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Vurdering af høringssvar til lokalplan 512.23 for (Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31 til 
kommuneplan 2013-25.
 
BY 29.09.2020

Forslag til nyt plangrundlag har været fremlagt offentligt i perioden fra den 14. maj 2020 til den 9. juli 2020. Der er modtaget 15 høringssvar i offentlighedsfasen. 
I det følgende gennemgås de modtagne høringssvar med administrationens vurderinger og anbefalinger.
Høringssvarene er medtaget i uddrag. 

Oversigt over emner i høringssvar:
 Byudvikling af lokal eller regional karakter (høringssvar nr. 6)
 Håndtering af regnvand/LAR (høringssvar nr. 1 og 9)
 Bygningshøjde (herunder lys-, støj- og indkigs-gener) og facadeudtryk (høringssvar nr. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15)
 Trafikforhold herunder bl.a. stier, afvikling, parkering (høringssvar nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15)
 Handicappede og tilgængelighed (høringssvar nr. 5)
 Natur, beplantning og rekreative arealer (høringssvar nr. 5 og 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)
 Valg af grund / placering på grund / delområder (høringssvar nr. 8, 9, 10, 12, 13, og 15)
 Genovervejelse af byggeprojektet (høringssvar nr. 7)
 Håndtering af plangrundlag/borgerinddragelse/proces (høringssvar nr. 8 og 9)
 Solcelleanlæg (høringssvar nr. 9)
 Udlægning af jord (høringssvar nr. 9)
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Nr
.

Afsender Resumé af høringssvaret Administrationens vurdering og anbefaling Forslag til ændringer i 
lokalplanen

1 Gribskov 
Kommune, 
Team Natur og 
Vand

Der foreslås ny formulering vedrørende etablering af et eller flere 
regnvandsbassiner, der kan forsinke regnvandet inden nedsivning.

Forslag til formulering af § 5.7:
Regnvand fra befæstet areal skal håndteres lokalt, eksempelvis 
ved at det ledes til nedsivningsbassiner. Der kan eventuelt blive 
tale om et neddroslet afløb til den offentlige regnvandskloak. 
Dette afklares under hensyntagen til de lokale
jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandsinteresser og 
efter vilkår i myndighedstilladelserne.

Administrationen har drøftet høringssvaret med 
spildevandsmyndigheden, og er på den baggrund 
indstillet på at ændre til følgende formulering af 
§5.7:

”Regnvand skal enten håndteres lokalt eller via 
offentlig regnvandskloak.”

Samme sætning skal i redegørelsesdelen på s. 34 
afløse nuværende: ”Regnvand fra bebygget areal 
skal håndteres lokalt indenfor lokalplanområdet, 
eksempelvis ved at det ledes til regnvandsbassiner, 
eller med overløb til offentlig kloak.”

Administrationen anbefaler 
at indarbejde følgende 
formulering af §5.7:

”Regnvand skal enten 
håndteres lokalt eller via 
offentlig regnvandskloak.”

Sætningen erstatter 
lokalplanforslagets §5.7.

Ligeledes anbefaler 
administrationen at 
sætningen i 
redegørelsesdelen på s. 34:  
”Regnvand fra bebygget 
areal skal håndteres lokalt 
indenfor lokalplanområdet, 
eksempelvis ved at det 
ledes til regnvandsbassiner, 
eller med overløb til 
offentlig kloak.”

erstattes af:

”Regnvand skal enten 
håndteres lokalt eller via en 
offentlig regnvandskloak.”

2 Per Hansen
Spurvevej 21
3200 Helsinge

Mener at et byggeri i 5 etager vil komme til at se frygteligt ud og 
at en bygning i samme højde som gymnasiet vil klæde landskabet 
bedre.

Det er administrationens vurdering, at der i 
lokalplanforslaget er indarbejdet bestemmelser, 
der håndterer bygningernes visuelle udtryk og 
sammenhængen med det omgivende landskab. 
Det kommer bl.a. til udtryk i følgende 

Medfører ingen ændringer.
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bestemmelser (uddrag): 

§5.5: ”Opføres byggeri indenfor delområde 1 
bestående af flere bygninger, skal der være 
minimum to forskellige bygningshøjder med en 
forskel på minimum 3 meter målt fra naturligt 
terræn til tagryg.
Note: Intentionen med bestemmelsen er at skabe 
en variation i byggeriets højder. Bygninger 
defineres her som en stedfast konstruktion, der 
udefra udgør en egen helhed, og visuelt adskiller 
sig fra øvrige bygninger.”

§6.1: ”Facader skal udformes, så der er en 
variation/dybde i lys og skygge. Der må ikke være 
lange strækninger uden åbninger.
Bebyggelsens facade må ikke udføres alene som en 
glasfacade. Der må gerne anvendes glas som en 
del af vindues- og dørpartier.
Tekniske anlæg og installationer på tag skal 
placeres i taghus.
Tagflader med en hældning over 15 grader skal 
udføres i tegl, skifer, tagpap, zink eller lignende 
materialer. Glastage og ovenlys skal udføres med 
en hældning på max 15 grader.
Note: Hensigten med bestemmelsen er blandt 
andet at forhindre generende genskin til de 
omkringliggende fra bebyggelsen.”

§7.4: ”I forbindelse med p-pladsen ved Østergade 
skal der etableres træbeplantning langs Østergade 
fra det vestlige matrikelskel mod Gribskov 
Gymnasium og indtil indsynskile, jf. Kortbilag 5. 
Træerne plantes i to lige rækker langs Østergade 
henholdsvis 4-6 meter og 23-25 meter fra skel mod 
Østergade.
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I området syd for indsynskilen kan der plantes 
enkelte solitære træer.
Note: Bestemmelsen har til formål at sikre, at den 
eksisterende grønne linje startende fra 
parkeringsarealet nord for Gribskov Gymnasium 
fortsætter sit forløb og med en art, der i et vist 
omfang sikrer et fortsat indsyn til Høbjerg Hegn.”

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

3 Britta Nielsen
Musvitvej 15
3200 Helsinge

Trafik på Østergade. Bemærker at der i forvejen er meget trafik og 
ingen cykelsti. Spørger hvor udkørslen fra det nye byggeri 
kommer. Er meget bekymret.

Der er i forbindelse med projektets 
forundersøgelser udarbejdet en trafikanalyse. 
Trafikanalysen peger på flere mulige scenarier for 
til- og frakørsel mellem Østergade og 
lokalplanområdet (se også kortbilag 5 til 
lokalplanen). 

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor 
lokalplanområdet kan etableres svingbaner og 
udvidelse af Østergade (§8.3).

I forbindelse med den endelige projektering vil der 
blive udført supplerende trafiktællinger, herunder 
tællinger af trafik på hovedsideveje i området. 
Tællingen vil indgå i den videre prioritering af 
trafiksikkerhedstiltag.

Det er administrationens vurdering, at der i 
lokalplanforslaget er indarbejdet bestemmelser 
der håndterer bløde trafikanter indenfor 
lokalplanområdet:

§8.11: ”Der skal anlægges stier indenfor 
delområde 1, så området er forbundet med 
stiforbindelse til Helsinge Station for gående.”

Medfører ingen ændringer.
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Byggeprogrammet til det kommende 
administrations- og sundhedsfaglige hus beskriver 
også håndtering af cyklister indenfor 
lokalplanområdet i kap. 6.6 (uddrag): ”Der laves en 
opstribning til cyklister og et egentligt fortov i 1.5 
meters bredde til gående. Begge dele fra 
Østergade frem til hovedindgang for hhv. 
administrationshus og sundhedsfagligt hus – samt 
genoptræning (option).”

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

4 Dorthe og Frank 
Nielsen
Østergade 82
3200 Helsinge

A) Trafikafvikling mm. 
Vi ønsker på ingen måde et lyskryds, da det vil lyse lige 
ind i vores stue.
Der blev sagt, at en rundkørsel blev det ikke, da den ville 
blive asymmetrisk. Hvad er det da for en elendig 
undskyldning. Enten er løsningen umulig/dårlig, eller også 
er den god, og måske den bedste. Der findes da mange 
asymmetriske rundkørsler. Rundkørsel eller svingbaner, 
ikke lyskryds.
Ind og udkørsel til området bør ikke være samme sted, af 
hensyn til udsyn og flow i trafikken.

Se høringssvar nr. 3.
 

