nogle af de skitserede løsninger går gennem vores lokalområde, især hvis projektet kommer til at 
indeholde en togforbindelse. Mulighederne for dette bør indarbejdes i den overordnede planlægning 
allerede på dette tidlige konceptstadie, primært for at sikre at de områder der er i spil, ikke indgår i anden 
udvikling. Det skal også tilsikres at Holbæk Kommunedeltager aktivt i planlægningen således at vi kan være 
med til at finde de rigtige løsninger. Dette falder måske lidt uden for rammen for kommuneplanen, det er 
så tilpas vigtigt at det bør nævnes alligevel. Inden for rammen bør de muligheder og konsekvenser der ville 
fremkomme i forbindelse med dette projekt tydeliggøres ved indarbejdelse i Kommuneplanen. Det samme 
gælder for udviklingen i den kollektive trafik, uden over flere (leje)boliger så er vores største ønske nok 
flere og hurtigere tog mod København. 

I samme åndedrag er det vigtigt at holde fast i at selv om vi er kommet videre i den seneste planperiode så 
er målet langt fra nået i forhold til trafiksikkerhed for bløde trafikanter og trafiksikker skolevej. Det er klart 
at alle lokalområder hver for sig kan opsuge hele kommunens budget i lokale trafikforbedringer, og at alt 
derfor ikke kan lade sig gøre, men der bør i den kommende planperiode ske et genbesøg af 
trafiksikkerhedsplanen med tilførelse af yderligere midler, meget gerne i samarbejde med lokalområderne. 
Dette skal også ske i koordinering med byudvikling, når der kommer yderligere boliger til, så må og skal der 
samtidig stilles krav til hvordan det skal påvirke trafikløsningerne. En del af omkostningerne til disse 
omlægninger kan sandsynligvis medfinansieres af projekterne, men det vil uvægerligt medføre kommunale 
udgifter også, en omkostning Holbæk Kommune må påregne... 

 

Natur & Landskab 
Naturen er et af Holbæk Kommunes største aktiver, både for eksisterende beboere og for tiltrækning af nye 
borgere. Der bør derfor arbejdes målrettet på at fastholde og udvikle disse områder og   især adgangen til 
dem. Her ser vi fra Vipperød Lokalforum gerne at man fra Holbæk Kommune genopdager og prioriterer 
kommunens egen stiplan, den indeholder rigtig mange gode tanker som blot aldrig er blevet ført ud i livet. 
Det bemærkes at der bør være lige så stort fokus på rekreative stier som på trafikstier, det er måske 
rimeligt nok at der fokuseres på trafiksikkerhed i forhold til udlægning af større cykelstier, men der er et 
kæmpe potentiale for egnsudvikling ved fokus på rekreative stier. Her er det tit ikke så meget som et 
spørgsmål om en masse penge som et spørgsmål om velvilje og politisk interesse, der er mange projekter 
der kan løftes lokalt via frivillige indsatser, hvor det der er brug for fra centralt hold, er en hånd i ryggen i 
forhold til at implementere o gen politisk vilje til at sige “Vi vil det her!” Et eksempel er nævnt tidligere 
omkring indbygning af krav om rekreative stier og grønne områder i udviklingsprojekter, uanset om der er 
tale om byudvikling eller energiprojekter.  



Et andet væsentligt bidrag med stort udbytte for lille omkostning er anvendelsen af kommunale områder til 
at skabe natur frem for kultur. Vi har for kort tid siden klippet båndet på et sådant projekt i Vipperød, hvor 
et marginalt jordstykke udlagt til forpagtning og høslæt i stedet er blevet et markant rekreativt 
naturområde med hundelegeplads, undervisningsskov og shelterplads. Denne type projekter er lige som de 
rekreative stier mest et spørgsmål om velvilje fra kommunen end der er tale om store udgifter. Denne 
velvilje kan med fordel udvides til også at gælde skabelse af friere natur på marginale områder, der skal 
ikke mange hundrede kvadratmeter blomster til for at omdanne randen om et gadekær eller et hjørne 
mellem 2 veje til blomstereng frem for gold græsrabat.  

Opsummering 
En detaljeret gennemgang af ovenstående viser at de samme ting går igen i alle temaer: 

• Vigtighed af troværdig langsigtet planlægning, man skal kunne stole på at “En plan er en plan og en 
aftale er en aftale!” 

• Koordinering mellem de forskelle planafdelinger så der kommer synergi og undgås spild af midler 
• Man kan komme langt for lidt, tit kan der opnås resultater med velvilje, uden kæmpe budgetter. 

Mange steder er det Holbæk Kommunes rolle at rejse sig op i sin fulde højde og sige “Sådan vil vi 
have det” og så lade resultaterne komme via lokalt fodarbejde 

• Der er kæmpe gevinster i lokalt samarbejde og inddragelse, det giver både flere og bedre resultater 
at lade de lokale kræfter komme til tidligt i planlægningen, men det kræver at 
kommuneplanlægningen tillader disse muligheder 
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Plan

Fra: Kirstine Wistrup < >
Sendt: 12. april 2021 21:10
Til: Plan
Emne: Høringssvar - ændringsforslag

Jeg fremsender hermed min indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet offentliggjort i 
forbindelse med kommuneplanforslag 2021. 
Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil har været 
bibeholdt som landzone. Der er tale om en såkaldt ”koteletgrund” placeret mellem områdets 5 grundejerforeninger, 
der i dag udelukkende består af åben og lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %. Det 
maksimale antal etager er 11⁄2 l 2 etager. 
Den påtænkte plan vil tillade en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %, et maksimalt antal etager på 6 og en 
maksimal højde for bebyggelse på 22 meter. 

Denne rammebilag vil ændre lokalområde markant, samt alt den ekstra trafik den vil komme som følge af alle de ca 
350 nye boliger der kan komme på grunden. Stenhusvej vil ikke, efter min opfattelse, kunne løse opgaven med 
trafikken, da den ikke kan det i dag i myldretiden. 

 Mit favorit forslag ville være enten at lave område om til at grønt område, der går allerede nogen dådyr rundt på 
området og der er også flagermus som jeg vil tro bor på området. Vilde blomster og vild natur, så der er noget til 
bier.  
Dette ville passe perfekt med Borgmesterens artikel om fælleden og et godt sted at skabe mere plads til den 
"vildeste kommune" 

Eller lave det til samme parcelhusbebyggelse, som de 5 områder det lægger op til er. Gerne med moderne klima og 
miljøvenlige krav, som passivhus. 

-- 
Med venlig hilsen 

Kirstine Wistrup 
Adresse: Idunsvej 7, 4300 Holbæk 

Høringssvar nr. 154



Miljøforeningen på Tuse Næs’ kommentarer til kommuneplanen for Holbæk: 

Særligt værdifulde landbrugsområder 
I kommuneplanen er størstedelen af kommunens jordarealer, herunder størstedelen af arealet på 
Tuse Næs, udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Det betyder, 
at landbruget prioriteres over alle andre interesser i det åbne land.  

Som Miljøforening gør vi indsigelse imod, at det meste af Tuse Næs udlægges til særligt værdifuldt 
landbrugsområde. Det skyldes, at der er erfaring for, at strukturudviklingen i det lokale landbrug 
betyder stadigt flere store svineproduktioner. Dermed er en sådan udpegning i direkte modstrid 
med den udvikling, som foreningen ønsker. En udvikling der betyder store gener i form af 
gyllestank, transporter med tunge køretøjer og forringelse af de omkringliggende naturområder 
på grund af kvælstofudledning. Dertil kommer de sundhedsmæssige konsekvenser for naboer til 
store husdyrbrug.  
I fortolkningen af særlig værdifulde landbrugsområder ser det ud til, at kommunen betragter store 
husdyrbrug på over 500 DE som landbrug. I Miljøforeningen på Tuse Næs ønsker vi at beskytte 
vores natur imod disse store husdyrbrug, som reelt er at betragte som industrielle anlæg. Vi 
ønsker ikke industri nær vores sårbare naturområder, og opfordrer kommunen til at gøre brug af 
kommunens egen udpegning af områder til større husdyrbrug over 500DE. (Som man i øvrigt 
burde korrigere, således at det passer til gældende lovgivning, hvori husdyrbrug ikke længere 
beregnes i DE men derimod i produktionsareal angivet i kvadratmeter). 

På grund af massiv stank, støj, tung trafik med gylle, levende og døde dyr, foder m.v. er det ikke 
attraktivt at bo i områder med industrielle dyrehold. Hvis antallet af industribrug øges på Tuse 
Næs, vil huspriserne rasle ned i området, også i sommerhusområderne som i forvejen er generet 
af lugtgener. Turisterne vil blive væk til skade for hele turistbranchen. Lokalområdet vil blive 
affolket, og købedygtige familier vil ikke flytte til, hvis der kommer endnu flere svineproduktioner. 
Samlet set vil det have en betydelig negativ effekt især på et lokalsamfund som Tuse Næs. 

Høringssvar nr. 155



 

 
I stedet for at favorisere stordrift i landbruget, vil vi foreslå at opprioritere arealer til mindre 
landbrug, der drives hensynsfuldt over for mennesker, dyr, vand og natur - uden brug af 
sprøjtegifte.  Det ville klæde kommunen at sætte mål for hvor stor en procentdel af jorden på Tuse 
Næs, der tilstræbes omlagt til økologisk drift over de næste 5 år. Det vil være oplagt at profilere 
Tuse Næs som et økologisk/bæredygtigt rekreativt område med særlig fokus på de naturskønne 
og fredede områder der forefindes på halvøen. 
 
Desuden er flere områder på Tuse Næs udpeget som ”større sammenhængende landskab” samt 
”bevaringsværdigt landskab”. Dette er glædeligt, men det virker modstridende samtidig at udpege 
overlappende områder til ”særlig værdifuldt landbrugsområde”. Udpegningen som særlig 
værdifuldt landbrugsområde giver landbruget fortrinsret til arealerne, og dette kan fx medføre 
opførsel af store staldanlæg mv. I planen skrives: ”Det er målet med kommuneplanen at udpege 
landskaber, som er særlig værdifulde eller på anden vis kan bidrage til oplevelsen af landskabet.” 
Hvis landbruget har fortrinsret til et område, kan der meget hurtigt opstå modstridende interesser 
og ”oplevelsen af landskabet” kan ende med at blive en helt anden end den tilsigtede.   
Miljøforeningen gør indsigelse mod disse modstridende udpegninger. Til gengæld bifalder vi 
formuleringen ” Det er målet, at der gennem planlægningen og administrationen af det åbne land 
sikres, at de bevaringsværdige landskaber bevares og styrkes, og at de åbne kyster fortsat udgør 
en væsentlig natur- og landskabsressource.” Derfor bør de bevaringsværdige og større 
sammenhængende landskaber friholdes for store industrilignende landbrugsanlæg.  
 
 
 

 
Store arealer udpeges både som ”bevaringsværdige landskaber” og ”større sammenhængende landskaber”, samtidig med, at der 
udpeges ”særlig værdifuldt landbrugsområde” indenfor samme område.  
 
 
 
Biogas/gårdbiogasanlæg 
Det er meget glædeligt at læse: ” Der er som følge af borgerinddragelsesprocessen i forbindelse 
med den strategiske energiplan vurderet, at der ikke er grundlag for at udpege områder til 
placering af fællesbiogasanlæg.” Miljøforeningen tilslutter sig denne beslutning, da vi ikke mener, 
at biogasanlæg er fremtidens grønne energikilde. Derimod kan vi læse, at der åbnes op for mindre 
gårdbiogasanlæg: ”Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres i tilknytning til 



 

gårdanlæg med husdyrproduktion”, og at ”Gårdbiogasanlæg er et mindre anlæg, der som 
udgangspunkt kun modtager husdyrgødning fra den gård hvor anlægget placeres.”  
Erfaringer fra andre steder i landet viser, at gårdbiogasanlæg giver betydelige gener, og at der ofte 
ikke er tale om bidrag fra kun ét tilknyttet husdyrbrug, men derimod en lang række virksomheder 
som ofte ejes af samme selskab/person. Miljøforeningen mener, at gårdbiogasanlæg er en 
yderligere cementering af den store svineindustri vi har i Danmark, og at gårdbiogasanlæg blot vil 
bidrage til at forøge svineproduktion og store industrianlæg lokalt. På Tuse Næs er borgerne i 
forvejen plaget af tung trafik og lugt fra svineproduktionerne, dette vil med en åbning for 
gårdbiogasanlæg kun forværres. Landmændene har ofte svært ved at komme af med deres gylle 
fra de mange svin, og gårdbiogasanlæg vil være en nem løsning af dette problem. Derfor frygter vi, 
at der åbnes for en ladeport af mange små gårdbiogasanlæg med denne kommuneplan.  
 
