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Del

Afsnit

Underafsnit
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Del 1
Redegørelse

00 Kommuneplanen i et
overordnet perspektiv,

Statslige og Regionale
politikker og planlægning

Region Sjælland

Tilføjelse

REGIONALT
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018
Region Sjællands Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 indeholder helt
overordnede ønsker til regionens fremtid. Udviklingsstrategien er opbygget omkring 10
konkrete målsætninger, seks principper og fire temaer. Region Sjælland vil fokusere
arbejdet omkring indsatser inden for følgende fire temaer:
• Fokuseret erhvervsudvikling
• Det offentlige som driver
• Kompetenceudvikling
• Attraktivitet
Råstofplan for Region Sjælland 2016 -2027
Kommuneplanen må ikke stride imod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet.
Kommuneplan 2017 for Slagelse Kommune har taget hensyn til råstofplanen, og strider
ikke imod den.
Den fælles regionale klimastrategi 2015-2018
Den fælles regionale klimastrategi 2015-2018, der handler om forebyggelse og tilpasning
af klimaforandringer er med til understøtte Odsherred Kommunens arbejde med bl.a.
klimatilpasning, energiplanlægning og Borgmesterpagten.
Fælles retningslinjer for digital infrastruktur Region Sjælland
De fælles retningslinjer skal være med til at give en ensartet standard for sagsbehandling
i forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland og
bidrage til at sænke barriererne for at udrulle den digitale infrastruktur, så der skabes de
bedste og billigste rammer for udbygningen. De fælles retningslinjer vil være med til at
gøre det klart tidligt i processen, hvilke krav de enkelte leverandører kan forvente i
forbindelse med etablering af digital infrastruktur. Der er en række hensyn, der skal
tages i forbindelse med udbygningen af den digitale infrastruktur. En smidig og tidlig
dialog skal være med til at sikre en bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland.
Retningslinjerne indeholder:
• Mastepolitik
• Gravepolitik
• Beregningsmodeller for leje af kommunalt ejet jord
• Beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med etablering af mobilmaster,
teknikhuse m.m.
De fælles retningslinjer vil fungere som en overordnet ramme for sagsbehandlingen. Der
kan dog være særlige lokale forhold, som gør det nødvendigt at afvige fra
retningslinjerne.

Del 1
Redegørelse

Kap 1.1.

Paya Fenger

Odsherred Kommune vil fortsat bruge konkrete,
fysiske indsatser som løftestang til at styrke lokal
identitet, stolthed og selvforståelse i byer og
områder.

Del 1
Redegørelse

Kap 1.1.

Paya Fenger

Der er et særligt potentiale i lokalområderne, som Der er et særligt potentiale i lokalområderne i forhold til at opbygge særdeles stærke
bl.a. handler om tilhørsforhold og identitet.
fællesskaber, gennem tilhørsforhold og identitet. Dette stedsspecifikke tilhørsforhold skal
synliggøres og styrkes gennem samskabende eksperimenter, hvor borgernes kompetencer
og kreativitet er udgangspunktet.

Del 1
Redegørelse

Kap 1.3.

Paya Fenger

Odsherred Kommune går ind for en decentral
model for civilt medborgerskab, hvor frivilligheden
læner sig op ad lokaldemokratiprocessen og
forankres lokalt frem for centralt. Byrådet ønsker
derfor ikke at kommunalisere frivilligheden, men
at støtte op om den lokalt ved at understøtte
frivillige initiativer og aktive borgere og arbejde
for at hjælpe lokale projektmagere.
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Odsherred Kommune vil fortsat bruge konkrete, vil bruge konkrete fysiske såvel som
borgernes egne hverdagskreative indsatser som løftestang til at styrke lokal identitet,
stolthed og selvforståelse i byer og områder.

