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INTRODUKTION
Hensigten med denne vejledning er at give et grundlæggende
overblik over planprocessen for alle interesserede. Særligt
henvender den sig til udviklere, der ønsker ny planlægning for et
område.
Som myndighed og samarbejdspartner er vi bevidste om, at
processen fra ide til plan, og derefter fra plan til projekt, er
kompleks.
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Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en
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bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens lokalplaner
kan ses på kort.plandata.dk og på kommunens egen hjemmeside:
horsholm.dk/borger/byggeri-bolig-og-flytning/lokalplaner/finden-lokalplan.
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Hvad er en lokalplan?
Ifølge Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at
udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet.

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men kan indskrænke
de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen
giver. Såfremt kommuneplanen ikke overholdes, kræver det et
kommuneplantillæg.
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NY LOKALPLAN
Hvornår skal der udarbejdes ny lokalplan

Ny lokalplan
Ønsker du at igangsætte et større byggeri
eller udvikling af et område, skal du forud
for en ansøgning kontakte planafdelingen
for indledende dialog.
Ansøgning om ny lokalplan sendes til:
bom-post@horsholm.dk

Før en lokalplan opstartes kræver det bl.a., at der er overensstemmelse
mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i Kommunen, samt at
Kommunalbestyrelsen er interesserede i, at der skal ske en udvikling.
Ved ny planlægning vurderes:
•

Ændringer i det bestående miljø.

•

Større planlægningsmæssig sammenhæng.

•

Offentlighedens medindflydelse på planlægningen.

Jf. planlovens § 13, stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres
større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger
af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse, jf. dog § 5 u.
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PLANHIERARKI
Staten fastlægger de overordnede rammer for planlægningen. Det sker i form af en
landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, en oversigt over statslige interesser og i form
af landsplandirektiver.

Kommunerne planlægger for udviklingen i byerne og det åbne land i overensstemmelse
med de overordnede statslige interesser og regionsrådets visioner. Hvert 4. år
udarbejdes en Kommuneplan, der indeholder den overordnede vision og retning for
kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv. Kommuneplanen indeholder rammer
for indholdet af lokalplaner samt retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen.
Lokalplanerne er det sidste led i planhierarkiet. Lokalplanerne har direkte retsvirkning
over for borgerne.

STATSLIGT

Landsplanlægning

REGIONALT

Regionerne udarbejder en regional vækst- og udviklingsstrategi, som vedtages politisk
i Regionsrådet. Den regionale udviklingsplan skal beskrive den fremtidige udvikling
for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Ud fra en helhedsvurdering skal
planen sætte visioner og pejlemærker for en samlet udvikling af regionen på tværs af
sektorområder, som natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse,
kultur, sundhed, m.v.

Planloven

Regionale vækst- og
udviklingsstrategier

Planstrategi

KOMMUNALT

Kommuneplan

Lokalplaner
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LOKALPLANPROCES
Afklaring

Henvendelse og
afklaring

Udarbejdelse af
startredegørelse

Evt.
udarbejdelse af
stedsanalyse

Evt. offentlig
forhøring
og tidlig
inddragelse af
borgere

Udarbejdelse

Politisk behandling og offentliggørelse

Udarbejdelse af
lokalplanforslag
+ miljøscreening
+ evt. kommuneplantillæg
+ evt. miljøvurdering

Politisk
behandling
af lokalplanforslaget

Offentlig
høring

Behandling af
høringssvar

Politisk
behandling af
den endelige
lokalplan

Klageperiode

Lokalplanproces

Tidsplanen kan påvirkes.

En lokalplanproces tager normalt 11-14 måneder,
afhængig af kompleksiteten, fra kommunen
modtager en fyldestgørende ansøgning med
alle nødvendige oplysninger, til at den endelige
lokalplan er endeligt vedtaget og offentliggjort,
hvorfra den er gældende og byggeretsgivende.

Politisk proces og offentlig høring.
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1. FASE: AFKLARING
Afklaring
Som det første når der byudvikles i Hørsholm Kommune, vurderes det, om der skal udarbejdes en stedsanalyse. En stedsanalyse indeholder administrationens anbefalinger
til udviklingen af området og danner grundlag for den videre proces.
Følgende skal forventningsafstemmes:
1.

Hvad er planens formål og væsentligste emner.

1.

Koblingen til Kommunens gældende retningslinjer for bæredygtig udvikling.

2.

Er der særlige hensyn og kompleksitet i området. Herunder skal udvikler bl.a. levere servitutredegørelse og fuldmagt.