Vi kan på ingen måde bakke op om biogas som en grøn teknologi når hovedingrediensen er gylle. 
Hverken på gårdniveau eller som fællesanlæg. Biogas er en forældet teknologi allerede på 
nuværende tidspunkt, og ifølge en lang række forskere simpelthen ikke en tilstrækkelig effektiv 
teknologi. Vi opfordrer og bifalder kommunens udpegninger af mere fremtidssikrede 
energiløsninger fx – solceller, vindmøller.  
 
Miljøforeningen på Tuse Næs arbejder for at nedbringe industri-svinefabrikker i området, og i det 
hele taget nedbringe den store og ikke-rentable husdyrproduktion i Danmark. Derfor gør vi 
indsigelse mod gårdbiogasanlæg.  
 
 

Grønt Danmarkskort 

Lokalt Naturråd Vestsjælland har udarbejdet fælles retningslinjer for 5 kommuner herunder 
Holbæk kommune: 

”For Natura 2000-områder gælder, at der ikke må udlægges byzone eller sommerhusområder, 
planlægges nye vejanlæg, jernbaner eller andre trafikanlæg, placere tekniske anlæg, foretages 
deponering eller andre anlæg, som ikke vil have en gavnlig indvirken på de naturtyper og arter, 
som området er udpeget for at beskytte. I administrationen af plan- og miljølovgivningen må der 
ikke gives tilladelse, dispensation eller godkendelser, som vil forringe forholdene for de naturtyper 
og arter inden for et Natura 2000 område, som området er udpeget for at beskytte. Det gælder 
uanset om der er tale om forhold i eller uden for et Natura 2000 område. Der kan dog planlægges 
foranstaltninger, som vil medføre forbedringer for de naturtyper og arter, som området er udpeget 
for at beskytte. Kommunens naturforvaltningsindsats vil blive prioriteret særlig højt i områder, som 
er udpeget til Natura 2000 områder og i henhold til de statslige naturplaner for områderne. 

Planforslag, som i sig selv eller sammen med andre planer, kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde skal konsekvensvurderes. Ved afgørelser, dispensationer og 
godkendelser skal det fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af de naturtyper eller for 
de arter, som området er udpeget for. Hverken i eller uden for internationale beskyttelsesområder 
må der ske planlægning eller administreres for tiltag, som kan føre til forringelser for de arter som 
er listet på Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. 

Kommunen har ifølge Naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med og pleje af fredede arealer og 
for beskyttelse af vådområder, heder, overdrev, ferske enge og strandenge efter bestemmelserne i 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 

På Tuse Næs er der udpeget et Natura-2000 område i og omkring Udby Vig. Tæt på ligger der 
ligeledes 4 svineproduktioner, der igennem flere år har haft en negativ påvirkning af Natura-2000 
området, der for længst har overskredet grænsen for hvor meget kvælstof, området kan tåle. 



 

Mange af de udpegede arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, er enten 
forsvundet eller er i en meget ugunstig bevaringsstatus. Udby Vig fredningen er landskendt for 
sine orkideer, men mange af disse er i stærk tilbagegang – enkelte arter er helt forsvundet. 
Iflg. Naturstyrelsen skyldes tilbagegangen for disse arter og naturtyper, at der er udledt for meget 
kvælstof fra landbruget. 
Det er derfor meget bekymrende, at der nu er en udvikling i gang inden for Landbruget, der går i 
en retning, der er uforenlig med bevarelse af den natur, som findes, og som vil blive yderligere 
forringet ved flere og større udvidelser af især svineproduktioner og intensivering af jordbruget, 
hvor brugen af sprøjtegifte har en negativ påvirkning på en nedadgående biodiversitet med 
katastrofale konsekvenser i form af et igangværende biologisk kollaps, der i sidste ende vil komme 
til at ramme os selv. 
 
Miljøforeningen på Tuse Næs arbejder på, at natur og landbrug går hånd i hånd til begges gavn og 
vil på det kraftigste opfordre Holbæk kommune til bl.a. at tage vare og beskytte Natura-2000 
området, så det igen kommer i en gunstig tilstand, der fremmer de arter og naturtyper, som 
området er udpeget for. 
 

 
Naturkapitalen er en oversigt over kommunens naturværdier, fra Århus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. 

Som det ses af Naturkapitalindekset ligger Holbæk kommune på en plads som nr. 74, hvilket giver 
kommunen en fattig status. Naturen er nødlidende i Holbæk kommune både til lands og til vands. 
Mange steder i kommunen er der ingen naturværdier.  
Planlovens §11a, stk. 2, indeholder krav om, at kommunen skal udpege områder, der kan give 
sammenhæng og beskytte Natura 2000.  
 
Miljøforeningen på Tuse Næs ønsker, at områder med særligt værdifuld landbrugsjord og 
placeringer af store husdyrbrug reduceres betydeligt for at kommunen kan leve op til Planloven 
med hensyn til at skabe og bevare værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber, understøtte 
natur og biodiversitet og samtidig forebygge forurening af luft, vand og jord. Det vil skabe 
udvikling af landsbyerne og samtidig tilgodese borgernes ret til sundhed og trivsel, ren luft og en 
god biodiversitet. 
 
 



 

Vandhandleplan 
 
Vandplanerne er en nyere plantype med 6-årige planperioder. 
Startede i 2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027. 
 
Den største og eneste klage til høringssvar vedr. vandhandleplan er: 
Der foreligger ikke en vandhandleplan for perioden 2021-2027. 
 
Der er udarbejdet vandhandleplan i den første periode, her er der sat en række mål og delmål. 
Der er ikke fulgt op med en vandhandleplan for 2015-2021. 
Der foreligger heller ikke vandhandleplan for 2021-2027. 
 

 
 
Ovenstående set i lyset af data på WebGIS som viser at de kystvande i vores område 
karakteriseres som ringe økologisk tilstand. 
 
Statens vandplaner for 2021-2027 (Udgivet december 2019 af Miljø- og fødevareministeriet, 
miljøstyrelsen) beskriver årsager til miljøbelastning. Se vedlagte kort.  
Kvælstof- og fosforbelastning: NOVANA Vandmiljø og natur 2018 rapport fra 2019 har fundet den 
normaliserede kvælstoftilførsel til i gennemsnit 57.000 ton N/år.  
Den beregnede fosfortilførsel har i de seneste år ligget på mellem 1.700 og 2.500 tons pr. år.  
 
Belastningen med kvælstof og stammer hovedsagelig fra landbruget (70%), naturlige 
baggrundsbidrag (20%), bidraget fra spildevand fra rensningsanlæg, regn betingede udledninger, 
akvakulturer mv. udgør 10%.  
 
Konklusion: 
Der foreligger ikke en vandhandleplan for Holbæk Kommune. 
Der er akut behov for en Vandplan, vores omgivende kystvand forurenes i stigende grad med 
kvælstof. 
Egne observationer og WebGIS viser miljømæssig ringe tilstand af vores kystvand. 
 
På vegne af 
Miljøforeningen på Tuse Næs  
Bestyrelsesmedlem 
Birgitte Østergård Hansen  
Løserup Strandvej 31, 4300 Holbæk 



Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd  

Vi fremsender hermed min indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet offentliggjort 
i forbindelse med kommuneplanforslag 2021.  

Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil 
har været bibeholdt som landzone. Der er tale om en såkaldt ”koteletgrund” placeret mellem områdets 5 
grundejerforeninger, der i dag udelukkende består af åben og lav bebyggelse med en maksimal 
bebyggelsesprocent på 30 %. Det maksimale antal etager er 1½ til 2 etager.  

Den påtænkte plan vil tillade en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %, et maksimalt antal etager på 6 og 
en maksimal højde for bebyggelse på 22 meter.  

Det vil betyde, at:  

1. Områdets karakter markant ændres.
2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant.

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket
i kommuneplansforslaget.

Lad os uddybe: 

1. Områdets karakter markant ændres

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i kommuneplansforslaget ikke anført som et nyt 
selvstændigt boligområde, og selvom det var, så ændrer bebyggelsen i rammebilag 2.B29 markant på 
områdets øvrige karakter.   

I rammebilag 2.B29 muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% 
og med mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m.  

I de omkringliggende store boligområder, hvor der i dag udelukkende er åben lav bebyggelse, er 
den maksimale bebyggelsesprocent på 30% og det maksimale antal etager er på 1½ plan.   

De omkringliggende boligområders karakter ændres derfor markant ved en bebyggelse som beskrevet som 
i rammebilag 2.B29.  

Vi mener at rammebilaget strider med kommuneplanforslaget, hvor det om retningslinjer for udvikling  af 
boligområder i byområder er anført: ”Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal 
bevare  deres hidtidige karakter, dvs. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres 
villabebyggelse,  rækkehuse, gårdhuse o. lign., IKKE etagehusbebyggelse, da dette må tilhører områder 
hvor der i forvejen opføres etageboliger”.   

Bebyggelsen i rammebilag 2.B29 er derfor i mine øjne i strid med dette hovedprincip, og også i strid med 
de hensyn, der forvaltningsretligt må tages, når de planlægges med en udvikling af et område, som er 
markant anderledes end det øvrige store område, det er integreret i. Vi mener det er i orden at der bygges 
ny bebyggelse på grunden.  Men vi ønsker, at den nye bebyggelse planlægges, så den passer ind i det 
allerede eksisterende.  

Vi beder derfor om, at det nuværende rammebilag 2.B29 korrigeres i kommuneplansforslaget og der 
i stedet udarbejdes et nyt rammebilag, hvor det samlede boligområde bevarer sin hidtidige karakter. 

2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant

Høringssvar nr. 156



Udover det forhold, at der planlægges en bebyggelse, hvorved karakteren i området markant ændres, 
må man også formode, at de trafikale forhold ændres. Der er i rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, ikke omtalt 
en mulig tilkørsel til området. Der er derfor heller ikke overvejelser om den følgende påvirkning af den 
trafikale infrastruktur i området.  

Eneste realistiske tilkørselsvej til området vil umiddelbart være fra Stenhusvej. Stenhusvej kan, efter 
min opfattelse, allerede i dag ikke absorbere mere trafik end de daglige 10.504 køretøjer (Holbæk 
Kommunes egen trafikmåling fra 2020). Stenhusvej er belastet af trafik til såvel områdets beboere, skoler 
og ikke mindst til Holbæk Megacenter.  

På den del af Stenhusvej, der fører ned til selve området via Huginsvej, kører der dagligt 426 
køretøjer (Holbæk Kommunes egen trafikmåling fra 2016). Med op imod 350 ekstra boliger og cirka 500 
ekstra biler (33,4 % af alle husstande har 2 biler, Voxmeter 2020) i området vil den trafikale situation 
blive ukontrollabel og kaotisk.  

Den trafikale infrastruktur er ikke analyseret og tænkt ind i vilkårene i rammebilag 2.B29. Derfor beder 
vi om, også af denne grund, at rammebilag 2.B29 korrigeres og der gennemføres en analyse af påvirkningen 
af trafikken i området og mulige løsninger, inden der besluttes, hvorledes området planmæssigt udvikles 
eller signaleres udviklet.  

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket 
i kommuneplansforslaget   

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i dag et lukket område uden adgang for offentligheden. 
Grunden har i årevis båret præg af at få lov til at være åben eng med træer og tæt krat, der i sig selv giver 
en herlighedsværdi, særlig for os som nabo.   

Vi er i tvivl om, hvorvidt der ved den ønskede bebyggelse, er taget tilstrækkeligt hensyn til den på 
området værende fredede gravhøj og naturbeskyttelsesinteresser, bevarelse af det tilbageværende 
søområde og en sikring af de naturlige habitater i området, herunder flagermus.  

Rekreative og grønne arealer samt stisystemer til fastholdelse af den gående trafik i tilfælde af, at 
der kommer bebyggelse, ses ikke at være tænkt ind i rammebilag 2.B29.  

Vi beder derfor om, at et bynært grønt område og plantebælter i forhold til naboer tænkes ind 
ved fremtidig udvikling af området for rammebilag 2.B29.  

Vi ved, at områdets grundejerforeninger ligeledes har sendt et fælles høringssvar og vi tilslutter 
os desuden til fulde, dette.  