Medfører ingen ændringer

Pipkvarteret er et stort boligområde, og mange biler skal 
ind og ud af Haragervej.
Var det ikke en idé, at lave vej mellem Østergade 97 og 
99. Der er en bred grusvej nu.
Det ville få det til at glide bedre, og man fordeler bilerne. 
Dem der skal ind i byen, og dem der skal ud af byen.

Østergade 97 og 99 ligger på nordsiden af 
Østergade og dermed udenfor lokalplanområdet. 

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

B) Børn der skal til tandplejen m.m.
Der går på nuværende tidspunkt en sti langs banen, ind i 
skoven. Samt en sti hen til gymnasiet. Kunne noget af det 
ikke videreudvikles, så man kunne gå den vej til 
tandplejen. Dem der skal på arbejde, og som er med det 
offentlige kunne også gå den vej. Der er jo ikke noget 

Der er i lokalplanen to bestemmelser for stier:

§8.11: ”Der skal anlægges stier indenfor 
delområde 1, så området er forbundet med 
stiforbindelse til Helsinge Station for gående.”

Medfører ingen ændringer
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fortov langs gymnasiet, og det bliver ikke nemmere at 
krydse vejen.

§8.12: ”Hvor der på sigt dannes trampestier, kan 
der indenfor delområde 3 og 4 anlægges 
grusstier.”

Det forekommer oplagt, at den eksisterende sti 
langs banen på sigt kan blive til en trampesti i 
delområde 3 mellem jernbanen og 
byggeriet(tandplejen). En sådan vil jf. lokalplanen 
kunne anlægges som grussti.

Se også høringssvar nr. 3.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

C) Parkering under jorden.
Ingen er i tvivl om, at den høje bygning plager os meget. 
Vi ved også godt, at på grund af forholdene, er der 
begrænsede antal m3 til at bygge på.
Hvad hvis man "puttede" den bagerste p-plads under 
jorden, under bygninger i fase 1. Så kunne fase 1 trækkes 
længere tilbage, det vil give flere m2 til fase 2, og så 
kunne man tage noget af højden.

Parkering under jorden, dvs. byggeri af p-hus, er 
langt dyrere end etablering af uoverdækkede p-
pladser, og området har god plads til placering af 
p-pladser i terræn.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer

D) Facadebeklædning.
For at det ikke skal virke dominerende, skal det være 
neutrale farver.
Kultursalen var pæn da den blev lavet, men det er den 
absolut ikke nu. Kigger man på Møllebakken og Rema, så 
er der brugt dæmpede neutrale farver. Jeg tænkte mit, 
da jeg så hvor stor Rema skulle være, men farven gør, at 
det er ikke så slemt.

Det er administrationens vurdering, at 
lokalplanforslaget og byggeprogrammet for det 
aktuelle administrations- og sundhedsfaglige hus 
håndterer et facadeudtryk, der vil passe ind på 
stedet.

Lokalplanforslaget indeholder ikke bestemmelser 
om farvevalg.
I byggeprogrammets (del 1) kapitel 4 står bl.a.: 
”Facader skal udformes så der er en variation / 
dybde i lys og skygge. Offentlige indgange skal 
markeres arkitektonisk så de er lette at orientere 
sig imod. Der må ikke være lange strækninger 
uden åbninger og der må ikke benyttes 

Medfører ingen ændringer
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reflekterende materialer. Byggeriet skal forholde 
sig til omgivelserne og landskabet”. 

Se også høringssvar nr. 2.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

5 Handicaprådet A) Handicaprådet er positivt i forhold til at der indtænkes 
stisystem, som skal forbinde området med Helsinge 
Station.
Rådet opfordrer i den forbindelse til, at der som del af 
stiprojektet indtænkes gode forhold ved krydsning i 
sporhøjde
for dem, der kommer fra vestsiden af banen og ikke kan 
anvende trappeanlægget – herunder evt. i samspil med 
Lokalbanen.

Forslaget om krydsning af banen ligger udenfor 
lokalplanområdet, men forslaget er noteret.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

B) Det er vigtigt at indtænke tilgængelighed ved anlæg af 
stisystem, det vil sige, at der skal etableres ledelinjer 
samt belysning.

Administrationen er positiv overfor forslaget, og vil 
være opmærksom på tilgængelighed i 
byggeprojektets endelige tilrettelægning af stier.

I byggeprogrammet (del 1) for det kommende 
administrations og sundhedsfaglige hus i pkt. 4.3 
”Tilgængelighed”, står: ”Byggeriet med udearealer 
skal udføres tilgængeligt og leve op til BR18, 
Universelt design.”
Herved sikrer vi tilgængelighed for alle.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

  Medfører ingen 
ændringer.

C) Det er positivt, at handicapparkeringspladser er indtænkt 
nær indgangene. Herudover skal der generelt indtænkes 
tilgængelighed i forhold til parkeringspladsen, så man kan 
finde frem til de rigtige adgange. Det vedrører f.eks. 
bestemmelserne i §§ 7.7 og 7.8, hvor materialebrug såvel 
som belysning er væsentlige faktorer i f.t. at understøtte 

Som Handicaprådet noterer, beskriver 
lokalplanens bestemmelser §§ 7.7 og 7.8 forhold, 
der vedrører materialebrug for veje, p-pladser, 
fortove, stier og befæstede udearealer – og 
belysning på ubebyggede arealer og p-plads ved 
Østergade.

Medfører ingen ændringer.
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tydelig orienteringsmulighed.
Endvidere beskriver byggeprogrammet (del 1) for 
det kommende administrations og sundhedsfaglige 
hus i pkt. 4.3 ”tilgængelighed”, at byggeriet med 
udearealer skal udføres tilgængeligt og leve op til 
BR18, Universelt design. Herved sikrer vi 
tilgængelighed for alle.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

D) Ved anlæg af rekreative arealer omkring offentlige 
bygninger bør der indtænkes et plantevalg, så risikoen for 
allergi mindskes. Rådet bemærker, at der i § 7.3 indgår en 
fyldig liste over hjemmehørende arter, hvor de oplagte 
arter med genevirkning for pollenallergikere sagtens kan 
fjernes: Birk, El, Elm og Hassel.

Der kan indtænkes et plantevalg, så risikoen for 
allergi mindskes. Handicaprådet bemærker, at der i 
§ 7.3 indgår en fyldig liste over hjemmehørende 
arter, hvor de oplagte arter med genevirkning for 
pollenallergikere sagtens kan fjernes: Birk, El, Elm 
og Hassel.

Administrationen foreslår at følge forslaget om at 
fjerne de nævnte sorter.

Administrationen har 
følgende forslag til 
ændring: Lokalplanens §7.3 
justeres, så følgende arter 
fjernes fra plantelisten:

5 Birk, Dun- Betula 
pubescens T
6 Birk, Vorte- Betula 
pendula T
10 El, Rød- Alnus glutinosa 
T
11 Elm, storbladet, Ulmus 
glabra T
15 Hassel Corylus avellana 
B

6 Erhvervsstyrelsen
Plantilsyn og 
Dialog

Vi har tidligere været i dialog om udlægget, hvor vi henviste til 
Fingerplanens § 22, stk. 1, pkt. 1.
Ifølge Fingerplanens § 22, stk. 1. pkt. 1, skal byudvikling i det 
øvrige hovedstadsområde være af lokal karakter. Ved byudvikling 
af lokal karakter forstås udvikling med erhverv og byfunktioner, 
som betjener et opland, der omfatter kommunen og 
nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende til større 
dele af hovedstadsområdet, jf. § 22, stk. 3.
Vi vil derfor anmode jer om at redegøre for, hvorvidt I forventer 

Der bliver med det kommende plangrundlag ikke 
udlagt nyt areal til byzone, der ikke allerede var 
udlagt i den gældende Kommuneplan 2013-25 for 
Gribskov Kommune.
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr- 31 og 
Lokalplan 512.23 gives der, mulighed for opførelse 
af byggeri, der kan rumme fx administrativt 
personale, kommunal tandpleje, base til 
hjemmepleje og sygepleje, sundhedspleje, 

Administrationen 
anbefaler, at det 
præciseres i 
kommuneplantillægget og i 
lokalplanens redegørelse, 
at der er tale om en 
byudvikling af lokal 
karakter. I lokalplanens 
redegørelse (s. 21) 
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at sundhedshuset er af lokal eller regional karakter. genoptræning, offentlige mødelokaler samt 
tilhørende vejanlæg, parkering og 
regnvandsbassiner.
Det vil således være et offentligt byggeri, der skal 
rumme kommunalt ansat personale, der servicerer 
kommunens borgere. Det vil dermed være en
byudvikling, der har lokal karakter, da området vil 
betjene et opland svarende til kommunens 
afgrænsning.