Miljø- og planlægningsudvalget igangsætter lokalplanarbejdet ved at godkende en
startredegørelse udarbejdet af administrationen. En startredegørelse skal være med
til tidligt i processen at afklare muligheder eller udfordringer ved en evt. udvikling.
Tidlig inddragelse

Stedsanalyse

Startredegørelse

•

•

Skaber politisk accept af lokalplanens
hovedindhold og eventuelle særlige mål
og hensyn.

•

Fungerer som en forventningsafstemning
med udvikler om lokalplanens
hovedindhold.

•

Afstemmer faglige interesser, fx til andre
myndigheder eller sektorinteresser i
kommunen.

•

Belyser opmærksomhedspunkter.

•

Sætter retning for udvikling.

Det er også i denne fase, at det skal afklares hvornår og hvordan det ønskes at inddrage
borgere og andre interessenter i lokalplanarbejdet.
Ønskes der tidlig inddragelse, fx ved indkaldelse af ideer og forslag, skal det arrangeres
i afklaringsfasen.
•

Indeholder
administrationens
anbefalinger til den
videre udvikling på
baggrund af faglige
vurderinger og
undersøgelser.
Er med til at
understøtte
en strategisk
udviklingen af
byen.
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2. FASE: UDARBEJDELSE
Lokalplanforslag

Miljøvurdering

Når det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan og relevant
ansøgningsmateriale er modtaget, startes udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Ved opstart af en lokalplan skal der gennemføres en screening af planens miljøpåvirkning,
jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Miljøscreeningen skal afklare om lokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet
og der, derfor skal gennemføres en miljøvurdering, jf. Miljøvurderingsloven § 8, stk. 2.

Lokalplaner i Hørsholm Kommune udarbejdes af en planmedarbejder i tæt samarbejde
med bygherre og bygherrerådgiver.
§ 13, stk. 3. Hvis en udstykning eller et byggearbejde m.v. som nævnt i stk. 2 er
i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det kommunalbestyrelsen
snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt.
Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller bygherren
yder kommunen bistand til planens udarbejdelse.

Kommuneplantillæg
Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med Kommuneplanens
rammebestemmelser. Rammerne fastlægger, hvordan kommunens arealer kan
udnyttes, dvs. rammerne indeholder principper for områders anvendelse, bygningers
omfang m.v. Rammebestemmelserne er en del af kommuneplanen, der revideres
hvert 4. år.
Hvis en lokalplan er i strid med kommuneplanen, kan kommunen udarbejde et
kommuneplantillæg. Forslag til tillæg skal sendes i offentlig høring i minimum 4 uger,
hvor borgere og interessenter har mulighed for at indgive høringssvar. Den offentlige
høring finder typisk sted samtidig med, at selve lokalplanforslaget er i offentlig høring.

Leveranceliste
I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag
gennemføres en række undersøgelser, der skal
give indsigt i lokalplanområdets forhold. Materialet
leveres af bygherre i løbet af processen efter aftale
med administrationen.
Se leverancelisten på side 8-9.
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3. FASE: POLITISK BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE
Politisk behandling

Klagemulighed

Alle lokalplaner skal behandles af Miljø- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og
endelig besluttes i Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Evt. andre fagudvalg
inddrages, hvis lokalplanen påvirker deres interesseområde.

Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt
angår retlige spørgsmål, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. Der kan ikke klages
over planens indhold. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver
med retlig interesse i sagens udfald.

Offentliggørelse
Lokalplanen udarbejdes først som forslag. Lokalplanforslaget fremlægges til offentlig
høring i minimum 4 uger og sendes til ejere og lejere indenfor lokalplanområdet.
§ 24, stk. 6. For forslag til lokalplaner af mindre betydning kan kommunalbestyrelsen
fastsætte en frist på mindst 2 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager
skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk
og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes på naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil
opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret
tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold.
Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6
måneder fra de er meddelt.

Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres på kommunens hjemmeside.
Lokalplanforslaget findes også på Plandata.dk. Når lokalplanforslaget er offentliggjort,
gælder de midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget.
I løbet af den offentlige høringsperiode kan alle komme med bemærkninger eller ideer
til ændringer af lokalplanforslaget og andre myndigheder og nationalparkfonde kan
gøre indsigelse. Høringssvar sendes til kommunen via Kommunens Lokalplanportal.
I forbindelse med vedtagelsen af et lokalplanforslag beslutter Kommunalbestyrelsen,
om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter.
Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanforslaget endeligt, evt. med ændringer
foreslået på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i
løbet af den offentlige høringsperiode. Når lokalplanen er vedtaget endeligt, er planen
retligt bindende for det pågældende lokalplanområde.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Hørsholm Kommune, må området ikke
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der
gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning,
bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af
ejendommen kan fortsætte som hidtil.
De midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse
og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst et år efter offentliggørelsen.
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LEVERANCELISTE
Leverancelisten beskriver de nødvendige leverancer, der skal sikre en hensigtsmæssig
udvikling af projektet, være grundlag for lokalplanforslaget og sikre at det planlagte
byggeri kan opføres.