Holbæk, den 12. april 2021  

Michael Madvig og Kristina Bech Jørgensen 

Stenhusvænget 23 

4300 Holbæk 
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Plan

Fra: Nicolai Fredslund < >
Sendt: 12. april 2021 21:34
Til: Plan
Emne: Indsigelse

Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd Jeg fremsender hermed min 
indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet offentliggjort i forbindelse med kommuneplanforslag 
2021. 
Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil har været 
bibeholdt som landzone. Der er tale om en såkaldt ”koteletgrund” placeret mellem områdets 5 grundejerforeninger, 
der i dag udelukkende består af åben og lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %. Det 
maksimale antal etager er 11⁄2 l 2 etager. 
Den påtænkte plan vil tillade en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %, et maksimalt antal etager på 6 og en 
maksimal højde for bebyggelse på 22 meter. 
Det vil betyde, at: 
1. Områdets karakter markant ændres.
2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant.
3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i
kommuneplansforslaget.
Lad mig uddybe:
1. Områdets karakter markant ændres
Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i kommuneplansforslaget ikke anført som et nyt selvstændigt
boligområde, og selvom det var, så ændrer bebyggelsen i rammebilag 2.B29 markant på områdets øvrige karakter.
I rammebilag 2.B29 muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m.
I de omkringliggende store boligområder, hvor der i dag udelukkende er åben lav bebyggelse, er den maksimale
bebyggelsesprocent på 30% og det maksimale antal etager er på 11⁄2 l 2 etager.
De omkringliggende boligområders karakter ændres derfor markant ved en bebyggelse som beskrevet som i
rammebilag 2.B29.
Jeg synes også at rammebilaget strider med kommuneplanforslaget, hvor det om retningslinjer for udvikling af
boligområder i byområder er anført: ”Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres
hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse,
gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger”.
Bebyggelsen i rammebilag 2.B29 er derfor i mine øjne i strid med dette hovedprincip, og også i strid med de hensyn,
der forvaltningsretligt må tages, når de planlægges med en udvikling af et område, som er markant anderledes end
det øvrige store område, det er integreret i. Jeg er ikke mod, at der bygges nyt på grunden. Men jeg ønsker, at den
nye bebyggelse planlægges, så den passer ind i det allerede eksisterende.
Jeg beder derfor om, at det nuværende rammebilag 2.B29 korrigeres i kommuneplansforslaget og der i stedet
udarbejdes et nyt rammebilag, hvor det samlede boligområde bevarer sin hidtidige karakter.

2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant Udover det forhold, at der planlægges en
bebyggelse, hvorved karakteren i området markant ændres, må man også formode, at de trafikale forhold ændres.
Der er i rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, ikke omtalt en mulig tilkørsel til området. Der er derfor heller ikke
overvejelser om den følgende påvirkning af den trafikale infrastruktur i området.
Eneste realistiske tilkørselsvej til området vil umiddelbart være fra Stenhusvej. Stenhusvej kan, efter min opfattelse,
allerede i dag ikke absorbere mere trafik end de daglige 10.504 køretøjer (Holbæk Kommunes egen trafikmåling fra
2020). Stenhusvej er belastet af trafik til såvel områdets beboere, skoler og ikke mindst Holbæk Megacenter.
På den del af Stenhusvej, der fører ned til selve området via Huginsvej, kører der dagligt 426 køretøjer (Holbæk
Kommunes egen trafikmåling fra 2016). Med op imod 350 ekstra boliger og cirka 500 ekstra biler (33,4 % af alle
husstande har 2 biler, Voxmeter 2020) i området vil den trafikale situation blive nærmest kaotisk.
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Den trafikale infrastruktur er ikke analyseret og tænkt ind i vilkårene i rammebilag 2.B29. Derfor beder jeg om, også 
af denne grund, at rammebilag 2.B29 korrigeres og der gennemføres en analyse af påvirkningen på trafikken i 
området og mulige løsninger, inden der besluttes, hvorledes området planmæssigt udvikles eller signaleres udviklet. 
3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i 
kommuneplansforslaget Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i dag et lukket område uden adgang for 
offentligheden. Grunden har i årevis båret præg af at få lov til at være åben eng med træer og tæt krat, der i sig selv 
giver en herlighedsværdi, særlig for mig som nabo. 
Jeg er i tvivl om, hvorvidt der ved den ønskede bebyggelse, er taget tilstrækkeligt hensyn til den på området 
værende fredede gravhøj og naturbeskyttelsesinteresser, bevarelse af det tilbageværende søområde og en sikring af 
de naturlige habitater i området, herunder flagermus. 
Rekreative og grønne arealer samt stisystemer til fastholdelse af den gående trafik i tilfælde af, at der kommer 
bebyggelse, ses ikke at være tænkt ind i rammebilag 2.B29. 
Jeg beder derfor om, at et bynært grønt område og plantebælter i forhold til naboer tænkes ind ved fremtidig 
udvikling af området for rammebilag 2.B29 . 
Jeg ved, at områdets grundejerforeninger ligeledes har sendt et fælles høringssvar og jeg tilslutter mig desuden fuldt 
ud dette. 
Holbæk, den 12-4-2021 Nicolai Fredslund, Fenrisvej 14, 
4300 Holbæk 
 



Kvanløse den 12. april 2021. 

Til  
Holbæk Kommune 
Vækst og bæredygtighed 
Plan og Byg 

Høringssvar vedr. kommuneplan 2021. 

Undertegnede har følgende bemærkninger til kommuneplan 2021: 

Erhvervsområde nord og syd for rute 23 Regstrup. 

Området syd for Holbæk er i vækst. Vi kan mærke, at tidens tendens er, at mange familier søger 
fra byerne ud på landet for at komme tættere på naturen og få mere plads og luft. Derfor 
harmonerer et industriområde i dette område på ingen måde med de værdier som mange 
nuværende beboere og tilflyttere ønsker og søger. Vi frygter, at det vil bremse den positive 
udvikling indenfor bosætning og tilflytning udefra til området.  

Det handler ikke kun om at tiltrække virksomheder, men lige så meget om at tiltrække nye 
skatteborgere til kommunen, og det gør vi ikke ved at ødelægge vores små landsbyer i oplandet. Vi 
tror heller ikke på, at ny industri nødvendigvis vil bringe nye tilflyttere med sig. Vi tror, at mange 
ansatte i sådanne virksomheder vil bosætte sig væk fra industriområdet eller blive boende, hvor 
de kommer fra og pendle, så øget trafik til området er i vores øjne mere sandsynligt. 

I forbindelse med planlægning af biogas i området gjorde vi opmærksom på, at vi ikke synes, at 
industri i de højeste miljøklasser var forenelig med områdets status som OSD-område og 
nærheden til flere små byer. Derfor forstår vi ikke, at kommunen vil tillade op til miljøklasse 6, da 
det giver mulighed eller risiko for stærkt belastende virksomheder som ingen har lyst til at være 
nabo til og som vil forandre kulturmiljøet i vores område væsentligt. Selvom vi ikke bor lige op ad 
det tiltænkte erhvervsområde, så tænker vi på vores naboer i Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse, og 
derudover bærer vinden ofte fra vest mod øst og dermed indover Kvanløse. Kvanløse ligger højt i 
terrænet og røg fra skorstene, lugt og larm fra industri vil også drive denne vej. Oplyste fabrikker 
vil forurene nattehimlen med skarpt lys og ses tydeligt også fra Kvanløse. Forurening med lyd, lugt 
og lys er parametre som påvirker menneskers livskvalitet. 

Udover vores bekymring for miljøpåvirkninger, så vil et industriområde af denne type og med de 
tilladte højder på bygninger som det vil medføre, virke alt for dominerende og skæmmende i 
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landskabet og ødelægge det landlige præg området har. Det vil virke afviklende mere end det vil 
udvikle vores område. 
 
Vi vil indtrængende bede politikerne og administrationen om at gentænke områdets status. Det 
harmonerer dårligt med kommunens klimastrategi at etablere industri op til miljøklasse 6 i landligt 
kulturlandskab og det er uigennemtænkt og ubetænksomt, at lægge det tæt op ad flere små 
bysamfund og 2 skoler. I biogassens skræmmende spor kunne man få det indtryk, at det igen er 
forhåndsaftaler og/eller økonomiske interesser, der får lov til at forme vores planløsning. Det 
håber vi ikke er tilfældet. Nedlæg det sydlige område helt eller nedklasser det til miljøklasse 4. 
 
Vi anerkender, at vi har brug for yderligere mulighed for at etablere erhverv i vores område. Vi 
synes dog, at området nord for motorvejen burde være rigeligt stort, men ønsker at man tager 
hensyn til den nære beliggenhed til skole og bysamfund og nedklasserer området til max. 
miljøklasse 4. Dette vil give mulighed for de fleste mindre håndværksvirksomheder og lignende 
typer virksomheder. Man bør i forbindelse med området i nord sørge for at reservere arealer tæt 
på skolen til en evt. udvidelse af skolens areal og udefaciliteter, så man også på den måde 
fremtidssikrer byens udvikling. Samtidig bør man skærme erhvervsarealet med randbeplantning, 
så det kan forskønne området og bidrage til CO2-regnskabet og biodiversiteten.  
 
 
Udlagte solcellearealer og klimastrategi. 
 
Solceller er en fantastisk opfindelse og bør helt sikkert være en del af den grønne omstilling. Vi ser 
dog med stor bekymring på udviklingen med opførelse af meget store solcelleanlæg på 
landbrugsjorder mange steder i landet. Forskning på området peger netop på, at man bør overveje 
grundigt hvor solcellerne placeres, og at de bør placeres der, hvor der bruges mest strøm, hvilket 
jo alt andet lige er der hvor der er mest produktion og flest boliger, hvilket vil sige i byerne. De 
peger på, at der i industriområder i byerne allerede er kapacitet i transmissionsnettet, så 
etableringsomkostningerne er lavere for samfundet. Ved massiv etablering i landzone bliver 
omkostningerne til udbygning af transmissionsnettet højst sandsynligt sendt videre til de 
almindelige forbrugere. Det giver ifølge forskere i solceller størst mulig værdi for samfundet, hvis 
solcellerne primært placeres på store bygninger så som industribygninger, sportshaller, 
indkøbscentre og lignende fremfor placering på marker.   
 
Selvom det siges at være for klimaets skyld, så ser det ud til, at det i høj grad også handler om 
økonomiske gevinster for lodsejere og energiselskaber. Det er tilsyneladende en bedre forretning 
for nogle lodsejere at få solceller på jorden end at dyrke den. 
 
Mindre anlæg har vi ikke noget imod, men større anlæg ligner det de er, nemlig store tekniske 
anlæg som ikke hører til i naturen og som skæmmer omgivelserne. Hvis det bliver pakket ind i 
skov, så hjælper det naturligvis på udtrykket, men derfor håber vi alligevel, at man begrænser sig 
og udtager en hel del af arealerne på landet fra kommuneplanen og i stedet arbejder på at få 
solceller på tagene af større bygninger, både beboelsesejendomme og virksomheder, i byerne og 
på landet. 
 



Så ja tak til solceller, men flere på tagene og færre på markerne, så vi stadig har noget smukt at 
kigge på.  
 
En alternativ måde at tilgodese klimaet på i vores område kunne netop være at genetablere moser 
og vådområder, samt etablere mere skov på visse landbrugsjorder. Hvis lodsejerne blev 
kompenseret på samme måde som ved solceller, ville det måske give en større gevinst for klimaet 
og CO2-regnskabet end opstilling af solceller på markerne. 
  
Vi vil gerne have endnu mere natur i vores område og håber derfor, at mere skovrejsning og mere 
vild natur bliver udpeget i større grad Syd for rute 23 i Kvanløse/Regstrup-området. Vi har også 
brug for mere vild natur på landet!  
 
 
Udvidelse af byzone med udlagt boligområde i Kvanløse. 
 
Som berørte boligejere og erhvervsdrivende i det fremtidige byzoneområde i Kvanløse har vi et 
ønske om, at man fra kommunens side sørger for, at det stadig er muligt at have både bolig og 
erhverv på nuværende og fremtidige ejendomme på arealet. Som det er udlagt i kommuneplanen 
er det kun udlagt til boligområde. Et kombineret bolig- og erhvervsområde ville åbne op for flere 
muligheder. 
 
Det er vores indtryk, at det vi særligt her i byen har stor mangel på er 2 boligformer. Dels mindre 
boliger til pensionister, enlige og små familier. Både til de der ønsker at udskifte en større bolig her 
i byen med en mindre, så de kan blive i nærområdet og tilflyttere der ønsker en mindre bolig i 
landlige omgivelser nær pendlerruter. Dels Større grunde (f.eks. 3.-5.000 m2), hvor det er muligt 
både at bygge kombineret bolig og erhverv i form af værksted eller lager i miljøklasse 1 til 2 (evt. 
op til 3) eller blot bolig med stor grund for at få muligheden for, at blive delvist selvforsynende og 
få en større grad af frihed. Herudover ved vi gennem samtale med andre beboere i byen, at der er 
stor opbakning til at sætte Kvanløse på landkortet ved at tillade opførsel af en økolandsby eller 
lignende alternativ bosætning. Det synes vi kunne være spændende. 
 