Administrationen vurderer at det kan præciseres i 
lokalplanens redegørelse, at der er tale om en 
byudvikling af lokal karakter.

suppleres sætningen:

Samlet set ønskes der 
mulighed for at opføre 
byggeri, der kan rumme fx 
administrativt personale, 
kommunal tandpleje, base 
til hjemmepleje og 
sygepleje, sundhedspleje, 
genoptræning, offentlige 
mødelokaler samt 
tilhørende vejanlæg, 
parkering og 
regnvandsbassiner.

med:

Det vil således være et 
offentligt byggeri, der skal 
rumme kommunalt ansat 
personale, der servicerer 
kommunens borgere, og 
der bliver tale om 
byudvikling af lokal 
karakter, da området vil 
betjene et opland svarende 
til kommunens 
afgrænsning.

7 Tina Landbo
Pinusvej 22
3200 Helsinge

Opfordrer til at de ansvarlige i kommunens skal tænke sig om en 
gang mere, før der bygges så stort et sted.
Alt for mange penge at bygge et nyt rådhus (jeg ved godt det 
bliver kaldt sundhedshus) når vi har ét midt i byen. Jeg har læst 
Anders Gerner mener de kan gå frem og tilbage til møder mm 
mellem de to huse – bliver det så i fritiden eller en del af deres 
arbejdstid?

Høringssvaret vedrører ikke forhold, der reguleres 
af fysisk planlægning.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.
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8 Danmarks 
Naturfredningsfor
ening Gribskov v. 
Hans Henrik F. 
Svensson
Skovridervænget 
7
3220 Tisvildeleje

A) DN Gribskov finder det uacceptabelt, at der vil blive 
placeret en bygning med en højde på 25 m så tæt på 
skoven. Det vil ødelægge områdets karakter af 
bevaringsværdigt naturområde, og være alt for 
dominerende i forhold til skoven, selv om indkigget delvis 
bevares. Indkigget vil blive spoleret af den høje bygning. 
Oplevelsen af skoven vil i høj grad blive påvirket af 
byggeriet, både når man er i skoven, og når man ser ind 
mod skoven fra Østergade. 

DN Gribskov foreslår, at der bygges i en mindre 
dominerende højde, eller bedst, at byggeriet flyttes ind i 
selve byen hvor der derved ikke vil blive ødelagt et 
bevaringsværdigt naturområde. I forvejen er DN Gribskov 
betænkelig ved den knopskydning der i øjeblikket sker 
omkring især Helsinge men også de andre større byer, 
hvor flere og flere naturområder bliver inddraget til 
bebyggelse. Gribskov kommune kan risikere at miste sin 
status som attraktiv natur- og turistkommune.

Byggeriet bliver opført stationsnært og tæt på 
bycentrum i Helsinge, og dermed med en 
placering hvor det overordnet set er ønsket at 
større offentlige bygninger med mange 
besøgende og arbejdspladser placeres. 
Placeringen i Helsinge er i overensstemmelse 
med at Helsinge i Kommuneplanen er udpeget 
som kommunecenter og kommunens 
administrationscenter.  
Med den foreslåede placering sikres samtidig 
indsynskig til Høbjerg Hegn.
Hvad angår højden: se høringssvar nr. 2.

Hvad angår indkigget mod naturområdet/skoven 
beskrives det i lokalplanens bestemmelser hhv.:
§§7.1 og 7.2.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

B) Desuden vil dyr og planters levevilkår sandsynligvis blive 
forringet af byggeriet og de omkringliggende anlæg.

Lokalplanområdet, hvorpå der påtænkes opført et 
nyt administrationshus, henligger i dag som 
traditionelt landbrugsareal, der dyrkes med 
kornafgrøder. Der er således ikke tale om et 
naturareal med et betydeligt plante- og dyreliv. 
Umiddelbart syd for lokalplanområdet er skoven 
Høbjerg Hegn beliggende og med denne et 
gunstigt levested for mange dyr og planter. Inden 
for lokalplanområdet er der disponeret plads til 
grønne områder – se kortbilag 4, delområde 2 og 
4. 
De grønne områder vil dels kunne fungere som 
levesteder for planter og dyr samt som 
spredningskorridor.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 

Medfører ingen ændringer.
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medfører ændringer til plangrundlaget.
C) Og så er det en uskik at kommunen ændrer i 

kommuneplanen, når den stiller sig i vejen for 
kommunens byggeriplaner. Et af formålene med en 
kommuneplan er netop at borgerne ved hvad de har at 
holde sig til. Dette formål udvandes når borgerne 
oplever, at man så let kan ændre i kommuneplanen.

Kommentaren er noteret. 
Det er Byrådets vurdering, om der er behov for 
ændringer til kommuneplanen.  I den forbindelse 
skal Gribskov Kommune overholde den 
lovbestemte høringsproces; der har i øvrigt i 
processen været afholdt to borgermøder.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

9 Eva Pahus
Bryggervej 5B
3200 Helsinge

A) Jeg støtter ikke forslaget til den nye lokalplan som det 
ligger i sin nuværende form samt tilhørende tillæg 32. Jeg 
synes, det er for løst i forhold til skovbyggelinjen og til 
matrikel 5a (D4) og foreslår, at der skrives en strammere 
plan for dette område således, at nuværende og 
fremtidige ejere på de eksisterende matrikler har en 
chance for at vurdere, om de fortsat ønsker at bo på 
Østergade.

Synspunkterne omkring skovbyggelinje og matrikel 
5a (D4) uddybes flere steder nedenfor.

B) Mener at man kunne have overvejet andre placeringer og 
foreslår 1. området, hvor Møllebakken er opført, 2. at 
man kunne have bygget ovenpå rådhuset.

Se høringssvar nr. 8 A. Medfører ingen ændringer.

C) Formålet med lokalplanen er at udlægge området til 
offentligt formål og at overføre et mindre område der i 
dag er landzone til byzone. D4 anser jeg dog ikke for at 
være et mindre område, hvis det er korrekt, at der blandt 
andet refereres til dette. Det er det største af dem alle 4.

D4 overføres ikke til byzone.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

D) Mht. Tillæg nr. 31, her læser jeg at man (i lighed som 
sagen på Sandet) ønsker at skrive sig ud at 
problematikkerne. Her ønsker man at gå fra en max 
højde på 11 m i tre etager til 25 m i 5 etager. Ikke en 
uvæsentlig ændring, som har fyldt en del i pressen og 
muligvis også på dialogmødet 9. juni, som jeg 
desværre ikke kunne deltage i. Jeg undrer mig over, at 
der ikke offentliggøres et referat over sådanne møder. 
Det er ikke et positivt indtryk, jeg har fået fra dem, der 

Der er blevet afholdt borgermøder, hhv. den 3. 
marts og den 9. juni. Begge gange har kommunen 
vist en præsentation, og der har efterfølgende 
været dialog med spørgsmål og kommentarer fra 
borgerne og tilhørende svar fra både politikere og 
administration.

Det er rigtigt, at blandt andet højden har været 
drøftet, og at dette efter mødet den 3. marts har 

Medfører ingen ændringer.
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deltog. At der egentlig ikke blev besvaret spørgsmål – 
og hvad er idéen med dialogmøde, hvis borgerne ikke 
oplever, at der reelt er et ønske om dialog, men at det 
måske snarere er en slags ”énvejs-kommunikation”?

resulteret i tilbagerykning af byggeriet med 25 
meter fra skel mod Østergade.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

E) Så ud over, at man i særdeleshed ikke kan regne med 
lokalplaner, skal man heller ikke længere have for 
megen tiltro til kommuneplanen. Passer den påtænkte 
lokalplan overordnet set ikke til kommuneplanen, 
ændres dette ved at skrive et tillæg til 
kommuneplanen – ligesom det er gjort for området på 
Frederiksværkvej 160. (tillæg 32). Og passer et givent 
projekt ikke til en lokalplan, kan man også ”bare” 
sende en ny lokalplan, der passer til det givne projekt 
man ønsker at gennemtvinge, i høring

Det er Byrådets vurdering, om der er behov for 
ændringer til kommuneplanen, ligesom byrådet 
har ret til at beslutte en ny lokalplan.
Der har i forbindelse med processen været holdt to 
borgermøder, ligesom herværende høring finder 
sted.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

F) Udover at 512.23 skal understøtte bestemmelserne for 
det nye Sundhedshus, åbner den også for etablering af en 
række andre høje boligprojekter indenfor en overskuelig 
årrække, hvis vi skal følge den nuværende 
kommunalbestyrelses ambitioner, der blandt ser ned på 
begrebet ”højdeskræk” (Morten Ulrik Jørgensen, 12 maj 
2020). Jeg tænker, at der ikke er nogle af vores 
nuværende folkevalgte, der selv har udsigt til at have 2 
eller at få et højhus som nabo, så derfor er det let at have 
dén slags ambitioner. Med forslaget i sin nuværende 
form, er der således åbnet for en ladeport at 
højhusbyggerier – i 5 etager – og det er måske bare 
begyndelsen?