Odsherred kommune går ind for en decentral model for civilt medborgerskab, hvor den
aktive indsats læner sig op ad lokaldemokratiprocessen og forankres lokalt frem for
centralt. Byrådet ønsker derfor ikke at kommunalisere det aktive medborgerskab.
Kommunen ønsker i stedet at støtte op ved at understøtte lokale initiativer samt danne
platforme hvor nye initiativer og engagement kan udvikle sig på nye og uforudsigelige
måder.
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Paya Fenger

Derfor vil følgende projekter være tiltag, der
skal arbejdes for i løbet af
kommuneplanperioden (2017 – 2029):
Oprettelse af et frivillighedsnetværk
Udbygning af frivillig-sitet på kommunens
hjemmeside
En digital platform, eller evt. en udbygning af
Foreningsboomerangen og Foreningsfokus.

Derfor vil følgende projekter være tiltag, der skal arbejdes for i løbet af
kommuneplanperioden (2017 – 2029):
Støtte initiativer der skaber netværk mellem aktive borgere på tværs af kommunen
Eksperimentere med udvikling af projekter der fremmer aktivt medborgerskab og dermed
lokaldemokratiudviklingen
Undersøge mulighedderne i at It- og iværksætterhuset i Egebjerg omdannes til et kulturinnovations- og samskabelseshus, hvor der skal eksperimenteres med politikudvikling,
lokaldemokrati, hverdagskreativitet, engagement, aktivt medborgerskab,
netværksdannelse etc.

Region Sjælland

Tilføjelse

Kommuneplanen 2017-2029 følger Regionen Sjællands ”Fælles retningslinjer for digital
infrastruktur” udgivet april 2016.
17 kommuner er gået sammen om at have fælles retningslinjer for den digitale
infrastruktur. Målsætningen er at gøre det enklere og lettere at få udbygget den digitale
infrastruktur i Region Sjælland. De fælles retningslinjer vil ikke løse alle udfordringer
med at få mobil- og bredbåndsdækning i hele Region Sjælland, men det er et af
redskaberne til at løse udfordringen.
Boks: Fælles retningslinjer for digital infrastruktur - Region Sjælland omfatter:
• Mastepolitik
• Gravepolitik

5.2.1.

Vejdirektoratet

Tilføjelse

Vejdirektoratet er myndighed på Statsvejene, mens kommunen er myndig for alle øvrige
veje.

5.3.2 Højspændingsanlæg og
Naturgastransmissionsanlæg

Energinet

Respektafstand og forsigtighedsprincip for
højspændingsanlæg
De anbefalede respektafstande til
luftledningsanlægget skal overholdes.
Respektafstande som er fastsat til at give
betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker, er
beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5a,
§6.8 (Bek nr. 309 af 25/04/2009). Respektafstande
ved beplantning er givet i Vejledning om arbejde
og træbeskæring nær luftledninger,
Sikkerhedsstyrelsen, januar 2008.

Del

Afsnit

Del 1
Redegørelse

Kap 1.3.

Del 1
Redegørelse

5.0 Forsyning, trafikanlæg
og andre tekniske anlæg

Del 1
Redegørelse
Del 1
Redegørelse

Underafsnit

5.3.4 Antennemaster

Desuden skal forsigtighedsprincippet for
eksponering fra magnetfelt (vejledning i
forvaltning af forsigtighedsprincippet ved
miljøscreening, planlægning og
byggesagsbehandling) følges ved opførelse af nye
boliger og institutioner, samt ved anlæg af nye
højspændingsanlæg.

Del 1
Redegørelse

Afsnit 6.0 Ferie og Fritid

Geopark Odsherred
Nina Lemkov

Der er ingen sammenhængende rideruter i
Odsherred. For at fremme rideturismen og
bosætning af hestefolk, vil Byrådet være med til
at understøtte muligheden for at ride på
sammenhængende ruter i tilknytning til
høhoteller, samt skabe et sikkert ridestisystem i
Geoparken for dagligryttere.