Samtidig ligger der flere landbrugsejendomme her i området, der ved nedlægning af landbruget 
giver en oplagt mulighed for etablering af flere boliger i bygningerne. Vi bor selv på en ejendom 
med 2 boliger, men som reglerne er i dag, må vi ikke udvide med endnu en bolig i de tidligere 
staldbygninger. Selvom det ikke er noget, vi har planer om, så kunne det åbne muligheder at 
tillade flere boliger i ejendomme som vores, da det ville være oplagt at etablere bofællesskab eller 
andelsforeninger i nedlagte landbrugsejendomme. Det kunne derfor være en idé at tænke 
tilladelsen af denne mulighed ind i boligstrategien for landsbyerne.   
 
Vi ser derfor størst muligheder for udvikling i Kvanløse, hvis der også gives mulighed for 
alternative boformer frem for udelukkende parceludstykning.  
 
Endelig ønsker vi, at der etableres flere grønne områder omkring vores byer, både til gavn for 
klimaet og de mennesker, der bor her. Gør det attraktivt at plante skov, genetablere moser og 
vandhuller og sørg for, at der bliver etableret grønne kiler med natur og planter mellem 



boligområder. I alt for mange nye boligområder bliver arealet udnyttet maksimalt til udstykning af 
grunde og veje, mens der udlægges meget lidt areal til grønne fællesarealer med beplantning. Det 
bør være et krav, at der etableres grønne kiler/fællesområder, da det både betyder noget for 
klimaet og biodiversiteten, men også for vores mentale sundhed, at vi har adgang til grønne 
arealer med natur, hvor vi må færdes. 
 
Det er vores håb og overbevisning, at vi kan skabe vækst ved at kombinere ønsket om naturskønt 
landskab og økonomisk udvikling ved først og fremmest at lytte til de mennesker, der bor der og 
som har interesser i området. Hensynsfuld og fremtidsorienteret udvikling sikrer, at vi også i 
fremtiden har lyst til at bo og leve her. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik og Helle Houmann 
Ringstedvej 227 
Kvanløse 
4300 Holbæk 



Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod 
rammebilag 2.B29 Stenhus Syd 
Jeg fremsender hermed min indsigelse mod rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, som er blevet offentliggjort i 

forbindelse med kommuneplanforslag 2021. 

Rammebilag 2.B29 indeholder en plan for bebyggelse af Jehova Vidners grund, Stenhus Syd, som hidtil har 

været bibeholdt som landzone. Der er tale om en såkaldt ”koteletgrund” placeret mellem områdets 5 

grundejerforeninger, der i dag udelukkende består af åben og lav bebyggelse med en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30 %. Det maksimale antal etager er 11⁄2 l 2 etager. 

Den påtænkte plan vil tillade en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %, et maksimalt antal etager på 6 og 
en 

maksimal højde for bebyggelse på 22 meter. 

Det vil betyde, at: 

1. Områdets karakter markant ændres.

2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant.

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i

kommuneplansforslaget. 

Lad mig uddybe: 

1. Områdets karakter markant ændres

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i kommuneplansforslaget ikke anført som et nyt selvstændigt 

boligområde, og selvom det var, så ændrer bebyggelsen i rammebilag 2.B29 markant på områdets øvrige 

karakter. 

I rammebilag 2.B29 muliggør en voldsomt stor bebyggelse om følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% 
og 

med mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I de omkringliggende store boligområder, hvor der i dag udelukkende er åben lav bebyggelse, er den 

maksimale bebyggelsesprocent på 30% og det maksimale antal etager er på 11⁄2 l 2 etager. 

De omkringliggende boligområders karakter ændres derfor markant ved en bebyggelse som beskrevet som 
i 

rammebilag 2.B29. 
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Jeg synes også at rammebilaget strider med kommuneplanforslaget, hvor det om retningslinjer for 
udvikling 

af boligområder i byområder er anført: ”Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare 

deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, 

rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger”. 

Bebyggelsen i rammebilag 2.B29 er derfor i mine øjne i strid med dette hovedprincip, og også i strid med de 

hensyn, der forvaltningsretligt må tages, når de planlægges med en udvikling af et område, som er markant 

anderledes end det øvrige store område, det er integreret i. Jeg er ikke mod, at der bygges nyt på grunden. 

Men jeg ønsker, at den nye bebyggelse planlægges, så den passer ind i det allerede eksisterende. 

Jeg beder derfor om, at det nuværende rammebilag 2.B29 korrigeres i kommuneplansforslaget og der i 

stedet udarbejdes et nyt rammebilag, hvor det samlede boligområde bevarer sin hidtidige karakter. 

 

2. Den trafikale infrastruktur formodes at blive belastet markant 

Udover det forhold, at der planlægges en bebyggelse, hvorved karakteren i området markant ændres, må 

man også formode, at de trafikale forhold ændres. Der er i rammebilag 2.B29, Stenhus Syd, ikke omtalt en 

mulig tilkørsel til området. Der er derfor heller ikke overvejelser om den følgende påvirkning af den 
trafikale 

infrastruktur i området. 

Eneste realistiske tilkørselsvej til området vil umiddelbart være fra Stenhusvej. Stenhusvej kan, efter min 

opfattelse, allerede i dag ikke absorbere mere trafik end de daglige 10.504 køretøjer (Holbæk Kommunes 

egen trafikmåling fra 2020). Stenhusvej er belastet af trafik til såvel områdets beboere, skoler og ikke 
mindst 

Holbæk Megacenter. 

På den del af Stenhusvej, der fører ned til selve området via Huginsvej, kører der dagligt 426 køretøjer 

(Holbæk Kommunes egen trafikmåling fra 2016). Med op imod 350 ekstra boliger og cirka 500 ekstra biler 

(33,4 % af alle husstande har 2 biler, Voxmeter 2020) i området vil den trafikale situation blive nærmest 

kaotisk. 

Den trafikale infrastruktur er ikke analyseret og tænkt ind i vilkårene i rammebilag 2.B29. Derfor beder jeg 

om, også af denne grund, at rammebilag 2.B29 korrigeres og der gennemføres en analyse af påvirkningen 
på 



trafikken i området og mulige løsninger, inden der besluttes, hvorledes området planmæssigt udvikles eller 

signaleres udviklet. 

3. Muligheden for at friholde bynære grønne områder ikke er tænkt ind i planen, som ellers er ønsket i 

kommuneplansforslaget 

Området omfattet af rammebilag 2.B29 er i dag et lukket område uden adgang for offentligheden. Grunden 

har i årevis båret præg af at få lov til at være åben eng med træer og tæt krat, der i sig selv giver en 

herlighedsværdi, særlig for mig som nabo. 

Jeg er i tvivl om, hvorvidt der ved den ønskede bebyggelse, er taget tilstrækkeligt hensyn til den på området 

værende fredede gravhøj og naturbeskyttelsesinteresser, bevarelse af det tilbageværende søområde og en 

sikring af de naturlige habitater i området, herunder flagermus. 

Rekreative og grønne arealer samt stisystemer til fastholdelse af den gående trafik i tilfælde af, at der 

kommer bebyggelse, ses ikke at være tænkt ind i rammebilag 2.B29. 

Jeg beder derfor om, at et bynært grønt område og plantebælter i forhold til naboer tænkes ind ved 

fremtidig udvikling af området for rammebilag 2.B29 . 

Jeg ved, at områdets grundejerforeninger ligeledes har sendt et fælles høringssvar og jeg tilslutter mig 

desuden fuldt ud dette. 

 

Holbæk, den 12. april 2021 

 

Elin Schmidt og Peter Bybjerg Pedersen 

Kalundborgvej 140B, 4300 Holbæk. 
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Plan

Fra: Henrik Larsen - danbolig holbæk - henrik larsen a/s <henrik.larsen@danbolig.dk>
Sendt: 12. april 2021 21:54
Til: Plan
Emne: Høringssvar - Sandbyvej 24, 4532 Gislinge - 8.B12

Hej 

Jeg ejer ovennævnte jordstykke og kan se, at arealet er udlagt til boligområde i den nye kommuneplan, hvilket er 
perfekt.  

Jeg er ligeledes ejendomsmægler og kan oplyse, at der er stor efterspørgsel på både byggegrunde og rækkehuse i 
Gislinge.  

Jeg skriver denne mail for at sikre mig, at grundarealet bliver prioriteret højt/først, således at der kan laves lokalplan 
for området, der giver mulighed for enten rækkehuse eller byggegrunde. Eller en kombination heraf.   

Med venlig hilsen 

Henrik Larsen 
Ejendomsmægler & Valuar, MDE 

Tlf. 59 44 11 12 
Mobil 20 30 60 50 
henrik.larsen@danbolig.dk 
www.danbolig.dk 

danbolig Holbæk - Henrik Larsen 
Ahlgade 24 
4300 Holbæk  
CVR 29840644 
Holbæk - Henrik Larsen A/S 

 facebook 

Tilmeld dig danboligs nyhedsbrev her og bliv opdateret på boligmarkedet. 

Læs om vores persondatapolitik her 
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Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne e-mail, beder vi dig 
underrette afsenderen, slette e-mailen og undlade at dele eller kopiere den. 
 



Kvanløse den 12. april 2021. 

Til  
Holbæk Kommune 
Vækst og bæredygtighed 
Plan og Byg 

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021. 

Kvanløse Sogns Beboerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vores medlemmer 
er over halvdelen af husstandene i sognet. Lad os først slå fast, at vi ønsker udvikling for vores 
område og levende landsbyer med stærke fællesskaber. Indbyggertallet i vores sogn er de sidste 5 
år vokset med ca. 5 %. Det er en positiv udvikling, vi ønsker at fastholde ved at arbejde for, at vores 
område fortsat er attraktivt at bo i. I dette lys skal nedenstående bemærkninger ses. 

Erhvervsområde Regstrup – nord og syd for motorvejen. 

Vi bifalder en udvidelse af erhvervsarealet i tilknytning til Virkelyst, da der er mangel på 
erhvervsarealer til lokale virksomheder i området. Det er dog vores opfattelse, at det primært er 
håndværksvirksomheder og lignende iværksættere, der efterspørger disse arealer. Sammenholdt 
med nærheden til skole og boliger mener vi, at arealet nord for rute 23 bør nedklasseres til 
miljøklasse 3-4, så det føjer sig ind i det erhvervsmiljø, der i forvejen er omkring Virkelyst.  

Vi ønsker også, at der tages hensyn til Nr. Jernløse Skoles umiddelbare nærhed til erhvervsområdet 
i nord sådan, at der rummes mulighed og plads til fremtidig udvidelse af Nr. Jernløse Skoles arealer 
i dette område f.eks. til sportsanlæg i tilknytning til skolen.  

Det bekymrer os meget, at der i området syd for Rute 23 ved Nr. Jernløse kan placeres industri helt 
op til miljøklasse 6. Miljøklasse 6 indeholder stærkt belastende virksomheder, og vi ser dette som 
uforeneligt med beliggenheden tæt på 2 skoler og flere små byer. Vi ønsker ikke industri i 
miljøklasse 6 i vores område, da det snarere vil afvikle end udvikle vores små byer. Et decideret 
industriområde vil påvirke alle de omkringliggende små byer, da evt. støj, lugt, øget trafik og 
lysforurening vil kunne mærkes i et større område omkring arealet, og store industrianlæg vil 
desuden virke særdeles skæmmende på landskabet og ødelægge det landlige kulturlandskab. 

Samtidig vil vi gøre opmærksom på områdets OSD-status, som er endnu en grund til, at der ikke bør 
placeres industri i miljøklasse 6 på denne placering.  

Vi ønsker dette areal udtaget af kommuneplanen.  Vi ønsker ikke bynær tung industri, og der er i 
forvejen meget udlagt og ubenyttet erhvervsareal i kommunen. Plant skov i stedet. 
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Solcelleudpegninger. 

Vi ser positivt på solceller, men er bekymrede over den iver, der er, for at opføre kæmpe tekniske 
solcelleanlæg i det åbne land. Det forskønner ikke landskabet, og netværket er ikke klar til det. 
Solceller bør placeres, hvor det er miljømæssigt mest hensigtsmæssigt, og det bør ikke være 
økonomiske interesser i miljøets navn, der skal afgøre, hvor og hvordan solceller skal udnyttes. 
Vi mener, at placering af solceller tættere på forbrugssteder ved opsætning på større bebyggelser 
og virksomheder i byerne og på større landbrugsbygninger på landet bør prioriteres fremfor 
opsætning i landskabet. Vores byers udvikling og tiltrækningskraft afhænger, af om den landlige 
karakter bibeholdes, og store tekniske anlæg er ikke forenelige med dette i vores øjne. 
 
I vores område er vi bekymrede over de udpegede primærzoner på Havremarken (ved hhv. 4-6 og 
12-16). De vil ikke ved beplantning kunne føje sig ind i det kuperede terræn. Samtidig er vi 
bekymrede over størrelsen på udpegningsområdet ved Holbækvej/Snævre/Bankehuse, da det vil 
ændre landskabet og kulturmiljøet væsentligt, hvis der opsættes store anlæg her. Det er vores håb, 
at der tages stort hensyn til de omkringliggende boliger, at eventuelle gener elimineres f.eks. med 
høj beplantning, og at anlæggenes størrelse overvejes nøje.  
 