Holdningstilkendegivelsen er noteret. Medfører ingen ændringer.

G) Højden vil være et springende punkt og som borger 
savner jeg at høre reelle argumenter for, hvorfor det er 
nødvendigt at skulle gå så meget i højden? Er det fordi, 
man har sat en bebyggelses% på 40? Så der reelt ikke 
ville være tilstrækkeligt med m2 til at imødese 

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg giver 
mulighed for en bebyggelse på op til 25 meters 
højde. Det hænger blandt andet sammen med 
begrænsninger af ”fortidsminder” og 
skovbyggelinje, at arealet derfor bliver begrænset. 

Medfører ingen ændringer.
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pladsbehov? Kunne man så evt. have strakt bygnings-
massen ud over et større areal? Hvad havde man tænkt, 
da man fastsatte 3 etager og max 11 m i den tidligere 
lokalplan? Og hvad er årsagen til at dette ikke længere er 
tilstrækkeligt? Eller er det fordi man er begrænset af 
”fortidsminder” og skovbyggelinje?

Dertil kommer bl.a.  hensyntagen til fortsat indkik 
til Høbjerg Hegn fra Østergade, og at grunden 
forskellige steder har blød undergrund.

Samtidig vokser Helsinge, og fortætning af 
bymidten er i den henseende en naturlig og 
bæredygtig udvikling, som blandt andet får højere 
bygninger som konsekvens.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

H) Varierende højder: Jf. lokalplanforslag §5.5 bestemmes 
det, at såfremt, der opføres flere bygninger indenfor D1, 
skal disse bygninger som minimum have en variation i 
højden på 3 m – hvilket vel svarer til én etage? Dvs. rent 
faktisk kunne vi opleve et byggeri, der alene består af 4- 
og 5-etages bygninger. Hvis det dækker den højt 
besungne ”variation”, er jeg skeptisk og synes, at man går 
over grænsen og helt ignorerer indsigelser, fremsat af 
øvrige partier i Byrådet samt kommet frem i den 
offentlige debat. Jeg savner klarere bestemmelser 
omkring denne variation i bygningshøjden. De 
udmeldinger, der er hørt fra UBL er meget vage. Jeg ser, 
at man kunne sætte nogle definerede bestemmelser. 

Forslaget er noteret.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

I) Herudover giver UBL udtryk for, at der med at skabe 
byggeri i højden, gives mulighed for at tilføre nogle 
”innovative” muligheder, som det blev sagt på 
Byrådsmødet 12. maj 2020 af Allan Nielsen. Det sætter 
jeg spørgsmålstegn ved. Vi har ikke mange ”højhuse” at 
sammenligne med (heldigvis) udover Møllebakken og de 
nye blokke på Frederiksborgvej. Her er der altså mildest 
talt ikke tilført megen innovation og for mig at se, er det 
opført lige ud af boksen. Hvis det er disse byggerier 
UBL/GSK anser som innovative, så siger jeg ”NEJ TAK”. 
Idéen med varierende højder er rigtig fin – men hvis det 
kun varierer med én etage – fra 4 til 5, er det jo nærmest 

Kommentaren er noteret. Medfører ingen ændringer.
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underordnet og fremstår ikke som særligt varierende for 
de omboende og forbipasserende. Jeg tror, man skal 
have ambitioner om større variation. Det kunne også 
være, at man langs bygningsfladerne måske valgte, at for 
hver 50 meter flade, skulle der komme et brud i fladen – 
f.eks. et ”hak” i bygningen, hvor man havde terrasse – for 
eksempel i forbindelse med kantine eller interne 
mødelokaler. Eller hvor bygningen simpelthen bare er 
lavere – á la et slags trappebyggeri. Eller man kunne 
forestille sig, at hvor bygningen for eksempel er 25 m i 
højden, må bygning max være 50 m i længden. Så man 
derved undgår at opleve den nye bygning som massiv.

J) §2.1 i lokalplanforslaget omfatter nuværende og 
fremtidige ejendomme, dele af ejendomme og 
umatrikulerede arealer etc. Er dette punkt indskrevet 
med henblik på at sikre retten til udstykning som anført i 
§4? Det er vel primært område D4, der ville være 
relevant i denne sammenhæng? 

Bestemmelsen er skrevet, fordi det er lovbestemt, 
at et lokalplanområde skal afgrænses. 

Lokalplanens bestemmelser gælder for nuværende 
og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme og 
umatrikulerede arealer etc. Det er beskrevet for at 
imødekomme eventuel tvivl herom.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

K) Matr.nr. 5a ligger for nuværende i landzone. Hele 
matriklen er omfattet af en kommuneplanramme, der 
udlægger området til byzone. Med lokalplanen overføres 
landzonearealet, så hele matriklen fremover vil være 
byzone, hvilket er meget bekvemt, da også Høbjerg Hegn 
bebyggelsen er byzone.

Det er kun en del af det nuværende landzoneareal, 
som overføres til byzone, og det vedrører matrikel 
5de (ikke 5a), se den røde markering på kortbilag 
3.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

L) § 3.3 arkæologiske interesseområde forefindes i D3, D2 
og D4 (imod Østergade næsten helt mod skel). Derved 
tænker jeg, at disse områder ikke ville være mulige at 
søge byggetilladelser til. (Kortbilag 6).

Lokalplanforslaget giver alene mulighed for 
placering af byggeri i delområde D1 blandt andet 
for at tage hensyn til de arkæologiske 
interesseområder, der er vist på kortbilag 6 i 
lokalplanforslaget. 

Medfører ingen ændringer.
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Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

M) Dele af lokalplanområdet er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab med det formål at sikre de 
landskabeligt værdifulde indsyn til skoven Høbjerg Hegn 
fra de omkringliggende veje. Størstedelen af matr.nr. 5a 
ligger indenfor en skovbyggelinje (mellem Østergade og 
skoven). Jeg spørger om, miljøstyrelsen allerede har givet 
dispensation til at overskride skovbyggelinjen og i givet 
fald med hvor meget? Jeg savner meget mere klare 
bestemmelser i lokalplanforslaget herom. Når man 
vælger at dispensere fra skovbyggelinjen fra den 
gældende 300 m, hvor meget vil man så dispensere? Er 
det 100 meter eller 200 meter? Dette fremgår ikke af div. 
kortbilag. Eller jeg kan have overset dette. 

Byggeri kan udelukkende finde sted i delområde 1, 
som ikke er omfattet af skovbyggelinjen, og som 
ligger i byzone.

Lokalplanen indeholder bonusvirkning, hvad angår 
anlæg af parkeringspladser, stier og 
regnvandsbassiner; der skal derfor hverken søges 
om landzonetilladelse eller dispensation fra 
skovbyggelinjen.

Det er Gribskov Kommune, der er myndighed for 
skovbyggelinjen (se kortet næstsidst i hvidbogen, 
hvor det orange område markerer areal, der er 
omfattet af skovbyggelinjen).

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

N) Yderligere omkring D4 (5a): 
Jeg mener, at lokalplanforslaget bør være strammere 
omkring dette område af flere grunde: 

1) Jeg tænker, at næste gang, der kommer en 
opdatering til denne lokalplan, vil det være fordi 
man ønsker at frasælge området enten til 
individuelle parceller, eller nok snarere til 
boligprojekter, der også kan være op til 25 meter i 
5 etager, da lokalplanforslaget understøtter dette. 