Der er ingen sammenhængende rideruter i Odsherred. For at fremme rideturismen og
bosætning af hestefolk, vil Byrådet være med til at understøtte muligheden for at ride på
sammenhængende ruter i tilknytning til privat overnatning og høhoteller, samtidig
medvirke til at skabe et sikkert ridestisystem i Odsherred for dagligryttere. I den
kommende planperiode bør sammenhængende rideruter – Ridestier for Alle - i hele
Odsherred samtænkes med en fremtidig udviklingsplan for Geopark Odsherred i det åbne
land, kystlandskabet og sommerhusområderne.

Del 1
Redegørelse

7.0 geopark odsherred

Geopark Odsherred
Nina Lemkov

Tilføjelse

Byrådet vil: Arbejde for, at der udarbejdes en strategi for at udvikle Danmarks første
vindistrikt langs Sejerø Bugt, idet der især på de sydvendte skråninger eksisterer særligt
gunstige betingelser og muligheder for vinproduktion i Danmark af særlig høj kvalitet pga.
jordbundsforhold, geologiske forhold, hældning, vind, sol og temperaturer.
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7.0 geopark odsherred

Geopark Odsherred
Nina Lemkov

I anden halvdel af kommuneplanperioden i 2019 og
2021 bliver hovedopgaven at planlægge den videre
udvikling af Geopark Odsherred, som en
fremtidsinvestering for vækst og beskæftigelse,
bosætning og levevilkår, oplevelser samt
branding, identitet og stolthed i kommunen.

I anden halvdel af den kommende planperiode bliver hovedopgaven at planlægge den
videre udvikling af Geopark Odsherred, som en fremtidsinvestering for vækst, bosætning
og levevilkår, oplevelser og branding samt identiet og stolthed i kommunen. Der skal
således udarbejdes en strategi for planlægningen af fremtidens Geopark Odsherred i det
åbne land og sommerhusområderne, der på den ene side varetager de værdifulde
landskabelige interesser og samtidig på den anden side sikre at den rekreative
tilgængelighed styrkes (kap 9. Beskyttelse af det åbne land).

8. Benyttelse i det Åbne
Land

Miljøstyrelsen

Det åbne land er inddelt i følgende områder:
særlige værdifulde jordbrugsinteres- ser,
jordbrugsområde, landskabsområde, større
uforstyrrede landskaber og beskyt- telsesområde.
Denne områdeudpegning danner, sammen med
Landskabsanalysen, grundlaget for den afvejning,
som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse
og beskyttelse i det åbne land.

Det åbne land er inddelt i følgende områder: særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og
beskyttelsesområde. Denne områdeudpegning danner, sammen med Landskabsanalysen,
grundlaget for den afvejning, som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse og
beskyttelse i det åbne land.

Miljøstyrelsen

Dette kapitel indeholder mål og redegørelse for
jordbrugsinteresser (herunder jordbrugsområde og
landskabsområde), skovrejsning, byggeri i
landsbyer og i det åbne land. Kapitlet indeholder
ligeledes en redegørelse omkring kommunens
land- distriktspolitik og -udvikling.

Dette kapitel indeholder mål og redegørelse for jordbrugsinteresser (herunder
jordbrugsområde og bevaringsværdige landskaber), skovrejsning, byggeri i landsbyer og i
det åbne land. Kapitlet indeholder ligeledes en redegørelse omkring kommunens
landdistriktspolitik og -udvikling.

Miljøstyrelsen

Det åbne land er inddelt i følgende områder;
særlige værdifulde jordbrugsinteres- ser,
jordbrugsområde, landskabsområde, større
uforstyrrede landskaber og beskyt- telsesområde.
Denne områdeudpegning danner sammen med
Landskabsanalysen grundlaget for den afvejning,
som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse
og beskyttelse i det åbne land. For mål og
redegørelse for beskyttelse i det åbne land,
herunder for større uforstyrrede landskaber og
beskyttelsesområde, se kapi- tel 9.0 Beskyttelse i
det åbne land.