Byudvikling – primært i Kvanløse.  

Kvanløses placering tæt på god infrastruktur, der gør det muligt at nå København på under 1 time, 
samt nærhed til områder med storslået natur, mener vi er medvirkende til, at vi oplever en positiv 
udvikling i byen. Det vil vi udvikle yderligere, da vi mener at Kvanløse har meget at byde på. 
 
Vi vil gerne gøre kommunen opmærksom på, at den mangeårige arealreservation af et område øst 
for Kvanløse til en mulig omlægning af vej 57 virker hindrende for bymæssig udvikling af Kvanløse 
by mod øst. Kvanløses centrale placering i forhold til bl.a. motorvej og den storslåede natur i ’De 
sjællandske Alper’ med umiddelbar nærhed til Maglesø- og Sophienholm-fredningerne vil ellers 
være et oplagt område at udvikle yderligere. Vi vil gerne opfordre til, at kommunen i dialog med 
Vejdirektoratet forholder sig til den fortsatte relevans af denne reservation. Reservationen 
fastholder et område og forhindrer udvidelse. Samtidig kan man overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at udvikle nye boligområder tæt op ad en mulig ny hovedvej, hvis den kommer.  
 
Flere udkørsler fra nye udstykninger til rute 57 kan også være problematiske, så vi synes, at vi har 
lidt af et dilemma. Derfor er det relevant at få klarhed over reservationens fremtidige status og 
Vejdirektoratets holdninger til infrastruktur i forbindelse med udstykninger i Kvanløse.  
Arealet, der er udlagt til udvidelse af byzonearealet i Kvanløse, stammer helt tilbage fra Jernløse 
Kommunes sidste kommuneplan. Det ser ikke ud til, at der er tænkt infrastruktur og nutidige 
trafikale forhold ind i planen. 
 
I det udlagte areal til udvidelse af byzonen mod øst er arealet udlagt som boligområde.  
Vi ønsker at en evt. udstykning af dette område eller evt. andre områder giver mulighed for 
varierede boligformer, da det er vores overbevisning, at det er det, vores by har brug for. Vi ser 
f.eks. gerne at der åbnes mulighed for: 



- Blandet bolig og erhverv, så der er mulighed for udstykning af større grunde (f.eks. 5.000 
m2) til mindre erhvervsvirksomheder med tilhørende bolig i miljøklasse 1-2 (evt. med 
dispensation for 3, såfremt det ikke er belastende virksomhed for naboer).  

- Rækkehusbebyggelse/mindre boliger i ét plan som andel, leje og eje. 
- Bofællesskaber/andelsforeninger med flere boliger og/eller erhverv i nedlagte 

landbrugsejendomme. 
- Økolandsby/alternative boformer. 
- Osv. 

Samtidig ønsker vi, at der tages hensyn til eksisterende bebyggelser i forbindelse med enhver 
udstykning ved krav om etablering af grønne kiler mellem ny og eksisterende bebyggelse. Dette 
også for at fastholde det grønne og landlige udtryk. 

Kort sagt ønsker vi en fleksibel udnyttelse af nye boligarealer i Kvanløse og vil derfor gerne have 
mulighed for at få indflydelse på vores bys udvikling.  

 

Strategisk planlægning af landsbyer. 

Vi har bemærket, at Lov nr. 1715 af 27.12 2018 om ændring af lov om planlægning (strategisk 
planlægning for landsbyer) trådte i kraft 1.1 2019 og gælder forslag til kommuneplaner, der 
offentliggøres den 1.7 2019 eller senere. Ændringen af planloven medfører, at alle landets 
kommuner fremover skal tage stilling til mulighederne for at udvikle kommunens landsbyer. Vi kan 
ikke i udkast til kommuneplan se, at dette element er indarbejdet i overvældende grad – og slet 
ikke i forhold til de enkelte landsbyers muligheder og potentialer. På den baggrund stiller vi os i 
Kvanløse Sogn gerne til rådighed med Kvanløse som ’pilotlandsby’ for implementering af den nye 
metode pga. et meget aktivt foreningsliv med tradition for stor beboerdeltagelse. Med denne 
proces vil vi kunne sikre et bredt fundament af borgerønsker som grundlag for ønsker til udvikling 
af vores område. Processen vil kunne tjene som inspiration for andre landsbyer i kommunen. 
 

Det seneste års begrænsninger på grund af Covid19 har gjort det svært at mødes og diskutere 
udvikling og arrangere borgermøder. Derfor håber vi på, at det bliver muligt i det kommende år, og 
at vi får medbestemmelse i forhold til vores egen bys fremtid. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
På bestyrelsens vegne 
Kvanløse Sogns Beboerforening 
v. Formand Jens E. Jørgensen 
Havremarken 11,  
Kvanløse, 
4300 Holbæk 



Indsigelse vedr. Kommunalplanen 

Jeg stiller mig totalt uforstående overfor at man igen vil udlægge nyt erhvervsområde i miljøklasse 6. 

For ca 2 år siden skrinlagde man lignende planer, da det blev undersøgt at hverken områdets infrastruktur 
vil kunne bære den belastning som stort antal lastbiler vil afføde. Og at området ligger for nær ved skole og 
sportsarealer. 

Der er masser af ledige erhvervsarealer i kommunen, så der er slet ikke et behov for udlæg af nye. Desuden 
hænger den meget høje miljøklasse 6 (særligt miljøbelastende Erhverv) ringe sammen med kommunens 
mål om at blive klimakommune plus. 

Lad nu vær med at ødelægge vores naturskønne område, liggetiden på ledige boliger er minimal og 
efterspørgslen er stor. Et erhvervsområde i særligt belastende miljøklasse 6 vil på ingen måde være et 
bidrag til vores fine bosætningsområde. 

Nej tak! 

Dorthea Thomsen 
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Holbæk Kommune Holbæk, 12. april 2021 

Planafdelingen 

Vedr. Kommuneplanforslag 2021 – indsigelse mod rammebilag 2.B29 Stenhus Syd 

Vi gør indsigelse mod planerne med følgende begrundelse: 

Planen muliggør en voldsomt stor bebyggelse som følge af en høj bebyggelsesprocent på 45% og med 
mulighed for at bygge op til 6 etager/22 m. 

I rammerne for kommuneplanen fremgår det, at kommunen skal arbejde mod ensartede boligområder, 
dvs. tæt/lav bebyggelse, hvor der i forvejen er det og etagebyggeri, hvor der er det. De 3 omliggende 
grundejerforeninger Fjordhøj – Idunsvej, Trudsvej, Bragesvej og Stenhusvænget/Stenhusparken har alle en 
maksimal etagehøjde på 1-2, altså tæt/lav bebyggelse. Byggeriet er således et markant brud på Vestbyens 
hidtidige boligudvikling. Endvidere må beboerne nord, vest og sydvest op til området have en berettiget 
forventning om at området aldrig kunne bebygges i en sådan grad/højde. 

Grønt, vildt og rekreativt åndehul i byen mellem boligområder. 

Det er min forståelse at man bredt i Holbæk ønsker bedre klima og miljø, samt flere grønne naturområder 
og dette særligt tæt på/i byen som kiler mellem boligområder, dette kan bl.a. ses fra vores egen 
borgmester i opdateringer omkring Tuse-Butterup Naturpark og tilmelding af vores kommune til 
”Danmarks vildeste kommune”. 

Grunden som planlægges at blive brugt til det nye boligområde er i dag en skøn naturgrund med både 
hjorte, flagermus, pindsvin og mere. Vedtages dette boligbyggeri, vil vi som kommune miste denne 
enestående chance for at erhverve/have og bevare et grønt, vildt og rekreativt åndehul midt i Vestbyen 
mellem boligområder. 

Skitseplanen opererer med trafikal adgang via ny vej parallelt med Huginsvej og dermed udkørsel fælles 
med Jehovas Vidners menighed og beboerne i Stenhusvænget. 

Med op imod 350 ekstra boliger og 500 ekstra biler i området vil den trafikale situation blive nærmest 
umuliggjort. Der er i forvejen meget betydelig trafik på Stenhusvej til Gymnasium, Kostskole, Lilleskole og 
børnehave samt indfaldstrafik fra de nærliggende boligområder og ud imod Søstrup. Endvidere er 
Stenhusvej den officielle forbindelsesvej mellem midtbyen og Megacentret og endvidere en væsentlig vej til 
Sportsbyen fra bymidten. Trafikproblemerne er jo aktualiseret ved det midlertidige forbud mod 
gennemkørsel på Torpet for at komme uden om et lille stykke af Stenhusvej-køen. 

Alternativt løsningsforslag 

Er man imod bedre klima, miljø og grønne områder og området absolut skal ændres til boligformål, må det 
være med rammer som de omkringliggende parcelhusområder, på max. 30% bebyggelsesprocent og max. 
højde på 8,5 meter / max. antal etager 1,5-2. 

Vi er vidende om, at de omkringliggende grundejerforeninger fremsender en fælles indsigelse/høringssvar 
og vi tilslutter os fuldt dette. 
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Holbæk, den 12. april 2021 

 

Navn: Lise og Jesper Damm Sandberg 

Adresse: Stenhusparken 29, 4300 Holbæk 



Holbæk Afdeling 
Fmd. Frank Lykke  
Hansen 
Sandbakkevej 43 
4390 Vipperød  

Mere cykling og mindre biltrafik vil gavne: sundhed, klima, miljø og 
økonomi, som vi har set det i den senere (corona) tid. 

Trafik -> Kommunale veje og trafikstier: 

Vi er helt enige i de bemærkninger og retningslinjer, der er skrevet i planen 
bl.a, at der på veje og stier skal være: 

 Tryghed og sikkerhed
 Tilgængelighed
 Fremkommelighed

Konkret Holbæk: En indre ringgade i Holbæk by med cykelstier (ikke cykelbaner) er  
et udmærket mål men ikke det vigtigste for cykeltrafikken i og omkring bymidten. 
Cykelringen mangler især forbindelsen mellem Borgmester N. E. Hansensvej og 
stationen. Dette er en vigtig forbindelse til stationen for cyklister kommende fra 
Roskildevej/Henriettevej. 
Og der mangler sikker cykelrute langs Havnevej. Denne rute kan nemt etableres, idet 
der er noget, der ligner en cykelsti fra Brogade til Kalundborgvej på den nordlige side. 
På den sydlige side skal der bygges en rigtig cykelsti, og dermed forbydes parkering af 
biler, som p.t. er til stor fare for cyklister. 

Vigtigere for cyklister (end “ringgaden”) er, at der er fire sammenhængende ruter 
gennem bymidten,  
• Havnestien mellem Strandmøllevej og Havnekiosken ad Havnevej.
• Stillevej/cykelgade i Ahlgade mellem Labæk og Kalundborgvej.
• Den grønne Parallelvej mellem Munkholmvej og Slotscenteret, ad Kasernevej,
Tidemandsvej, Rosen, Jernbanevej og Jernbanepladsen.
• Banestien ad Kastanievej mellem Smedelundsgade og Stationen.
Her er vi enige med Lokalforum Holbæks Trafikplan 2020.

Ahlgade: Brosten (chaussésten) er uegnede til cykling, selv efter renoveringen for 
1-2 år siden. Forslag til en lille forbedring: planslebne 1m køreflader i begge vejsider.
NB! Planslebne chaussésten findes fx på Isefjords Allé.

I bymidten bør forbindelserne mellem de fire centrale cykelruter opprioriteres og være 
tilgængelige i begge retninger, hvor der er ensretning for bilister. Fx Bysøstræde fra 
Ahlgade og Dommerstien fra Smedelundsgade.  

Roskildevej - en af de vigtigste indfaldsveje: Fra Mellemvang til Gl.Ringsted/Højen 
mangler cykelsti i begge vejsiden: Flere steder er der et 4 m bredt fortov, som nemt  

Arnakke  d. 11. april 2021. 

Kommentar til Kommuneplan 2021 
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kunne dele areal med en cykelsti.  
Apropos Højen: Vejen skal aldrig anvendes for bilister fra de kommende boliger i 
Holbæk Have. 
 
Valdemar Sejersvej mangler cykelsti i begge sider mellem L E Worsøesvej og Gl 
Ringstedvej. Til gengæld kan cykelruten sydpå med bedre effekt og billigere sikres  
ad Gl Ringstedvej, Tveje Merløse og videre ad dobbeltrettet cykelsti til Harmskrydset. 
Jævnfør rute B Højstien i Trafikplan 2020 fra Lokalforum Holbæk. 
 
Indfaldsvejene trænger flere steder til sikre krydsninger for cyklister, for eksempel: 
Roskildevej ved Ny Taastrupvej 
Munkholmvej ved Vegenersmindevej, Sofiesminde Alle, Samsøvej og Kasernevej/Østre 
Anlæg. 
Kalundborgvej ved Fjordvej og ved Rema1000 i Allerup. 
 