2) Og med en afstand til skovbyggelinjen, der 
matcher dén, som der måske er givet dispensation 
til. Om det så er 50, 100, eller 200 m er for mig 
umuligt at se ud af forslaget. Her mener, jeg at det 
skal være helt fast og ikke bare noget som 

- Delområde 4 må jf. §3.2 kun anvendes til grønt 
område og regnvandsbassin.”

- Se høringssvar 9M.
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Kommunalbestyrelsen kan fastsætte efter 
forgodtbefindende. Der er jo en årsag til, at vi har 
en skovbyggelinjen. Under de nuværende regler, 
kan der ikke bygges i D4 (5a) 

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

O) I redegørelsen er det anført under afsnittet om 
skovbyggelinjen, at det såfremt, det skulle blive relevant 
at ansøge om reduktion fra skovbyggelinjen, ville det ske 
via en ansøgning til Miljøstyrelsen. Jeg mener godt, at 
man kunne lægge sig fast på at bevare skovbyggelinjen. 
Det er et punkt, der ligger mange på sinde og som 
lokalplanforslaget lægger op til, synes denne ikke 
prioriteret. 

I redegørelsen anføres det endvidere, at GSK kan 
dispensere fra reglen, hvis det ansøgte ikke konflikter 
med NBL §17. Evt. byggerier vil uvægerligt konflikte og er 
det så UBL/GSK, der kan give sig selv tilladelse? Der vil 
være en potentiel interessekonflikt her.

Kommentarerne er taget til efterretning, idet der 
ikke bliver behov for at søge om reduktion af 
skovbyggelinjen jf. funktionen for de enkelte 
delområder.

Det giver derfor god mening at fjerne sidste 
sætning i redegørelsesdelens afsnit om 
”Skovbyggelinjen”.

Administrationen anbefaler 
at fjerne den sidste 
sætning i afsnittet om 
skovbyggelinjen: 

”Skulle det på et senere 
tidspunkt blive relevant at 
ansøge om reduktion af 
skovbyggelinjen indenfor 
matrikel nr. 5A, vil dette 
håndteres gennem en 
ansøgning til 
Miljøstyrelsen.

P) Det skal forhåndssikres, at de matrikler, der ligger som 
nærmeste nabo til D4 (5a) både til vest (mod Østergade) 
og til syd (Høbjerg Hegn udstykningen) skal fremtidssikres 
i forhold til ovenstående. Dvs. at afstanden til skel ikke 
kun skal være 4.5 m. Det bør matche bygningens højde, 
så de ikke oplever væsentlige indbliks- skygge og 
lysgener.

Som nævnt ovenfor må der ikke opføres bygninger 
i delområde 4.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

Q) Usikkerhed omkring D4 (5a) regnvandsbassiner – det 
fremgår at regnvandsbassiner og bakkelandsskaber skal 
placeres i landzone. Ergo kommer disse bassiner ikke i 
D4, der nu bliver overført til byzone. Så det ville heller 
ikke fremadrettet kunne blokere for boligbyggeri, hvorfor 
jeg tænker, at det er dét, der bliver den langsigtede plan 
for dette område? 

Matrikel 5a forbliver i landzone.  Delområde 4 må 
jf. §3.2 kun benyttes til grønt område og 
regnvandsbassin.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

R) § 4 Udstykning – her tænker jeg at UBL/GSK stadig har D4 
(5a) i tankerne? Dette område er oplagt til yderligere 
byfortætning, da man også samtidig har overført areal til 

Jf. lokalplanforslagets §3.2 (uddrag) gælder der 
følgende bestemmelser for delområde 4: 
”Delområde 4 må kun anvendes til grønt område 

Medfører ingen ændringer.
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byzone, vel med det formål at udstykke over tid. Derfor 
mener jeg, at lokalplanforslaget bør være strammere 
omkring dette område. 

§ 5.5 tillader højde i op til 25 m. Det læses at denne 
bestemmelse er anført som gældende for dén eller de 
bygninger, der opføres i D1. Men lokalplanen omfatter 
alle fire delområder – og jeg hæfter mig især med D4 (5a) 
som er det ubetinget største område. Så igen mangler 
der bestemmelser, der vedrører D4 (5a). 

og regnvandsbassin.”

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

S) §6.1 Bygningens udseende / facade. Bestemmelserne i 
dette afsnit går kun på den nye bygning, læser jeg og 
altså ikke på fremtidige ejendomme? Her lægges op til en 
vis variation i bygningens udtryk, hvilket er rigtig fint. Jeg 
savner også her bestemmelser, der vedrører D4 (5a).

§6.1 gælder for al kommende bebyggelse.

Vedr. D4 se svarene ovenfor.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

T) §6.2 Altaner og tagterrasser. Dette vel også kun 
gældende for nærværende byggeprojekt? Altaner ville 
synes utilpassede og jeg ville synes at balkoner ville være 
smukkere og give en rolig facade. Vi har en del af disse på 
min arbejdsplads (som blev opført i 2013) og det er rigtig 
godt. Også at bruge som udendørs arbejdsområde til 
samtaler/uformelle møder (skærmarbejde ville ikke være 
optimalt grundet sollys). Bruge af ordet ”altaner” peger 
ingen på at knytte sig til evt. kommende boligprojekter i 
D4 (5a). 

§6.2 om altaner og tagterrasser gælder for al 
kommende bebyggelse.
Administrationen ser ikke forskel på begreberne 
altan og balkon.

Hvad angår D4, se svarene ovenfor.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

U) §6.3 Hvis man vælger at etablere solcelleanlæg, hvilket 
også er fint, skal man så overveje hvilke og hvordan. Skal 
de på taget? Hvis man i fremtiden måtte ønske at placere 
etageejendomme på D4 (5a) kunne disse anlæg give 
anlæg til gener. 

§6.3:  ”Der kan installeres solenergianlæg (fx 
solfangere og solceller), der skal orienteres mod 
syd og vest. Note: Bestemmelsen har blandt til 
formål at hindre blændingsgener fra 
solenergianlæg til de omkringboende.”

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

V) §7.6 Veje, jeg henviser til permeabel asfalt som man også Lokalplanforslaget bestemmer i § 7.6, at p-pladser Medfører ingen ændringer.
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kunne benytte på p-plads. indenfor delområde 3 skal befæstes med 
græsarmering, bl.a. af hensyn til nedsivningsevnen.   

I byggeprogrammet er der allerede lagt op til 
permeable løsninger, men det afhænger af det 
endelige projekt.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

W) §7.11 Udlægning af jord. Jeg læser det som, at der må 
placeres jord 1 m fra skel – men kun på ubebyggede 
områder i byzone. Dvs, at naboerne til D4 (5a) mod syd i 
Høbjerg Hegn måske kan forvente forøget 
terrænregulering? Hvis der efterfølgende skal bygges i 
dette område, vil terrænet være højere end nu og derved 
kan man imødese højere byggerier? 

Der må placeres jord indtil 1 meter fra skel, og 
terrænreguleringen skal påbegyndes udjævnet 2, 5 
meter fra ejendomsskel med et fald på 20 grader. 
Udlægningen skal tilpasses jævnt til eksisterende 
omgivende landskab.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

X) § 8.7 At der kommer en el-plads for hver femte p-plads. 
Her kan man yderligere tænke ind, at turister også kunne 
tanke el på disse pladser – mod betaling. Man har sikkert 
taget højde for et antal handicap-, gæste- og 
medarbejder-pladser. 

Bestemmelsen §8.7 har som konsekvens, at der 
skal etableres mindst én ladestander. Der bliver 
forberedt for etablering af ladestandere for hver 
femte af de resterende traditionelle 
parkeringspladser, så de senere kan etableres som 
egentlige ladestandere.

Forslaget om at turister/andre kan tanke el mod 
betaling er noteret til evt. senere brug.
Der er i forbindelse med byggeprogrammet 
kalkuleret parkeringspladser til såvel 
handicappede, som gæster og medarbejdere.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

Y) § 8.8 Cykelparkering er rigtig godt. Vi har på min 
arbejdsplads dog måtte tage et kælderrum i brug også, da 

§8.8. Forslaget om etablering af sikre 
cykelparkeringspladser er noteret.