Det åbne land er inddelt i følgende områder; særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og
beskyttelsesområde. Denne områdeudpegning danner sammen med Landskabsanalysen
grundlaget for den afvejning, som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse og
beskyttelse i det åbne land. For mål og redegørelse for beskyttelse i det åbne land,
herunder for større uforstyrrede landskaber og beskyttelsesområde, se kapitel 9.0
Beskyttelse i det åbne land.

Del 1
Redegørelse

Miljøstyrelsen

Landskabsområde indeholder værdifulde
naturområder, bevaringsværdige landska- ber og
kulturhistoriske værdier. Disse er ligeledes
primært forbeholdt jordbrugser- hvervet.
Retningslinjerne er udformet på en sådan måde,
at der, samtidig med at landbrugsdriften sikres,
bliver taget vidtgående hensyn til
bevaringsinteresserne. Der er derfor begrænsede
anlægsmuligheder for ikke-jordbrugsmæssigt
byggeri og anlæg. Landskabsområderne omfatter
ca. 46 % af arealet i Odsherred Kommune.

Bevaringsværdige landskaber indeholder værdifulde naturområder og kulturhistoriske
værdier. Disse er ligeledes primært forbeholdt jordbrugserhvervet. Retningslinjerne er
udformet på en sådan måde, at der, samtidig med at landbrugsdriften sikres, bliver taget
vidtgående hensyn til bevaringsinteresserne. Der er derfor begrænsede anlægsmuligheder
for ikke-jordbrugsmæssigt byggeri og anlæg. Bevaringsværdige landskaber omfatter ca.
46 % af arealet i Odsherred Kommune.

Del 1
Redegørelse

Miljøstyrelsen

Landskabsområder og større uforstyrrede
landskaber i Odsherred Kommune ses på kort 8E Landskabsområder og større uforstyrrede
landskaber i kommuneplanens del 2,
Retningslinjer, kapitel 8.0 Benyttelse i det åbne
land.

Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber i Odsherred Kommune ses
på kort 8E – Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber i
kommuneplanens del 2, Retningslinjer, kapitel 8.0 Benyttelse i det åbne land.

Del

Afsnit

Del 1
Redegørelse

Del 1
Redegørelse

Del 1
Redegørelse

Del 1
Redegørelse

Kap. 8.3 BYGGERI I
LANDSBYER I DET ÅBNE
LAND

Underafsnit
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Del

Afsnit

Del 1
Redegørelse

Kap 9. Bemyttelse i det Åbne
Land

Underafsnit

Del 1
Redegørelse

Del 1
Redegørelse

11.2 Søer

Del 1
Redegørelse

9.1 GRØNT DANMARKSKORT

Del 1
Redegørelse

11.0 VAND

11.2 Søer

Del 1
Redegørelse

11.0 VAND

11.6 VÅDOMRÅDER

Høringssvar

Tekst der fjernes

Ny Tekst

Miljøstyrelsen

Det åbne land er inddelt i følgende områder:
Særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, landskabsområde, større
uforstyrrede landskaber og Grønt Danmarkskort.
Denne områdeudpegning danner sammen med
Landskabsanalysen grundlaget for den afvejning,
som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse
og beskyttelse i det åbne land.

Det åbne land er inddelt i følgende områder: Særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og Grønt
Danmarkskort. Denne områdeudpegning danner sammen med Landskabsanalysen
grundlaget for den afvejning, som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse og
beskyttelse i det åbne land.

Miljøstyrelsen

Det Grønne Danmarkskort er helt centralt for
bevarelsen af den biologiske mangfoldighed i
kommunen, da disse naturområder rummer helt
særlige levesteder for plante- og dyrearter, som
mange andre steder i både Danmark og Europa er
sjældne eller helt mangler. De primære
beskyttelsesinteresser knytter sig derfor til de
områder, som er udpeget i Det Grønne
Danmarkskort og delvist til landskabsområder.

Det Grønne Danmarkskort er helt centralt for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed
i kommunen, da disse naturområder rummer helt særlige levesteder for plante- og
dyrearter, som mange andre steder i både Danmark og Europa er sjældne eller helt
mangler. De primære beskyttelsesinteresser knytter sig derfor til de områder, som er
udpeget i Det Grønne Danmarkskort og delvist til bevaringsværdige landskaber.