Vi glæder os over cykelstierne, der færdiggøres i år: Søstrup-Stenhusvej og Stigs Bjergby-
Skamstrup. Ved sidstnævnte støtter vi lokale ønsker om forlængelse til Svinninge (måske i 
sammenhæng med Aggersvoldstien). 
 

Sundhed & Friluftsliv -> Stier og grønne områder: 
 
Vi er helt enige i de bemærkninger og retningslinjer, der er skrevet i planen, og specielt vil vi 
ønske nye stier anlagt fx manglende stykker på Brorfeldestien og desuden Ringstien rundt om 
Holbæk. Især i den sydlige del mangler stier ved Sportsbyen, Tveje Merløse over Vald.Sejrsvej 
mod Kalvemosen. En sti sydpå fra Kalvemosen langs Kalveå , under tunnelen ved motorvejen og 
ud til Ringstedvej, vil være en god begyndelse på et senere længere forløb mod Tuse. 
             
Desuden ønsker vi de tidligere (ulovligt?) nedlagte stier Nyvangsstien og Vallestrupstien 
genoprettet. Mht. Vallestrupstien blev Vipperød Lokalforum bemyndiget til at forhandle med 
lodsejerne omkring en genopretning, men lodsejerne ville ikke. 
Den tidligere banesti mellem Vipperød og Lejre blev lagt i graven bl.a. på grund af et nej fra 
Lejre. Holbæk burde i det mindste gennemføre stykket til Tølløse bl.a. fordi det - efter 
Skovvejens opgradering til motorvej - er blevet en omvej for cyklister, og det er meget utrygt at 
cykle på Roskildevej og Hjortholmvej.  
Stiplanen, der blev vedtaget i 2009, har ikke givet anledning til gennemførelse af ret mange 

stier. Den bør revurderes snarest og prioriteres, så der fordeles ligeligt mellem Holbæk 
by og de små lokalområder.  

 
    Med venlig hilsen 
      
     Frank Lykke Hansen 
      
       Cyklistforbundet (DCF), Holbæk 
 
 
 
 

 



Høringssvar kommuneplan 2021 – erhvervsområde Regstrup syd 

Maria og Mathias Steen Kildegaard, Gl. Skovvej 146, 4420 Regstrup 

Høringssvar kommuneplan 2021 – erhvervsområde Regstrup syd 1 og 2 

Ifølge kommuneplan 2021 fremgår det, at der ønskes erhvervsområde nord for Skovvejen klasse 4-5 
(Regstrup syd 1) og syd for Skovvejen i klasse 4-6 (Regstrup syd 2)1. 

Under sagen omkring Biogas anlæg kom det frem at området har særlige drikkevandsinteresser. Derfor 
undrer det at man nu alligevel vil lægge erhvervsområde i meget høj miljøklasse i samme område. Vi er 
også blevet gjort bekendt at der ikke er lavet yderligere undersøgelser omkring grundvandet og effekten af 
de nye miljøklasser derved ikke er beskrevet. 

Vi forstår ikke placeringen af 2 erhvervsområder så tæt på områdets største skole, en børnehave og stort 
idrætsområde. Det bør undersøges hvilken indvirkning det har på børnenes trivsel at der vil være øget støj 
gener, lugt gener samt at nuværende udsigt til natur nu vil blive erstattet af tung erhverv. Samtidig  bør det 
belyses hvordan placeringen mellem 3 mindre byer og ødelæggelse af naturområde/marker, bevirker 
huspriser og folks generelle trivsel. Mange af os er flyttet ”på landet” for netop at kunne nyde natur 
områder og ikke blive omringet erhverv fordi der er kommet en motorvej. Igen har vi hørt at der allerede er 
masser af frit erhvervsareal 10min væk ved Jyderup, hvor motorvejen nu forlænges til. Samtidig ligger 
afkørslen ved Tølløse mere afsides og ikke i nærheden af skole, børnehave, idrætsplads og umiddelbart 
med længere afstand til tæt bebyggelse end Regstrup Syd 1+2. Er dette område undersøgt som mulig 
placering for erhvervsområde i høj miljøklasse.  

En mulighed kunne være at Regstrup Syd 1+2 sættes til lavere miljøklasse (3-4) for at give mindre lokale 
erhvervsdrivende mulighed for at etablere sig/udvide uden at det skaber samme trængsel og gener som 
tung industri uundgåeligt vil.  

Gl. Skovvej er en skolevej og allerede belastet af både tung trafik (som dog er formindsket siden 
motorvejen blev etableret) men også færdsel af mange biler som ikke overholder gældende færdselsregler. 
Vi frygter derfor en øget usikkerhed for vores børn og deres færdsel til og fra skole/idræt/vennebesøg. 
Cykelstien langs Gl. Skovvej benyttes af særligt børn men også voksne som korteste transportvej mellem 
Kvanløse/Sdr. Jernløse/Snævre mv. til Regstrup/Nr Jernløse, igennem viadukten under motorvejen. Det bør 
undersøges hvorledes både Gl. Skovvej og resten af vejnettet i området kan sikres mod øget belastning af 
tung trafik. 

1 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/18013/redegoerelse-for-erhvervsudvikling-vers-12.pdf 
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Holbæk d. 11. april 2021 

Høringssvar til Kommuneplan 

Kommunalbestyrelsen har d. 20. januar 2021 vedtaget kommuneplanforslaget.  Forslaget til kommuneplan 
2021 er sendt i høring frem til 12. april 2021.  

Borgerne i Holbæk Kommune opfordres af Borgmester Christina K. Hansen til at indgive høringssvar til 
kommuneplanen. 

Vi håber derfor, med dette høringssvar, at det vil give anledning til en ændring af det fremsatte 
kommuneplanforslag. 

Solcelleområde 
En stor del af arealerne i Holbæk Kommune er i kommuneplanforslaget udlagt som sekundære områder for 
solceller. Med den udpegning ligger der en stor usikkerhed for de mange grundejere og beboere bredt i 
Holbæk Kommune, som alle har valgt at bosætte sig af forskellige grunde, men en grund der ligger til fælles 
for mange, er den skønne natur, værdifulde kultur og landsskabsmiljøer samt kystlinjen.  

Udpegningen medfører som nævnt en stor usikkerhed som kan have betydning for: 

- Ejendomsværdien for en stor del af de ejendomme der ligger op til arealer der kan ”plastres” til
med solceller.  Solceller vil begrænse eller skæmme udsynet.

- Områdernes attraktivitet

Udvalgsformand John Harpøth udtaler i Nordvest Nyt d. 7. april 2021 ”at solcelleanlæg absolut ikke pynter 
i landskabet”. Det er vi helt enige i. 

Området omkring Eriksholmvej og Ågerupvej er ligeledes udlagt som sekundærområde til solceller på lige 
fod med størstedelen af arealerne i Holbæk kommune, på trods af det er et område der repræsenterer og 
indeholder: 

- værdifulde kultur og landskabsmiljøer,
- det er en kystnærhedzone,
- beskyttede stendiger og fredede fortidsminder.

Høringssvar nr. 166



Holbæk d. 11. april 2021 

 
Ovenstående kort viser fredede fortidsminder, beskyttede stendiger og værdifulde miljøer. 

Vi undrer os derfor over at området i det hele taget er taget med i den Strategiske Energiplan og nu også er 
en del af kommuneplanforslaget.  

Klima- og Miljøudvalget har d. 6/4-2021 tiltrådt administrationen indstilling om at give afslag til 
udarbejdelse af lokalplan der muliggør solcellepark i området med følgende begrundelse: 

” Projektet vil påvirke og ændre kulturmiljøet markant i området og områdets karakter af 
herregårdlandskab med store åbne dyrkede marker. De store marker giver mulighed for lange kig med 
horisont hvilket et solcelleanlæg på denne placering vil mindske. En solcelleanlæg på denne placering 
vurderes ikke at kunne indpasses  skånsomt i landskabet, som er udpeget som kulturmiljø. Derudover vil 
solcelleanlægget være synligt fra kystlandskabet, Munkholmbroen, Tempelkrogen. For at placere et 
solcelleanlæg indenfor kystnærhedszonen skal der være en særlig planmæssig eller teknisk begrundelse 
hvilket det vurderes ikke at kunne findes med så markant en placering i et kulturmiljø ved kysten og med 
særlige landskabelige karakterer. Projektet vil derudover omkranse flere fritliggende boliger og vil medføre 
væsentlig påvirkning af ejendomme udenfor projektområdet.” 

Vi vil derfor med dette høringssvar opfordre til at området omkring Bredetved, Arnakke og Eriksholm 
udtages som muligt areal til solceller og kommunen generelt kun gøres orange de områderne der reelt er 
kortlagt som mulige solcelleområder.  

 

 

 

 

 

 



Holbæk d. 11. april 2021 

Nedenstående kort viser den ”orange” kommune, dvs. det stort set er muligt i helt kommunen at arbejde 
videre med solcelleparker? 

 

Vindmøller 

Der er ligeledes udpeget 2 sekundære områder omkring Eriksholmvej og Ågerupvej til vindmøller.  

Et sådan forhold er forbundet med stor usikkerhed for beboerne i området, da det for vindmøller: 

- medfører væsentligt værdiforringelse,  
- giver generende støj og forringer livskvalitet,  
- skæmmer områdets karakter,  
- påvirker værdifuldt kulturmiljø  
- ikke hører sig til i et område med fredede fortidsminder og beskyttede stendiger og i et 

kystnærhedsområde med natur og landskab, vi gerne vil bevare 

Med henvisning til ovennævnte punkter, mener vi at den sekundære udpegning for området omkring 
Eriksholmsvej og Ågerupvej, bør udgå af kommuneplanforslaget. 



Holbæk d. 11. april 2021 

 

 

Paradoks for politiker 

Vi kan godt forstå det svære dilemma for politikkerne som arbejder på at nå de besluttede klimamål, men 
skal det være på trods af borgerne og er det ikke bare den nemme løsning? 

Hvad med at kortlægge de egnede områder ud fra opstillede kriterier? Kigge mere helhedsorienteret. 
Samle jordbesiddere ud til motorvejsstrækninger om at samskabe vindmølle- eller solcelleprojekter. 
Argumentet herfor er, at der i forvejen er støjforurening og det ikke vil have samme påvirkning som at 
”udvikle” i værdifulde kultur- og naturmiljøer. Det vil være at begrænse støjforurening og beskyttelse af de 
værdifulde naturmiljøer der er i kommunen, som alt sammen bidrager til at Holbæk Kommune er et 
attraktivt sted at bo og flytte til. 

Ødelægger vi de miljøer vil det ændre kommunen og det er ikke muligt at genskabe disse landskaber. 

Vi har en lang lystlinje og attraktiv natur som de fleste borgere vægter højt og som bidrager til fælles 
livskvalitet. 

Lad os finde andre måder at indfri de ambitiøse klimamål på. 

Udover at det selvfølgelig vil være en katastrofe for os beboere i området omkring Bredetved, Eriksholm og 
Arnakke, vil det også berøre de tusindevis at borgere i kommunen og de mange turister, som årligt, aktivt 
benytter området til cykel- og gåture og nyder udsigten over den fantastiske natur og de åbne marker.  

Overordnet budskab 
Vi ønsker med dette høringssvar at arealerne omkring Bredetved, Arnakke og Eriksholm udtages som 
mulige arealer for solceller og vindmøller. 



Holbæk d. 11. april 2021 

Det er svært for os at forstå, at kommunen i det hele taget, har taget området med i kommuneplanen, hvor 
der reelt set, er en risiko for, at et  værdifuldt kulturmiljø og naturområde ved skov og vand kan gå tabt.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jesper K. Madsen 

Bredetvedvej 22 

4300 Holbæk 
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Høringssvar kommuneplan 2021 – erhvervsområde Regstrup syd 1 og 2 

Ifølge kommuneplan 2021 fremgår det, at der ønskes erhvervsområde nord for Skovvejen klasse 4-5 
(Regstrup syd 1) og syd for Skovvejen i klasse 4-6 (Regstrup syd 2)1. 

OSD og NFI 
I erhvervsområdet Regstrup syd 2 ligger der både OSD og NFI2. 