Medfører ingen ændringer.
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enkelte medarbejdere har fået stjålet ret dyre cykler og 
oplevet hærværk. I takt med at medarbejdere oftere 
kommer længere væk fra – også på cykler, ser man flere 
dyre versioner end den traditionelle ”havelåge”. Så blot 
en idé.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Z) § 8.11 stier – det er fint at anlægge stier og også en rigtig 
god idé at starte med trampestier i nogle områder, for at 
se, hvor præcis folk færdes inden man anlægger 
eventuelle grusstier etc. Se afsnit herom.

Administrationen siger tak for kommentaren. Medfører ingen ændringer.

AA) Eksterne mødelokalerne placeres mest optimalt i 
stueetagen, da man jo forventeligt også vil invitere 
eksterne til disse og derved skal de ikke igennem 
”private” kontorlandskaber etc. Desuden læser jeg at 
mødelokalerne er offentlige og, derfor også skal kunne 
tilgås fra stueetagen. Herved kan der også skabes rum for 
”forplejnings-øer”, så medarbejderne ikke skal sørge for 
forplejning til møder med eksterne, men blot kan guide 
gæsten hen til en kaffeautomat samt 
koldtvandsautomatik og kogevandhane evt.

Indretning af mødelokaler indgår ikke som en del 
af lokalplanen.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

BB) Parkeringspladser: I forbindelse med etablering af disse 
vil jeg foreslå, at der kigges på permeabel asfalt, der let 
kan lede regnvand til de designerede opsamlingsområder 
eller lade vandet sive ned i undergrunden, så man også 
derved tilfører vand til grundvandet. Samtidig sikrer 
permeabel asfalt tørre p-pladser. 

I byggeprogrammet for det kommende 
administrations og sundhedsfaglige hus er der 
allerede lagt op til permeable løsninger, men det 
afhænger af det endelige projekt.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

       Å)    Stien til stationen evt. suppleret med sti til busstop på 
               Østergade, eller evt. sti til bebyggelsen ved Høbjerg Hegn 
               (så beboerne og kolonihaverne dér får en genvej til 
               stationen) og man tilfører byen et ”parkagtigt” stisystem, 
               kunne også være en bonus. 
               Herudover kunne dette også skabe sammenhæng til selve 
               Høbjerg Hegn og hundeskoven og derved være til gavn 
               for flere. Dette understøttes også af lokalplan 94.04 
               Høbjerg Hegn. Man kunne evt. også tænke en 

Tak for forslaget.
Se høringssvar nr. 3 og 4B.

Medfører ingen ændringer.
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               ”cykelsti/del” ind således, at vores børn og unge fik en 
               mere sikker cykelrute til stationen. Stiområderne kunne 
               også benyttes af medarbejderne til walk-and-talk 
               samtaler samt invitere til en lille tur efter frokost, eller 
               når man trænger til at lufte hovedet. Læste jeg noget om 
               fitness plds? Disse installationer kunne blive placeret i 
               tilknytning til walk-and talk stier). Stiforbindelsen til 
               Helsinge station bør være oplyst - evt. med sensorer, der 
               oplyses for en bid ad gangen eller være oplyst i alle 
               mørke timer – området er i forvejen ikke særligt           
               hyggeligt at færdes i mørke. Ligesom evt. cykelsti bør 
               have sensor oplysning.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

      AA)  Landbrugspligt: Redegørelsen omtaler, at der skal gives 
               tilladelse til at ændre området. Jeg tænker, at det 
               relevante område her må være D4 (5a). Det må ligge 
               implicit i lokalplanforslaget, at der må være givet denne 
               tilladelse, dersom man ønsker at overføre arealet til 
              byzone?

Administrationen er opmærksom på forholdene 
omkring landbrugspligt.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

10 Dan og Bettina 
Gerdes
Østergade 63
3200 Helsinge

A) Beliggenhed: Den tænkte beliggenhed har markante lys- 
og indkigsgener til vores stue, køkken samt have. Samt 
naboers boliger og haver. Her er det særligt højden på de 
ansøgte 3 til 5 etagers byggeri samt beliggenheden på 
matriklen på Østergade der vil give lys- og indkigsgener.

Derfor er vores input at byggeriet holdes i 2 plan samt 
rykkes længere ind på matriklen og ligesom Gribskov 
Gymnasium i stedet ligger tilbagetrukket og langs med 
Østergade for at sikre at Østergades beboere ikke skal 
døje med så voldsomme lys- støj- og indkigsgener. 

- Samlet om lys-/støj- og indkigs-gener:
Til borgermødet den 3. marts 2020 blev 
borgerne præsenteret for projektplaner, der 
gav mulighed for placering af det kommende 
byggeri op mod skellet til Østergade.
I den forbindelse blev der talt om bekymringer 
for gener fra lys, indkig og støj. 
Drøftelserne førte til, at byggeprojektet 
efterfølgende blev trukket 25 meter tilbage fra 
skel mod Østergade, hvilket vil reducere 
generne for naboerne på den anden side af 
Østergade.
Bebyggelsens placering i forhold til skel 
beskrives i §5.4.

Nedenfor er administrationens svar vedr. 
gener fra hhv. lys, støj og indkig: 
 

Medfører ingen ændringer. 
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- Lys-gener:
Muligheden for refleksion fra det kommende 
byggeri begrænses i §6.1, som bl.a. forhindrer 
realisering af rene glasfacader for at undgå 
generende genskin til de omkringboende.
§6.4 forhindrer belysning af facader, og §7.8 
bestemmer bl.a. at lyskilder på ubebyggede 
arealer skal være lav pullert-belysning med 
nedadrettet lys og sensoraktivering.

§6.4: ”Belysning af facader må ikke finde 
sted.”

- Støj-gener: 
Om støj fremgår det bl.a. af miljøscreeningen 
til lokalplanforslaget, at der ikke forventes en 
væsentligt øget støjpåvirkning af området. 

- Indkigs-gener:
Foruden tilbagerykningen på 25 meter fra skel 
mod Østergade har lokalplanens også 
medtaget en bestemmelse, §6.2, som 
orienterer altaner og tagterrasser mod syd og 
øst for at undgå indkig. Endvidere sikrer §7.4, 
at der i forbindelse med p-pladser langs 
Østergade skal etableres træer i to lige rækker 
hhv. 4-6 meter og 23-25 meter fra skel mod 
Østergade. Træerne vil også afværge indkigs-
gener.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

B) Ift. at rykke bygningen længere ind på matriklen kan man 
således også tænke over et pænere indgangsparti lig det 

Lokalplanen indeholder ikke beskrivelser af 
indgangsparti. Men byggeprogrammets del 1 

Medfører ingen ændringer.
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nuværende rådhus. Her er der indtænkt skulptur samt 
springvand og pæn opgang. Bygges 
rådhus/administration så tæt på Østergade, i 4 eller 5 
etager vil bygningen ikke passe ind i områdets øvrige 
karakter og vil virke meget voldsom og alt for 
dominerende.

beskriver krav til forpladsen, hvoraf det bl.a. 
fremgår: ”Forslaget skal vise en klar og tydelig 
ankomst det nye administrations- og 
sundhedsfaglige hus via en forplads ved begge 
hovedindgange. Adgangene skal være ligeværdige 
og tilgængelige for alle.” ”Forpladsen skal være 
åben og inviterende med en øget kvalitet / 
detaljering af belægning, inventar og belysning”.

Forslag om indtænkt skulptur samt springvand og 
pæn opgang er noteret. 

Hvad angår holdningen til, at et byggeri så tæt på 
Østergade, i 4 eller 5 etager ikke vil passe ind i 
områdets øvrige karakter og vil virke meget 
voldsom og alt for dominerende beskriver 
byggeprogrammets del 1, kapitel 4.1 
”arkitektoniske udtryk og materialitet”, at 
”byggeriet skal forholde sig til omgivelserne og 
landskabet. Grundens naturlige topografi skal 
bevares og udnyttes positivt, fx med en 
parterreetage og forskudte indgangsniveauer”.

Se høringssvar 8A. 

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

C) Derudover har nuværende studieboliger en 
beplantningsskitse, som de skal overholde mod 
Østergade. Denne beplantningsskitse er vedtaget for at 
skærme for indkigsgener til genboerne på Østergade. Om 
man så fjerner studieboligerne og i stedet bygger rådhus, 
forventes det fortsat at denne beplantningsskitse 
overholdes, da indkigsgener i endnu højere grad vil opstå 
i forbindelse med byggeri af en endnu højere bygning, 

Som der er krav til beplantning foran 
studieboligerne, er der tilsvarende også krav om 
beplantning mod Østergade i lokalplanen:

§7.4: ”I forbindelse med p-pladsen ved Østergade 
markeret på Kortbilag 5, skal der etableres 
træbeplantning langs Østergade fra det vestlige 
matrikelskel mod Gribskov Gymnasium og indtil 

Medfører ingen ændringer.
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med flere vinduer mv., på samme matrikel, også selvom 
der pt tænkes at rykke bygningen ned bag 
parkeringsplads. 