Sammenhæng med
omgivelserne

Redegørelse af lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer, bebyggelser og
byrum. Fysiske og funktionelle sammenhænge, udfordringer og muligheder. Dominerende træk, bebyggelsesmønstre, arkitektoniske elementer, sigtelinjer og
eksisterende beplantning mm.

Hovedgreb

Beskriv bygningernes arkitektoniske hovedgreb, landskabet og materialevalg herunder referencer.

Fredningsforhold

Redegørelse af evt. bevaringsværdig bebyggelse, beplantning, natur og landskab.

Situationsplan

Planen skal bl.a. vise placering af bebyggelsen, veje
og stier, indretning af opholdsarealer, beplantning og
træer samt bil- og cykelparkering.

Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan med mål og det præcise fodaftryk af
alle bygninger, højde i meter og antal etager.

Materialet skal bestå både af skriftlige og visuelle elementer, og skal leveres i Hørsholm Kommunes dataformat (se dataformat på side 9).
Listen er ikke udtømmende. I processen kan der være behov for yderligere materiale,
der belyser projektet.
I Hørsholm Kommune ønskes tidlig dialog. Ved ønsker til udvikling skriv til planafdelingen: bom-post@horsholm.dk
Emne

Leverance*

Vision

Redegørelse af hvordan projektet forholder sig til
stedet og det omkringliggende område, den lokale
fortælling samt kommunens politikker og strategier.

Servitutredegørelse

Kommenteret redegørelse for alle servitutter tinglyst
inden for lokalplanområdet.

Lokalplanafgrænsning

Adresser og matrikelnumre, der ønskes medtaget i
lokalplanen og et kort, der viser afgrænsningen.

Herunder håndtering af brandredning og renovation.
Diagrammer/Illustrationer

Diagrammer/illustrationer af kantzoner, vejsnit og
beplantningsplan. Desuden skal der redegøres for sol,
vind og skyggeforhold.

Visualisering

Visualiseringer af projektet, fx perspektivtegning, fotomontage eller billeder af en fysisk model.

Herunder evt. fuldmagt.
Nøgletal

Redegørelse af etagearealer fordelt på funktioner,
bebyggelsesprocent og friareal.

Volumestudier

Mulige disponeringer af grunden.
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Forbindelser og
infrastruktur

Med udgangspunkt i en overordnet kortlægning af eksisterende infrastruktur skal der diagrammatisk redegøres for fremtidig trafikflow, mobilitet, knudepunkter,
varelevering og renovation samt bil- og cykelparkering.
I forbindelse med større udviklingsprojekter skal Hørsholm Kommunes trafikmodel anvendes.

Miljø og klima

Redegørelse af eventuelle miljø- og klimamæssige
forhold, herunder bl.a. regnvandshåndtering.

Bæredygtighed

Redegørelse af bæredygtighedstiltag, der indarbejdes
i projektet.

Forurenende virksomheder
og støj

Redegørelse af støj og luftforurening fra virksomheder,
trafik og kystbanen.

Ledninger

Kort over alle ledninger indenfor lokalplanområdet og
redegørelse for deres konsekvenser for byggeriet.

Jordbundsforhold og
beskaffenhed

Redegørelse af arealer indenfor lokalplanområdet, der
er omfattet af jordforureningsloven og registreret som
forurenede grunde. Hertil i hvilket omfang projektet
strider mod bestemmelserne.

*Skriftlig fremstilling: Illustrationer mm. skal understøttes af skriftlige beskrivelser.

Dataformat
Hørsholm kommune ønsker data i et af følgende ESRI-dataformater:
•
•
•

Shape (.shp)
Personlig geodatabase (.mdb)
Filbaseret geodatabase (.gdb)

Kommunen arbejder udelukkende med data i projektionen System 2000:
•
•

Koordinatsystem - UTM/ETRS89 (ETRS 1989 UTM Zone 32 N, EPSG: 25832)
Højdesystem – DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)
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