Ifølge Miljø- og fødevareministeriet skal kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen tage hensyn til 
OSD og NFI og skriver følgende: 

”Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser 
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er 
udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. ”3 

Til 14.E07 - Syd for motorvejen skriver I selv følgende: 

”Området kan efter nærmere lokalplanlægning anvendes til transport- og logistikvirksomheder, 
transporttunge produktionsvirksomheder og andre virksomheder der har et stort kørselsbehov og derfor er 
afhængige af en placering med god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Grundvandsforhold og 
landskabelige værdier skal undersøges nærmere i forbindelse med lokalplanlægningen. Lokalplanlægningen 
skal sikre, at der etableres afskærmende beplantning mod Nr. Jernløse og mod det åbne landskab. Mellem 
virksomhederne i erhvervsområdet etableres der ligeledes afskærmende beplantning eller grønne områder 
med grupper af træer. Motorvejseksponering og graden af indkig til virksomhederne i første række til 
motorvejen fastlægges også i lokalplanlægningen. Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen sikres, at 
grundvandsressourcen ikke påvirkes negativ. Der kan kun etableres virksomheder og funktioner inden for 
området, der ikke medfører en væsentlig fare for grundvandet. Jf. bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 
skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse, friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af 
grundvandet. Det er derfor ikke muligt at planlægge for sådanne virksomheder eller anlæg indenfor 
rammeområdet. Dette indebærer, at der jf. vejledningen til bekendtgørelsen (vejledning 2017-03-31 nr. 
9320), ikke kan indplaceres virksomheder og anlæg, der er opgjort på bilag 1 i vejledningen. Da bilaget ikke 
er udtømmende, skal der i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en nærmere vurdering, der sikrer 
at tilsvarende anlæg og virksomheder ikke placeres indenfor området.”4 

I henviser selv til bilag 1 i vejledningen5 og skriver, at virksomheder og anlæg der er opgjort på denne liste, 
ikke kan placeres i rammeområdet.  Af virksomhedstyper, der medfører en væsentlig fare for forurening af 
grundvand og fremgår af bilag 1 i vejledningen kan nævnes større transportvirksomheder, transportcentre, 

1 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/18013/redegoerelse-for-erhvervsudvikling-vers-12.pdf 
2 https://kort.holb.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d2044c374bb4472597a41d81d350bc1f 
3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1697 
4 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/lokalomraader/regstrup/14-regstrupnr-jernloese/14e07/ 
5 https://mst.dk/media/114969/pdf_-vejledning-om-krav-til-kommuneplanlaegning-inden-for-omraader-med-
saerlige-drikkevandsinteresser-og-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger.pdf 
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større vareterminaler og lignende.6 Altså bl.a. virksomheder, der har et stort kørselsbehov. Hvordan 
hænger det sammen med, at denne type virksomheder ikke må ligge i området, men det er netop denne 
type virksomheder I skriver skal ligge i dette område? 

I bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger7 fremgår det, at kommunen skal bidrage til og forebygge 
fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer. Hvordan hænger det sammen med, 
at der skal placeres et erhvervsområde op til miljøklasse 6 ovenpå et indvindingsområde? 

I § 2 i bekendtgørelsen fremgår det, at man i kommuneplanlægningen skal friholde områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Her går man i kommuneplanlægningen igen imod 
bekendtgørelsen i forbindelse med det planlagte erhvervsområde ved Regstrup syd. I § 2 stk. 2 i 
bekendtgørelsen fremgår det, at kommunen kan fravige, såfremt det er godtgjort, at der er en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for placering, herunder at lokalisering udenfor de nævnte områder er 
undersøgt og ikke fundet muligt, og at faren for grundvand kan forebygges.  

Vi har i materialet til kommuneplanen ikke fundet nogen redegørelse for, at man har undersøgt 
mulighederne for placering af et erhvervsområde i så høj en miljøklasse uden for OSD område og 
indvindingsopland. Hvor finder man denne? 

Vi har i materialet til kommuneplanen ej heller kunne finde noget materiale der beskriver, hvordan sådan 
et område i så høj en miljøklasse eventuelt vil påvirke grundvandet. Vi har heller ikke kunne finde noget 
materiale der beskriver hvordan man med så høj en miljøklasse vil forebygge forurening af grundvandet. 
Hvor findes dette materiale? 

 

Allerede restrummelighed af erhvervsarealer 
I regeringens infrastruktur frem mod 2035 planlægges motorvej fra Regstrup til Kalundborg8. I Jyderup er 
allerede etableret stort erhvervsområde klasse 4-6 med en restrummelighed på over 200.000 m2. Hvorfor 
ikke udnytte dette område først med samme miljøklasse?9 

 

Nødvendighed af høj miljøklasse? 
Er det nødvendigt med miljøklasse 6 i Regstrup syd 2 og miljøklasse 5 i Regstrup syd 1? Hvorfor ikke nøjes 
med maksimalt miljøklasse 4, hvor man kan tiltrække mindre lokale erhverv. Byen har allerede Virkelyst, 
hvor der er minimal gene fra. Et lignende område vil formentlig genere de færreste og opfylde mange 
mindre lokale erhvervs behov og skabe lokale arbejdspladser. Dette vil passe meget bedre til omgivelserne, 
i stedet for at prøve at presse et erhvervsområde i højmiljøklasse ind mellem 3 byer. Det er fuldstændig 
samme problematikker om igen, som under biogas-sagen! 

 

 
6 https://mst.dk/media/114969/pdf_-vejledning-om-krav-til-kommuneplanlaegning-inden-for-omraader-med-
saerlige-drikkevandsinteresser-og-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger.pdf bilag 1 
7 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1697 
8 Regeringens infrastrukturplan 2035; Danmark fremad, april 2021. 
9 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/18013/redegoerelse-for-erhvervsudvikling-vers-12.pdf 
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Lastbiltrafik 
Erhvervsområderne Regstrup syd 1 og 2 ligger i et område ud til skoleveje, boliger mm. Vil der blive krævet 
af virksomheder, at lastbiler ikke må køre af mindre veje og udsætte nærområder for stor risici og gener fra 
lastbiler? Vil der blive set på sikkerhed på vejene i byerne omkring erhvervsområderne (Regstrup, Sdr. 
Jernløse, Nr. Jernløse samt Snævre)? Øget trafik var netop et af hovedargumenterne, da biogas-sagen blev 
droppet. 

 

Lugt- og støjgener  
I forhold til lugt- og støjgener ligger erhvervsområderne i kort afstand til flere skoler, børnehaver samt 
dagplejer og vi har derfor bekymringer ift. børnenes trivsel. Er det forsvarligt at have transporttunge og 
potentielt meget forurenende virksomheder så tæt ved Skovvejens skoles udendørsfaciliteter?  

 

Klimakommune? 
Holbæk kommune vil gerne være grønne og nedsætte CO2-udledning. Er det ikke modstridende, at 
kommunen gerne vil være grøn, men samtidig udlægge erhvervsområder i høje miljøklasser? Vil man se på 
hvordan byerne kan kompenseres for den ekstra forurening områderne vil belastes med, i form af f.eks. 
skov, naturpark eller andet? 

 

Vindmøller 
I erhvervsområderne står der en vindmølle i hhv. Regstrup syd 1 og 2. Vi ejer vindmøllen, der er placeret i 
Regstrup syd 1. Vindmøller producerer grøn energi. Vil der blive taget hensyn til vores vindmølle ?          
Hvem udregnet  erstatning  for tabt produktion når der opføres  høje bygninger  som  begrænser vinden i 
området  ? 

 

Nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning 
Jf. erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning10 fremgår 
det, at der i planlægningen skal tages hensyn til at der ikke vil blive skærpede miljøkrav til eksempelvis 
produktionsvirksomheder af national interesse. Da dette tidligere var oppe og vende med biogas på samme 
placering, var man klar til netop at give virksomheden skærpede miljøkrav for at sikre borgerne i området. 
Hvordan hænger det sammen med de nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning? 

 

 

 

 

 
10 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_ko
mmuneplanlaegning.pdf 
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Punkt 2 i de nationale interesser i forbindelse med kommuneplanlægning omhandler 
kommuneplanlægning indenfor område med særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsopland. Der 
står følgende11:  

Man har her valgt et område som ikke alene er OSD 
område, men samtidig er indvindingsområde for 
drikkevand. Hvorfor følger Holbæk kommune ikke de 
nationale hensyn der skal tages i forbindelse med 
kommuneplanlægning? 

 

Punkt 2.2.3 foreskriver, at hvis kommunen fraviger 
forbuddene skal der udarbejdes en 
grundvandsredegørelse. Den grundvandsredegørelse, der 
i materialet for kommuneplanforslaget henvises til12, er 
en gammel grundvandsredegørelse, hvor man har kigget 
hvilken indvirkning det vil have på grundvandet med 
udvidelse af boligområderne ved Regstrup samt erhverv i 
miljøklasse 1-3. Hvorfor er der ikke lavet en ny 
grundvandsredegørelse, hvor der tages højde for de høje 
miljøklasser der ligges op til i kommuneplanen? Det 
virker meget mærkeligt, at man har vurderet at det ikke 
er nødvendigt med en ny redegørelse, da den man 
henviser til slet ikke har taget højde for det man 
planlægger i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_ko
mmuneplanlaegning.pdf 
12 https://kommuneplan2021.holbaek.dk/media/1465/osd-redegoerelse.pdf 
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Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 
 Lars Poulsen & Tove Rasmussen 

Sdr. Jernløse d. 12. april 2021 

Til Holbæk Kommune 

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021. Erhvervsområde Plannr: 14.E07 

Vi bor i Sdr. Jernløse og vil derfor blive stærkt påvirket hvis kommunens planer om at etablere et 
miljøklasse 6 - industriområde lige vest for os (område 14.E07) bliver en realitet. Dette vil vi gøre indsigelser 
imod af flere årsager. 

Vi står fuldstændig uforstående over for kommunens planer om at anlægge et industriområde med 
miljøklasse 6 – virksomheder lige vest for Sdr. Jernløse og sydvest for Regstrup/Nr. Jernløse. ”Miljøklasse 6 
omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i 
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.”  
(Vejledning om miljøklasser, Niras). Argumentet for at vælge denne placering er ifølge Jacob Bonde 
Pollmann (informationsmødet om erhvervsudvikling) at området med sin placering lige ved motorvejen 
ligger rigtig fint. Jacob Bonde Pollmann nævnte endvidere at det er områder, der muliggør høje 
miljøklasser, hvilket vi står helt uforstående overfor. Industri, der er så belastene for omgivelserne vil 
præge de små landsby-miljøer og Sdr. Jernløse vil komme til at ligge i skyggen af tung industri og blive udsat 
for støj, røg, partikler og anden belastning. Vi, der bor i landsbyerne, har jo netop valgt at bosætte os her, 
fordi vi sætter pris på det lille lokalsamfund, naturen, det åbne landskab, den friske luft samt ro. Og vi har 
valgt at bo her, også selv om der ikke er stort udbud af dagligvarebutikker eller offentlig transport. Havde vi 
et ønske om at bo i umiddelbar nærhed af et industriområde, havde vi bosat os et andet sted. Det er en 
skræmmende og forfærdelig tanke, at der er risiko for at tilkørslen til den hyggelige landsby Sdr. Jernløse 
måske i fremtiden skal foregå gennem et område med tung og belastende industri. Det vil ødelægge byen. 

Det virker helt selvmodsigende at Holbæk kommune har intentioner om at blive en grøn kommune, 
samtidig med at man ønsker at tiltrække tung industri til landsbyområder. Regstrupområdet har de senere 
år kunne tiltrække nye borgere fra f.eks. Storkøbenhavn netop fordi vi bor i det åbne land med ro og fred 
og alligevel med hurtig transport til København via motorvej eller tog. Det blev netop bekræftet af den 
Exometric rapport kommunen fik lavet for et par år siden, at bosætningen i landsbyerne sker fordi borgerne 
gerne vil væk fra støj og forurening i byerne. Er der lavet konsekvensberegninger på eventuelt øget 
fraflytning og dermed mistede skatteindtægter?  

Miljøklasse 6-virksomheder bør placeres i større industriområder sammen med andre virksomheder, så der 
kan tænkes i symbiose og synergi. Område 14.E07 er på 9 ha, hvilket ikke kan betegnes som et større 
område med mulighed for udvikling af symbiose-fællesskaber. Men måske kommunen alligevel pønser på 
at få indført det store industri-område, som blev forkastet i 2019?   

I forbindelse med motorvejsbyggeriet, blev projektet ændret, så motorvejen blev hævet, hvilket har 
medført en væsentlig støjforøgelse i Sdr. Jernløse.  Et problem, der kun forværres hvis der skal være tung 
industri i området også. Er der taget højde for den akkumulerede støj fra både motorvej og industri i 
kommuneplanen? Sdr. Jernløse vil blive meget påvirket af støj fra industriområdet lige vest for byen. Vi er 
meget bekymrede for at skulle leve i skadelig støj. 

Erhvervsområdet placering vest for Sdr. Jernløse, vil medføre et forhøjet partikel forurening i Sdr. Jernløse 
og Kvanløse, hvilket også er bekymrende. Igen, det var jo ikke derfor vi bosatte os på landet. Hvordan sikrer 
kommunen, at der ikke sker forhøjelse af partikelforureningen? 
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________________________________________________________________________________________________ 

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 
 Lars Poulsen & Tove Rasmussen 

 

Under etablering af motorvejen blev der i VVM afdækket flyveruter for de fredede flagermus, er der taget 
højde for dette ved placeringen? 