Nuværende beplantningsskitse for studieboligerne:

indsynskile, jf. Kortbilag 5. Træerne plantes i to lige 
rækker langs Østergade henholdsvis 4-6 meter og 
23-25 meter fra skel mod Østergade.
I området syd for indsynskilen kan der plantes 
enkelte solitære træer.
Træbeplantning skal bestå af Småbladet Lind, Tilia 
cordata.

Note: Bestemmelsen har til formål at sikre, at den 
eksisterende grønne linje startende fra 
parkeringsarealet nord for Gribskov Gymnasium 
fortsætter sit forløb og med en art, der i et vist 
omfang sikrer et fortsat indsyn til Høbjerg Hegn.”

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

D) Parkeringsforhold: Beboere i området oplever allerede nu 
manglende parkeringspladser samt at mange parkerer 
langs Østergade, hvilket især udfordrer cyklister og 
ordentligt
overblik, da man skal langt ud på kørebanen for at 
undvige de parkerede biler. Derfor er et forslag at 
fortsætte nuværende parkeringsplads fra Kultursalen og 
fremme parkeringsforholdene til denne også således, at 
bygningernes parkeringsforhold vil fremstå i symbiose og 
stilen fra nuværende parkeringsplads med hæk og træer 
føres videre. Dette vil gavne begge bygninger der på 
forskellige tider af døgnet vil have glæde af flere 
parkeringspladser. Det foreslås at parkeringspladsen 
udvides til 4 rækker allerede foran 
administrationsbygningen, for at sikre nok 
parkeringspladser samt undgå indkigsgener ved for nært 
og højt byggeri ved Østergade.

Lokalplanforslaget beskriver mht. parkering i §8.5: 

Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads på. 30 
m2 etageareal kontorbyggeri.
Note: Forud for tilladelse til byggeri skal der 
udarbejdes en samlet, detaljeret plan for 
indretning af p-arealer.

Forslaget om at fortsætte nuværende 
parkeringsplads fra Kultursalen hænger sammen 
med byggeprogrammet for det kommende 
administrations- og sundhedsfaglige hus. Som det 
fremgår i byggeprogrammets del 1, 3.3 ”Kort” (se 
kortet nederst i hvidbogen). udlægges der 
byggefelt reserveret til parkeringspladser for etape 
2 i direkte forlængelse af parkeringspladsen ud for 
Kultursalen. I den østlige forlængelse heraf langs 
Østergade (etape 1) udvides byggefeltet reserveret 
til parkeringspladser i dybden i retning væk fra 
Østergade.

Medfører ingen ændringer.
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Som nævnt ovenfor beskriver lokalplanens: §7.4: 
”I forbindelse med p-pladsen ved Østergade 
markeret på Kortbilag 5, skal der etableres 
træbeplantning langs Østergade fra det vestlige 
matrikelskel mod Gribskov Gymnasium og indtil 
indsynskile, jf. Kortbilag 5. Træerne plantes i to lige 
rækker langs Østergade henholdsvis 4-6 meter og 
23-25 meter fra skel mod Østergade.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

E) Det anbefales at der indtænkes hækbeplantning lig 
centrum-parkeringspladserne nær Kvickly på denne 
parkeringsplads, som forhindringer, for at sikre 
hastighedsgrænser på den kommende store og lange 
parkeringsplads.

Forslaget om at indtænke hækbeplantning er 
noteret.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

Medfører ingen ændringer.

F) Trafik: Med den øgede mængde trafik man påfører 
området, vil trafiksikkerheden skulle i fokus i langt højere 
grad. Hertil fortov i begge sider af Østergade, da mange 
pt færdes i rabatten ved f.eks. busstoppestederne langs 
Østergade. Der bør anlægges fodgængerovergange ved 
busstoppesteder samt ved indkørslen fra Østergade til 
Høbjerghegn, som pt ligger i et vejsving og derfor i højere 
grad bør sikres overgang ved.
Cykelstier: Der bør anlægges cykelstier på begge sider 
langs Østergade. Særligt da skoletandplejen også skal 
bygges på matriklen og mange børn skal færdes (og 
allerede nu
færdes) langs Østergade. Der er mindre eller tilsvarende 
trafik på Skolegade, Helsinge, hvor forholdene for 
fodgængere og cyklister er langt bedre end her på 
Østergade. Der forventes
lignende trafikale løsninger for Østergade så 
trafiksikkerheden sikres i tilstrækkelig grad. Dette må 
være et politisk ansvar at tage højde for, når man 

Svar vedr. emnerne ”Trafik”, ”Cykelstier” og 
”Rundkørsel”:
Se høringssvar nr. 3.

Se høringssvar nr. 3.
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planlægger et så stort byggeri.
Således at tidsrammen for de trafikale løsninger tilsvarer 
tidsrammen for, hvornår selve byggeriet står færdigt.
Rundkørsel: Der har været forlydender om, at man vil 
anlægge trafiklys eller drejebane ved krydset: “Østergade 
- Haragervej - Ny parkeringsplads”. Her vil vi foreslå i 
stedet at anlægge en rundkørsel. Dette for at mindske 
lysgener for beboerne op ad krydset samt sikre et bedre 
“flow” for trafikken end et trafiklys afstedkommer. I de 
sene nattetimer opleves det, at Østergade ofte har 
bilister der kører langt over hastighedsgrænserne. Her vil 
en rundkørsel også begrænse muligheden for at anvende 
Østergade som en racerbane. Rundkørsler giver 
ydermere en mere glidende trafik samt færre støj- og 
lysgener. Derudover nedsætter rundkørsler risikoen for 
uheld med cyklister involveret med hele 55,6%. (se tal fra 
bl.a. Trafitec: 
(https://www.trafitec.dk/publikationer/2012/rundk%C3%
B8rsler-sikkerhed-og-cyklister-litteraturstudie-af-
sikkerhedseffekter-af) Derudover er rundkørsler også en 
økonomisk fordel kontra lyskryds særligt når der 
fokuseres på den øgede trafiksikkerhed og besparelser 
hertil. (https://ing.dk/artikel/rundkorsler-redder-mange-
liv-76217?fbclid=IwAR3DTSVkLJWOrymjUPt

               rP18iZlbDu5JT8nlfHU1cqHXK0ihlJ3f5LtUau7E ) Man kan 
               anvende idéen omkring rundkørsel fra lokalplan 112.06 
              og i stedet føre idéen ned til Haragervej, hvor indkørslen 
              til parkeringspladsen pt tænkes at blive placeret:  
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G) Tillægsforslag, Skovsti: Der færdes allerede nu offentligt 
mange folk langs Gymnasiets matrikel og ned til 
Høbjerghegn (cyklister, hundeluftere mv.) Et forslag vil 
også være at tænke bedre stiforhold ind for folk, der 
ønsker at færdes mellem Gymnasium og 
administrationsbygning, langs boldbanerne, ned til 
Høbjerg Hegn.

Se høringssvar nr. 4B. Se høringssvar nr. 4B.

H) Kommentar: Den tidligere foretagne trafikanalyse på 
Østergade blev foretaget flere dage henover at 
samfundet blev lukket ned grundet Covid-19. Dette har 
stor betydning for den måling af antallet af biler, der har 
været de pågældende dage kontra den trafikale 
belastning på ‘normale’ hverdage. Ydermere blev 
måleenheden placeret efter gymnasiets parkeringsplads 
samt efter Kongensgavevej, ud af byen, hvilket ikke giver 
et korrekt indblik i trafikmængden på Østergade, da 
mange trafikanter må ventes at køre til og fra 
Kongensgavevej samt dreje ind på gymnasiets 
parkeringsplads, og alle disse trafikanter blev derved ikke 
målt. Derved ser man ikke på den mængde trafik der 
allerede på nuværende tidspunkt hober sig op ved 
jernbaneoverskæringen på Østergade, samt på et korrekt 

Den foretagne trafikanalyse blev igangsat fredag 
den 6. marts. De målingstal som er brugt i 
beregningerne varer frem til den 11. marts, hvor 
statsministerens holdt talen vedr. Covid-19 
nedlukning. Tallene menes at være repræsentative 
af den tilknyttede rådgivningsvirksomhed.