For flertallet af søerne er miljømålet, at de skal
have et naturligt alsidigt dyre- og planteliv. I
Odsherred Kommune er der tre søer med skærpet
målsætning: Dybesø, Flyndersø og Højby Sø.

For flertallet af søerne er miljømålet, at de skal have et naturligt alsidigt dyre- og
planteliv. I Odsherred Kommune er der tre søer med skærpet målsætning: Dybesø,
Flyndersø, Højby Sø og Nygård sø.

Danmarks
Naturfredningsforening
Odsherred
Danmarks
Naturfredningsforening
Odsherred

Byrådet vil: Gennemføre en samlet
naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte
områder.
Spildevandsindsatsen vil blive prioriteret i
søoplande, bl.a. oplandene til Højby Sø, da søer er
længst tid om at opnå tilstande, der opfylder
miljømålet.

Byrådet vil: Gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder
indenfor det grønne danmarkskort.

Danmarks
Naturfredningsforening
Odsherred

Der er flere initiativer i gang, hvor formålet er at
reducere næringsstofbelastningen i de indre
farvande. Isefjord er udpeget som indsatsområde,
hvor et af midlerne til at reducere
næringsstofbelastningen er at genoprette
vådområder i Isefjords opland.

Der er flere initiativer i gang, hvor formålet er at reducere næringsstofbelastningen i de
indre farvande. Isefjord er udpeget som indsatsområde, hvor et af midlerne til at
reducere næringsstofbelastningen er at genoprette vådområder i Isefjords opland.

Spildevandsindsatsen vil blive prioriteret i søoplande, bl.a. oplandene til Højby Sø, da
søer er længst tid om at opnå tilstande, der opfylder miljømålet.
Herudover vil Odsherred Kommune arbejde for at sikre god vandkvalitet i Nygård sø.

Kommunen vil arbejde for at realisere etablering af vådområder i så mange af områderne
som muligt, især på dyrkningsjorde i de særligt følsomme områder for fjernelse af
kvælstofkilder til kystområderne.

Del 2
5.2 Trafikanlæg
Retningslinjer

Vejdirektoratet

Tilføjelse

Kort 5A er revideret i forhold til ny trafikplan vejdirektorartet er påskrevet som
myndighed på Statsveje

Del 2
5.2 Trafikanlæg
Retningslinjer

Vejdirektoratet

Tilføjelse

der er tilføjet Kort 5A2 og 5A3 med planlagte trafikanlæg-
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Del

Afsnit

Underafsnit

Del 2
5.2.1.12.
Retningslinjer

Høringssvar

Tekst der fjernes

Ny Tekst

Vejdirektoratet

Der reserveres anlægsområder til anlæg af fremtidige kommunale veje:
Der reserveres anlægsområder til anlæg:
Ny vej i Nykøbing (mellem Egebjergvej og Altavej). Projektet inkluderes i en
•
•
Hønsinge omfartsvej.
samlet plan for området.
•
Ny vej i Nykøbing (mellem Egebjergvej og
Altavej). Projektet inkluderes i en samlet plan
Videreførelse af Højbygårdsvej med tilslutning til Lyngvej. Projektet inklude- res
•
for området.
i en samlet plan for området.
•
Videreførelse af Højbygårdsvej med tilslutning
Cykelsti langs Tuborgvej (kort 6A)
•
til Lyngvej. Projektet inkluderes i en samlet
Cykelsti langs Ravnsbjergvej (kort 6A)
•
plan for området.
Vandrerute Ordrup (kort 6A)
•
Vandrerute Starreklinte (kort 6A)
•
Vandrerute mellem Højby og Nyrup (kort 6A)
•
•

Vandrerute Gniben (kort 6A)

Del 2
Kort 5C Retningslinjer Højspændingsledninger

Energinet

Tilføjelse

Del 2
Kort 5G - Biogasudpejninger
Retningslinjer

Odsherred Kommunne

Kort ændres.