Århus Universitet har afdækket at der i området ved Nr. Jernløse er et geologisk område med begravede 
dale på op til 300 m dybde, hvilket kan medføre hurtigt nedsivning til grundvandet, er dette undersøgt i 
forhold til placeringen af erhvervsområdet. Området er udpeget som område med særlige 
drikkevandsinteresser. Hvordan harmonerer det med belastende industri? 

Det fremsendte udkast til kommuneplan og placering af erhvervsområdet syd for motorvejen, er det ikke 
en 2 behandling af erhvervsområdet omkring snævre, sdr. Jernløse området og dermed i strid med 
kommunens forretningsorden § 6? 

Vil op til 10 meters høje bygninger ikke medfører turbulens på de eksisterende vindmøller og dermed 
sænke deres effektivitet? 

Ovenstående problemstillinger bør medføre at erhvervsområdet til miljøklasse 6 flyttes til et større og mere 
sammenhængende erhvervsområde, hvor den nationale intension om symbiose og innovation kan ske. 

Sluttelig vil vi påpege at kommuneplanen tilsyneladende ikke har medregnet, at der nu kommer motorvej 
hele vejen til Kalundborg, hvilket udvider placeringsmulighederne for miljøklasse 6- virksomheder 
betragteligt og bør som sådan indgå i et vel gennemarbejdet kommuneplansforslag. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Poulsen & Tove Rasmussen 
Sdr. Jernløsevej 2 
4420 Regstrup 
 



Til Holbæk kommune Sønder Jernløse 12.04.21 

Ref: Område syd for motorvej ved Sønder Jernløse by. 

Med henvisning til plan forslag vedrørende godkendelse af erhvervsområde defineret som klasse 6 syd for 
motorvej ved Sønder Jernløse by, er dette helt uforståeligt at Holbæk Kommune kan komme frem til sådan 
et forslag, at man vil forsøge at udlægge området til klasse 6. 

Dette vil betyde er voldsom belastning af naturområdet, som også er med til at opretholde biodiversitet i 
området, derfor et det nødvendigt at ændre definition af området til klasse 1-3. 

Endvidere er der defineret ved klasse 6 at der kan bygges op til 15m højde, det omtalte område ligger tæt 
på byer, skole samt institutioner, det vil være ødelæggende for de omkring liggende områders udsigt. 

Da der tidligere har været et stort ønsker fra Holbæks Kommune at være grøn Kommune, vil det anbefales 
at udlægge området til følgende: 

Tiltrække private virksomheder til at investerer i området, for forskning, højteknologi industri, design samt 
mindre håndværkere, dette vil tiltrække nye medarbejdere / tilflyttere til kommunen. 

Definerer området til klasse 1-3 

Solcelle park. 

Lade station for elbiler 

Fødevareforretning 

Såfremt at der er ønske om yderligere, skal i være velkommen til at kontakte undertegnet 

Med Venlig Hilsen 

Pia og Søren Høiberg 

Sønder Jernløsevej 43A 
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Den 12. april 2021 

Høringssvar til kommunalbestyrelsen 

Vi gør indsigelse mod kommuneplanens udlæg af arealer syd for Nr. Jernløse til erhvervsområder med 
mulighed for anlæg af meget belastende og transporttunge industrivirksomheder og fabrikker i miljøklasse 
5 og 6. Der gives mulighed for byggeri i op til 15 meters højde - hvortil vel kommer betydeligt højere 
skorstene. 

Vi mener ikke, at virksomheder af den art bør placeres så tæt på beboelse og institutioner, selv om der er 
en juridisk mulighed for det.  

Uanset at alle love og grænseværdier overholdes vil det tilføre området meget mere luftforurening og støj. 

Luftforureningen vil ud over forurening fra skorstenene også komme fra den øgede lastbiltrafik. 

Støjmæssigt vil der skulle overholdes nogle støjgrænser, men selv støj under disse grænser er generende og 
vil kunne høres mange kilometer væk - sikkert også om natten og i weekenderne. 

Også visuelt vil det være stærkt generende. Det lyder besnærende, at en lokalplan skal sikre at der 
etableres en afskærmende beplantning og fastlægge graden af indkig til virksomhederne. Men det er jo 
umuligt at skjule virksomhederne med deres høje skorstene og bygninger og med deres store adgangsveje. 
Og vi tvivler på, at det får nogen konsekvenser, hvis afskærmningen bliver mangelfuld, når først 
virksomhederne ligger der.  

Grunden til at området er udlagt til de stærkt forurenende og generende virksomheder er iht. notat 
vedrørende redegørelse for erhvervsudvikling af 1. december 2020, at ”Byrådet i 2020 vedtog en ny 
erhvervspolitik, hvor Kommunalbestyrelsen vil arbejde på at udlægge nye arealer til erhvervsformål, så 
vores virksomheder får flere muligheder for at ekspandere inden for kommunegrænsen”. Men dette 
hensyn til vores virksomheder skal vel ikke ske på bekostning af vores borgere? 

Der står videre i notatet, at ”Kommunen vurderer, at der er behov for erhvervsudlæg, der muliggør 
virksomheder i en høj miljøklasse”. Er det stadig kun vores virksomheder, der tænkes på? Hvem er det 
egentlig, der har foretaget den vurdering og hvad ligger til grund for vurderingen?  

Er der ikke større sandsynlighed for, at der tiltrækkes virksomheder fra andre kommuner hvor kom-
munalbestyrelserne tager hensyn til miljøet og til de borgere, hvis interesser, de er valgt til at varetage ?  

Endelig kan man i bilag til notatet læse, at der i det sydlige område også er mulighed for placering af 
virksomheder i miljøklasse 7, hvortil hører lossepladser og biogasanlæg, så hvis der først tillades 
virksomheder i miljøklasse 6, så skal der ikke megen fantasi til at forstille sig, at man i næste kommuneplan 
vil gå et enkelt skridt op ad stigen, fordi ”kommunen” vurderer, at der er behov for det.  

Det er en helt forkert velkomstportal for Regstrup/Jernløse-området, som ikke vil være befordrende for 
bosætning i området - tværtimod. For ikke så mange år siden kunne vi sige til besøgende, at de skulle dreje 
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fra ved den gamle mølle. Nu henviser vi til en motorvejsfrakørsel. Lad det ikke fremover være sådan, at vi 
må fortælle, at vi bor ved asfaltfabrikken/betonfabrikkerne/forbrændingsanlægget.  

Vi håber, at I vil afstå fra at udlægge arealerne til virksomheder i de påtænkte miljøklasser, da I ikke selv 
kunne finde på at bosætte jer i et område med sådanne virksomheder. 

 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke og Jesper Purhus 
Kagerupvej 18 
4420 Regstrup 



Nørre Jernløse Vandværk a.m.b.a. 
C/O Mette Hou-Larsen, Søstrupvej 15, 4300 Holbæk 

info@nr-jernloesevandvaerk.dk, CVR:63569518

Indsigelse Kommuneplan 2021 

På vegne af vores ca. 300 forbrugere i Nr. Jernløse Vandværk gør vi herved indsigelse mod denne 
kommuneplan. 

Regstrup syd 1 – ca. 15 ha.: 

Regstrup syd 2 – ca. 9 ha.: 

Helt specifikt er vi meget utilfredse med, at Holbæk Kommune jf nedenstående tabel vil tillade helt 
op til klasse 7 industri som kan være ”medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og 
stålvalseværker”. 
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Vi undrer os særligt over denne udpegning af de to industriområder, da de ligger indenfor de 
områder, der er udpeget som ”områder af særlig drikkevandsinteresse”. 

 

I Holbæk Kommunes egne planer for drikkevand står der under ”Delmål”, at  

At beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen.  

Vandforsyningsloven angiver at: Kommunen skal 

….indarbejde grundvandshensyn i alle kommunens projekter og planer for at sikre beskyttelse af 
drikkevandsinteresser 

Under Handleplan for Vandforsyning 2012-2021 Finder man: 

”At der udvises stor forsigtighed i alle kommunens beslutninger og handlinger af betydning for 
drikkevandinteresserne i kommunen” 



Nørre Jernløse Vandværk a.m.b.a. 
C/O Mette Hou-Larsen, Søstrupvej 15, 4300 Holbæk 
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”Kommunen skal spørge/høre vandværket hver gang der skal tages beslutninger som berører 
vandværket eller indvindingsområdet.” 

 

 

Endvidere finder vi følgende citater i samme handleplan: 

Generelle retningslinjer 

8.6.1 Nye særligt grundvandstruende virksomheder skal så vidt muligt placeres uden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger (IOL). 
 
Bemærkninger til retningslinjer 

Inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger (IOL), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
og områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 
skal der tages særlige grundvandshensyn for at beskytte den nuværende og den fremtidige 
vandforsyning. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for at beskytte drikke- og grundvandet. 

OSD dækker ca. 60% af Holbæk Kommunes samlede areal, mens områder med drikkevandsinteresser 
(OD) dækker 38%. Der er således kun 2 % af arealet i kommunen, hvor der ikke er 
drikkevandsinteresser. 

Grundvandstruende virksomhed 

Staten stiller i ”vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” krav om at 
kommunerne skal redegøre særskilt for forholdet til grundvandsbeskyttelsen hvis der planlægges at 
placere aktiviteter der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet inden for OSD eller IOL. 
Der skal således redegøres for en lang række grundvandsforhold samt være en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for de nye arealudlæg. Derudover skal det beskrives, hvilke tekniske 
tiltag aktiviteterne forudsætter. 

Holbæk Kommune har udarbejdet en sådan grundvandsredegørelse for arealudlæg i OSD og IOL. 
Rapporten beskriver grundigt hvilke konsekvenser en række nye/ændrede arealudlæg vil få. For 
at beskytte drikkevandet er der I OSD-redegørelsen fastlagt særlige retningslinjer for en 
række rammeområder. Se OSD-redegørelsen her. 

Der er i kommuneplan 2017 ikke sket arealudlæg som vil medføre øget fare for forurening af 
grundvandet. Der er derfor ikke udarbejdet en særskilt grundvandsredegørelse i forbindelse med 
Kommuneplan 2017. 

Hvis der i planperioden udarbejdes kommuneplantillæg for en ændret anvendelse der medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet indenfor BNBO, OSD og IOL skal der udarbejdes en særskilt 
grundvandsredegørelse, herunder hvilke tekniske tiltag, der skal bidrage til at sikre 
grundvandbeskyttelsen. 

Kommunens administration i områder med BNBO er som udgangspunkt, at den planlagte eller 
eksisterende arealanvendelse ikke kan ændres, hvis ændringen vil føre til en øget fare for forurening af 
grundvandet. Aktiviteter, hvor der enten ved direkte udledning eller ved håndtering af stoffer, er en risiko 
for forurening af grundvandet, b 
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Vi kan ikke på nogen måde se, at Holbæk respekterer de planer for drikkevandsindvinding, som de 
selv har lavet. Det vil vi gerne have et svar på hvorfor de planer ikke overholdes i denne sag? 
 
Ud fra vores kendskab til kapaciteten i Kommunes Miljøforvaltning og dennes kontrol med andre 
industrier, er vi dybt bekymrede for om Holbæk Kommune vil kunne magte at føre tilsyn med 
industrier i disse miljøklasser. 
 
Vi er således dybt bekymrede for, om vi også i fremtiden vil kunne udvinde rent drikkevand til 
vores forbrugere fra vores kildepladser. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Nr. Jernløse Vandværk 
 



1

Plan

Fra: Hanne Bartram Gurresø < >
Sendt: 13. april 2021 02:43
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod Kommuneplan

Som borger vil jer gøre en alvorlig indsigelse mod, at der udlægges arealer til industri med forureningsklasse 4-7 syd 
for Regstrup.  
Jeg har købt hus i forventning om at bo på landet og IKKE med en industri af den allermest forurenende slags til 
nabo.  
Ejendommene i området vil lide en alvorlig værdiforringelse, da man ikke kan regne med købere, hvis byen skal have 
mærkat af rumme en stærk forurenende industri. Det er fuldstændigt uhørt, at en kommune kan gribe så voldsomt 
ind i borgeres liv, helbred og økonomi som tilfældet er her, hvis planerne realiseres. 
Hvorfor har man efter at Jernløse Kommune blev underlagt Holbæk Kommune omhyggeligt fjernet kommunale 
arbejdspladser (plejehjemmet på Hovedgaden og administration det gamle rådhus) for i stedet at påføre os industri 
af den værste slags. En sådan industri kunne lige så godt ligge inde i Holbæk. 
Hanne Gurresø 
Hovedgaden 47 
4420 Regstrup 
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