I forbindelse med den endelige projektering vil der 
blive udført supplerende trafiktællinger, herunder 
tællinger af trafik på hovedsideveje i området. 
Tællingen vil indgå i den videre prioritering af 
trafiksikkerhedstiltag.

Medfører ingen ændringer.
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billede af, hvilken befærdet vej det fremover er som 
skolebørn skal cykle langs med for at komme til deres 
skoletandpleje.
Derfor foreslås en ny måling af trafikken på Østergade 
med flere måleenheder, bl.a. en måleenhed mellem 
jernbaneoverskæringen og ‘gymnasiets parkeringsplads 
indkørsel’, for at give et korrekt vurderingsgrundlag for 
de fremtidige trafikale løsninger, der skal findes til 
vejstrækningen.

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

11 Jane og Jesper 
Pedersen
Østergade 77
3200 Helsinge

A) Er bekymret for trafikken. Vores svar omkring dette er, at 
vi ikke ønsker trafikregulering i form af lyskryds, da vi 
allerede er presset hver gang toget ankommer. Dette 
skaber kø langt op ad Østergade flere gange dagligt. 
Vores ønske er en svingbane, rundkørsel, eller anden 
form for trafikregulering, der kan lede bilerne naturligt 
gennem Østergade. 
Vi håber vores trafik bekymring vil blive taget alvorligt og 
at der ville blive afsat midler til dette.

Se høringssvar nr. 3. Se høringssvar nr. 3.

B) Desuden synes vi at bygninger i fem etager er voldsomt, 
og vil virke meget skæmmende for hele området. Vi 
synes, at vi bør fremhæve den natur som ligger så tæt på 
bymidten, og som måske ville kunne tiltrække nye 
børnefamilier til vores kommune.

Se høringssvar nr. 2. Se høringssvar nr. 2.

12 Kirsten og Preben 
Lystgaard Pihl
Østergade 59
3200 Helsinge

Tilslutter sig fuldt ud Dan og Bettina Gerdes høringssvar, som de 
vedlægger.
Er allernærmeste nabo til det nye byggeri.

Se høringssvar nr. 10. Se høringssvar nr. 10.

13 Britt Gerdes og 
Leif Christiansen
Haragervej 5
3200 Helsinge

A) Det giver absolut ingen mening at bygge i op til 5 etager i 
en by som Helsinge og i en kommune som Gribskov og 
slet ikke i et område som ellers er en meget fin indkørsel 
til byen når man kommer fra øst. Såfremt I holder det til 
2 etager og breder byggeriet ud over et større område på 
matriklen, vil det give et lettere og mere indbydende 
indtryk. 

Se høringssvar nr. 2. Se høringssvar nr. 2.

B) Dette vil også mindske indkigsgener for flere af os Se høringssvar nr. 10A. Se høringssvar nr. 10A.
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naboer, der ligger i nærheden af byggeriet, indkigsgener 
som allerede er der i forhold til de studiecontainere, der 
allerede er placeret på grunden. Indkigsgener bør have 
stort fokus og er en væsentlig bekymring hos mange af os 
beboere nær byggeriet. For vores vedkommende vil der 
med byggeri i 5 etager på nuværende tænkte placering 
være tale om indkigsgener til vores have, stue samt 
køkken. 

C) Ligesom vi med studieboligerne fortsat har disse 
indkigsgener grundet en beplantningsskitse, der fortsat 
ikke er overholdt af bygherre.

Høringssvaret relaterer sig ikke til 
lokalplanforslaget.

Medfører ingen ændringer.

D) Som borgere i området tænker flere af os også, at når 
først der er bygget, er det svært at lave om, så vi håber 
ikke, at vi skal bruge de næste 50 år på at tale om, hvad 
skete der lige for byrådet dengang i 2020, er det noget vi 
som borgere -og politikere - i Gribskov vil være stolte af 
???? Især når man fra politisk side af ikke tager ansvar for 
trafikale løsninger, der selvfølgelig bør give et godt flow i 
trafikken samt være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og 
være færdige førend byggeriet tages i brug.
Derudover, er der også en stor udfordring for trafikken på 
Østergade, der køres ofte meget stærkt og i krydset 
Østergade / Haragervej er der tæt trafik som ofte byder 
på udfordringer og tæt på ulykker, nedbremsninger og 
horn, samt besvær med at køre fra Haragervej ud på 
Østergade allerede nu. Folk fra boligområdet her vil med 
det nye byggeri blive yderligere udfordret på udkørsel til 
Østergade.

Se høringssvar nr. 3. Se høringssvar nr. 3.

E) Ydermere vil vi give en bemærkning ift. pilotering, 
således at vi ikke oplever det samme som var tilfældet for 
beboere i Hillerød.
Der bør anvendes en støjsvag pilotering (vibrere pælene) 
samt klart overholdes miljøkravene ift støjgener fra 
byggeri, og dette bør fra administrationen af allerede fra 
start af være et krav til bygherre. (se her for nærmere 

Lokalplanen omhandler ikke anlægsfasen af 
byggeriet.

Gribskov Kommune er som bygherre selvfølgelig 
opmærksom på at undgå støjgener under 
byggeriet i den grad, det er muligt. Men 
piloteringstype afhænger af jordbundsforhold.

Medfører ingen ændringer.
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info ang. støjgener fra pilotering: 
https://sn.dk/Hilleroed/Bankelyde-kan-hoeres-i-alle-
byens-hjoerner/artikel/891402 )

Funderingsarbejdet vil jf. lovgivningen blive varslet 
mht. dato og tidspunkt på dagen

Administrationen anbefaler at høringssvaret ikke 
medfører ændringer til plangrundlaget.

F) Vi vil med ovenstående samtidigt tilslutte os samt 
anvende høringssvaret for de nærmeste beboere, som 
derfor også er vedhæftet mailen (Dan og Bettina 
Gerdes’).

Se høringssvar nr. 10. Se høringssvar nr. 10.

14 Anette Bindslev
Østergade 67
3200 Helsinge

A) Jeg vil gerne komme med ønsker i forbindelse med 
bebyggelsen; Jeg ønsker mig, at bygningerne ikke bliver 
højere end 3 etager.

Se høringssvar nr. 2. Se høringssvar nr. 2.

B) Og jeg ønsker mig, at der bliver tænkt rigtig godt igennem 
mht. trafikken på Østergade.
Selvom en asymmetriske og dermed en grim (Kunne jeg 
forstå på borgermødet) rundkørsel, tror jeg, det er en 
god løsning.
Jeg synes det bliver spændende, at se hvordan bilisterne 
fra pip-kvarteret klarer udkørsel til Østergade (Der er jo 
kun den ene
udkørsel for dem).

Se høringssvar nr. 3. Se høringssvar nr. 3.

C) Jeg ønsker også, at der bliver udtænkt, et godt stisystem, 
så brugerne til tandplejen og til genoptræningen ikke skal 
krydse Østergade. Der er kun fortov i den ene side af 
vejen.

Se høringssvar nr. 4B. Se høringssvar nr. 4B.

15 Morten Jensen
Østergade 67
3200 Helsinge

Tilslutter sig fuldt ud Bettina Gerdes høringssvar, som er 
vedhæftet.
”Jeg tror og håber på at I vil tage dette svar med i jeres beslutning 
om byggeriet.”

Se høringssvar nr. 10. Se høringssvar nr. 10.

Teknisk tilretning Lokalplanen suppleres med 
følgende bestemmelse:
§2.3: ”Lokalplanen har 
bonusvirkning for anlæg af 
parkeringspladser, stier og 
regnvandsbassiner i 
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Kortet viser skovbyggelinjen markeret med orange:

landzone; der skal derfor 
ikke søges om 
landzonetilladelse til 
anlæggene jf. Planlovens § 
15, stk. 4. Se endvidere 
lokalplanens kapitel 8 og 
9.” 

Teknisk tilretning: Lokalplanen suppleres i 
redegørelsesdelens afsnit 
”Skovbyggelinje” med kort, 
der viser skovbyggelinjen.
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”3.3 Kort, etape 1 og 2”. Kortet er fra byggeprogram, Del 1, vedr. projekt for ”Administrations- og sundhedsfagligt hus” i Østergade. 
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