Området ved Tengslemark er udtaget og rammeområdet 7T1 nord for Vig er sat ind.

Energinet

5.3.2.3. Der må ikke planlægges for anlæg,
byggeri eller andre dispositioner, der hindrer
etablering af de ovennævnte højspændingsanlæg.

5.3.2.3. Der må ikke planlægges for anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der hindrer
etablering af de ovennævnte højspændingsanlæg. Høje genstande som fx vindmøller,
antenner, skorstene mv. nær ved luftledningsanlæg (132kv), bør som minimum placeres i
en afstand svarende til genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs
luftledningsanlægget

5.3 Tekniske anlæg,
5.3.2. Højspændingsanlæg
og
Naturgastransmissionsanlæg
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Kort tilføjes signaturforklaring og note til kort 5C: 132 kV Luftledning ejes af Energinet.
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Del 2
5.3 Tekniske anlæg,
Retningslinjer

Region Sjælland

5.3.4 Antennemaster
5.2.4.1 Ved lokalplanlægning for antennemaster
skal Mastevejledningens regelsæt nøje efterleves.
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5.3.4. Antennemaster - Fælles retningslinjer for digital infrastruktur - Region
Sjælland
5.3.4.1. Ved lokalplanlægning for antennemaster skal Mastevejledningens regelsæt nøje
efterleves.
5.3.4.2. Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som
master, fritstående skorstene, vindmøller, bygninger på mere end to etager eller
lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der
tillades opstillet en antennemast.
5.3.4.3. Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet
og så antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.
5.3.4.4. Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere operatører
og til flere sendesystemer, jf. mastelovens regler herom.
5.3.4.5. Nye antenner og master skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til byerne
eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.
5.3.4.6. Antenner og master skal så vidt muligt passe ind i omgivelserne. Der kan i
enkelte tilfælde, efter omstændighederne, være tale om at camouflere masten som
eksempelvis en flagstang. Dette giver dog en ringere funktionalitet, er forbundet med
højere omkostninger og giver ikke mulighed for, at flere selskaber kan anvende den
samme mast. Særkrav om masters udformning kan derved udgøre en barriere for at sikre
god dækning.
5.3.4.7. Antenner må som udgangspunkt ikke placeres inden for afgrænsningen af en
lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bevaringsværdigt miljø. Hvis det
for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad er nødvendigt at placere en antenne inden
for bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra
gadeplan. Antenner kan tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus.
Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.
5.3.4.8. Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land
begrænses. Sikring af dækning i det åbne land vil dog kræve opstilling af master i det
åbne land.
5.3.4.9. Master, antenner og tekniske bygningers visuelle påvirkning af omgivelserne skal
så vidt muligt begrænses, og de skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet. Der
skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle påvirkning.
5.3.4.10. Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne:
• Fredskov og fredede områder (skovloven og naturbeskyttelsesloven)
• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
• Beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven)
• Strandbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer og
fortidsmindebeskyttelseslinjer (naturbeskyttelsesloven)
• Fortidsminder og beskyttede diger (museumsloven)
• Beskyttede, værdifulde/bevaringsværdige landskaber (planloven)
• Kirkeomgivelser, kirkeindsigtslinjer og -zoner
• Arealreservationer til infrastruktur
5.3.4.11. Antennemaster kan på baggrund af en konkret vurdering opstilles inden for
følgende områder, hvis der er et behov, og hvis alternative placeringer er undersøgt, og
der ikke ses at være andre brugbare strukturer i nærområdet til at sikre mobildækningen:
• Kystnærhedszoner
• Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer
• Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse
• Større sammenhængende landskaber
• Lavbundsarealer, potentielle vådområder
5.3.4.12. Antennemaster må opstilles i det åbneland uden for områderne nævnt i
retningslinjerne 5.2.4.10 og 5.2.4.11, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning
er overholdt.
5.3.4.13. Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og
bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med
bevaringskategori 1-4.
a. Master, antenner og teknikhuse skal så vidt muligt etableres, så de harmonerer bedst
muligt med omgivelserne. Valg af mastetype kan ske i samarbejde mellem kommune og
ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i
forhold til funktion og omgivelser.
b. Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i
den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres og
evt. udformes og omgives med beplantning, så de ikke virker dominerende i nærmiljøet.
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Høringssvar

Tekst der fjernes

Ny Tekst

Del 2
Kort 6A – Cykel og
Retningslinjer vandrerutet

Odsherred Kommune

Kort opdateres.

Det svarer til kommunens trafikplanen.

Del 2
Kort 6D - Støjbelastede
Retningslinjer arealer

Forsvarets
ejendomsstyrrelse

Tilføjelse

Støjzoner omkring militære anlæg. Kongsøre og Sjællands Odde. Se høringssvar nr. 10

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

Det åbne land er inddelt i følgende områdetyper:
særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, landskabsområde, større uforstyrrede landskaber og beskyttelsesområde. Denne
områdeudpegning danner sammen med
landskabsanalyse, december 2012 grundlaget for
den afvejning, som skal ske mellem
jordbrugserhverv, benyttelse og beskyttelse i det
åbne land.

Det åbne land er inddelt i følgende områdetyper: særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og
beskyttelsesområde. Denne områdeudpegning danner sammen med landskabsanalyse,
december 2012 grundlaget for den afvejning, som skal ske mellem jordbrugserhverv,
benyttelse og beskyttelse i det åbne land.

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

Kort 8E - Landskabsområder og større uforstyrrede Kort 8E - Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber
landskaber

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

8.3.1.1. Landskabsområde og større uforstyrrede
8.3.1.1. Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber er vist på kort 8E
landskaber er vist på kort 8E - Landskabs- områder – Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber.
og større uforstyrrede landskaber.

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

8.3.1.2. Større uforstyrrede landskaber skal så vidt 8.3.1.2. Bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber skal så vidt
muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg samt støjende aktiviteter.
samt støjende aktiviteter.

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

Tilføjelse

8.3.1.4. For bevaringsværdige landskaber skal der ved enhver form for ændring, anlæg og
byggeri, der forudsætter landzonetilladelse, sikres at anlægget eller bebyggelsen ved sin
placering er indpasset i landskabet, herunder at udformning, materiale- og farvevalg
respekterer landskabets særlige karakteristika, jfr. konkrete beskyttelsesinteresser samt
landskabsanalysen for det pågældende område.

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

Tilføjelse

8.3.1.5. Indpasning af anlæg og byggeri i landskabet til jordbrugserhvervet skal ske under
en vægtet hensyntagen til den konkrete anvendelse og indrettelseshensyn, hvor
afvejningen mellem funktionelle hensyn og beskyttelsesinteresser og den landskabelige
indpasning således skal ske ud fra en helhedsvurdering.

Del 2
8.0 Benyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Miljøstyrelsen

Tilføjelse

8.3.1.6. Odsherred Kommune vil i denne type sager lægge vægt på en dialogproces med
ansøger og eventuelle berørte parter (herunder naboer), således der ved udformningen af
anlæg og byggeri i bevaringsværdige landskaber sikres en bæredygtig udvikling ud fra en
samlet helhedsvurdering ift. funktionelle hensyn, beskyttelsesinteresser, landskabelige
hensyn og hensynet til berørte parter (herunder naboer).

Det åbne land er inddelt i følgende områder:
Særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, landskabsområde, større
uforstyrrede landskaber og Grønt Danmarkskort.
Denne områdeudpegning danner sammen med
Landskabsanalysen grundlaget for den afvejning,
som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse
og beskyttelse i det åbne land.

Det åbne land er inddelt i følgende områder: Særlige værdifulde jordbrugsinteresser,
jordbrugsområde, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og Grønt
Danmarkskort. Denne områdeudpegning danner sammen med Landskabsanalysen
grundlaget for den afvejning, som skal ske mellem jordbrugserhverv, benyttelse og
beskyttelse i det åbne land.

Tilføjelse

For Forsvarets arealer vil Grønt Danmarkskort ikke medføre nye restriktioner for
Forsvarets eksisterende aktiviteter i nationalt eller internationalt beskyttede
naturområder eller i andre områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.

Del

Afsnit

Underafsnit

Del 2
9.0 Beskyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Del 2
9.1 Naturbeskyttelse
Retningslinjer

Forsvarets
ejendomsstyrrelse
Retningslinje 9.1.1.
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Høringssvar

Tekst der fjernes

Ny Tekst

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

Byrådet kan kun give tilladelse til at indvinde
sand, sten, grus og ler inden for de
råstofgraveområder, som er angivet på kort 9E Råstofindvinding. Graveområderne kan ikke
udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere
råstofindvinding.

Regionsrådet kan give tilladelse til at indvinde sand, sten, grus og ler inden for de
råstofgraveområder, som er angivet på kort 9E - Råstofindvinding. Graveområderne kan
ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding. Råstofplanens
retningslinje 2 medfører, at der i visse tilfælde kan meddeles indvindingstilladelse uden
for graveområder.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

Råstofinteresseområderne er udlagt som en
reservation for senere råstofudnyttelse. Inden
arealerne kan tages i anvendelse til andet formål,
skal det først undersøges, om der er en
råstofforekomst, som kan indvindes.

Råstofinteresseområderne er udlagt som en reservation for senere råstofudnyttelse.
Regionsrådet kan give tilladelse til, at frigive et interesseområde til andet formål. Inden
arealerne kan tages i anvendelse til andet formål, skal det først undersøges, om der er en
råstofforekomst, som kan indvindes.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.3. Der kan kun gives tilladelse til
råstofindvinding inden for interesseområder, hvis
der er en dokumenteret forekomst, når
samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis
det ikke er i modstrid med andre væsentlige
interesser. Regionen skal give forudgående
samtykke til en tilladelse. 9.3.5. Af hensyn til
risikoen for grundvandsforurening skal
færdiggravede arealer efterbehandles til
naturformål, rekreative formål, ekstensiv
landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der ikke
udgør nogen forureningsrisiko. Hvor der graves
under grundvandsspejl, skal der altid
efterbehandles til natur eller rekreativ
anvendelse.

Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles
til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der
ikke udgør nogen forureningsrisiko. Hvor der graves under grundvandsspejl, skal der altid
efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.4.Indvinding af råstoffer må ikke påvirke
grundvandsstanden væsentligt.

Slettes

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.6.Regionen giver som hovedregel ikke
Slettes
dispensation fra forbuddet mod deponering af jord
i råstofgrave.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.7. Alle ansøgninger om råstofindvinding skal
gennemgå en VVM-screening.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.8. Såfremt et råstofindvindingsområde er mere Slettes
end 25 ha, er beliggende uden for et
råstofgraveområde og har en indvindingsperiode
på mere end 10 år, skal der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen samt en VVM-redegørelse.

Del 2
9.3 Geologi Retningslinjer Råstofindvinding

Region Sjælland

9.3.10 Kommunalbestyrelsen administrerer efter
den til enhver tid gældende råstofplan vedtaget
for Region Sjælland.

Del

Afsnit

Underafsnit
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Slettes

Slettes
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Del 2
9.0 Beskyttelse i det åbne
Retningslinjer land

Danmarks
Naturfredningsforening
Odsherred

Kort opdateres.

Kortene 9A 9C og 9E opdateres, kortet 9D potentiel natur tilføjes

Del 2
10.6 Klimatilpasning
Retningslinjer

Forening 4534

Kort 1: 100 års hændelse ved…

Kort 1. stormflod ved en 50-års hændelse i år 2050.

Del 3 Rammer Nykøbing

Odsherred kommune

Tilføjelse

Kommuneplan tillæg 18 tilføjes
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