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Vi har i Byrådet den 25. august 2021 vedtaget at sende forslag til Kom-
muneplan 2021 med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring fra 
den 27. august 2021 og frem til den 24. oktober 2021.  

Kommuneplanen fastlægger vores overordnede mål for den fremtidige 
udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden detal-
jerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplan-
lægningen i de enkelte dele af kommunen. 

Vi har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for vores bor-
gere, foreninger og erhvervsdrivende i Egedal. For os betyder det blandt 
andet, at vi skal sikre, at det er let at bruge naturen i hverdagen, at vi 
skaber tryghed gennem nærvær og at vi dyrker idræt og kultur i fælles-
skab. 

Første skridt mod Kommuneplan 2021 var Planstrategi 2019, der blev til 
på baggrund af fire dialogmøder med borgere i Egedal. I Planstrategi 
2019 besluttede vi i Byrådet, at fortage en fuld revision af kommunepla-
nen og derfor indkaldte vi i foråret 2020 til ideer og forslag til Kommu-
neplan 2021. 

Du sidder nu med vores forslag til Kommuneplan 2021, der samler vores 
overordnede politiske mål for udviklingen i vores 17 lokalsamfund, og 
for vores smukke natur og åbne landskaber. 

Med kommuneplanen understøtter og videreudvikler vi de potentialer, 
der allerede findes i Egedal. Samtidig sætter vi retningen for den fremti-
dige fysiske udvikling af vores byer, byområder, landsbyer, og for be-
skyttelsen og benyttelsen af naturen og det åbne land, som binder os 
sammen. Alt sammen for at sikre optimale rammer for verdens bedste 
hverdag, både nu og i fremtiden. 

Vi vil bygge og udvikle byområder, der styrker fællesskaberne. Samtidig 
vil vi supplere vores eksisterende boligmasse med varierede boligtyper, 
så der er boliger til alle faser i livet. 

Vi vil hæve barren for kvaliteten i vores bebyggede miljøer og vi vil pla-
cere os helt i front med krav om bæredygtighed i byggeri og bymiljøer. I 
forslag til Kommuneplan 2021 stiller vi derfor ambitiøse mål for en bæ-
redygtig udvikling af Egedal. 

Borgermøde og offentlig høring 

Vi vil udvikle Egedal og det vil vi gøre sammen med vores borgere i en 
dialog, hvor alle får mulighed for at give deres holdninger og ønsker til 
kende. Vi mener nemlig, at borgerne er det absolut vigtigste, her i vores 
kommune. 

Vi inviterer derfor alle borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Egedal 
til at sende deres forslag, bemærkninger og synspunkter til kommunen, 
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så planen kan blive kvalificeret yderligere inden den behandles af byrå-
det til endelig vedtagelse i december 2021. 

Send høringssvar ved at skrive til planafdelingen@egekom.dk eller til: 

Egedal Kommune 
Att: Byplan og Byggesag 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 

Det er også muligt at afgive sit høringssvar direkte i den digitale kom-
muneplan. Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringspe-
riodens udløb den 24. oktober 2021. 

Der holdes åbent borgermøde om forslag til Kommuneplan 2021 den 21. 
september 2021 fra 18.00-20.30 på Egedal Rådhus, ligesom det i løbet 
af høringsperioden er muligt at kontakte administrationen og høre nær-
mere om planerne for ens eget lokalområde eller hvad der gælder for 
den enkelte ejendom.  

Kommuneplanens struktur 

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder tre overordnede temaer, der 
tilsammen dækker over Egedals fokusområder og visioner, forholder sig 
til det regionale perspektiv samt dækker de lovmæssige krav til planens 
indhold: 

 By, bolig og erhverv, der sætter retningen for kommunens frem-
tidige byudvikling, bosætning og erhvervsudvikling. 

 Klima og bæredygtighed, der sætter en ambitiøs dagsorden for 
en bæredygtig udvikling. 

 Natur, landskab og oplevelse, der sætter fokus på både benyt-
telse og beskyttelse af det åbne land. 

Kommuneplan 2021 er opbygget således, at hovedstruktur og redegø-
relse er sammenskrevet under de enkelte temaer. Hvert tema indehol-
der således hovedstruktur, mål og redegørelse samt retningslinjer. Dertil 
kommer rammer for lokalplanlægning der fastsætter anvendelse og byg-
ningsregulerende bestemmelser for geografisk afgrænsede områder. 

I forslag til Kommuneplan 2021 findes en oversigt over nye byudlæg og 
rammeændringer. 

Hvad er en Kommuneplan? 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige ud-
vikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden mere 
detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokal-
planlægningen i de enkelte dele af kommunen. 

Der planlægges for en 12 årig periode og kommuneplanen omfatter 
planlægning i såvel byerne som det åbne land. Kommuneplanen revide-
res hvert 4. år, og kan kun ændres ved at Byrådet vedtager et tillæg til 
planen. I så fald skal borgerne høres igen. 

Kommuneplanen sikrer en langsigtet strategisk planlægning, der sætter 
retningen for kommunens fysiske udvikling, giver den enkelte grundejer 
investeringssikkerhed, sikrer en bæredygtig udvikling og tager højde for 
miljøkonflikter. 
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Hvad betyder en kommuneplan for dig? 

Dine muligheder for at bruge og indrette din ejendom er styret i en lo-
kalplan for dit område (før nævnt byplanvedtægt) eller i en lov, såsom 
Bygningsreglementet. Og på samme måde, som lokalplanen sætter 
rammer for din ejendom, så sætter kommuneplanen rammer for Byrå-
dets og administrationen arbejde med den fysiske udvikling af kommu-
nen.  

Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at kommuneplanen realiseres, og 
planen er således bindende for Byrådets planlægning og administratio-
nens arbejde. Kommuneplanen er ikke umiddelbart direkte bindende for 
den enkelte borger. 

Men selv om kommuneplanen kun er bindende for kommunen, så kan 
den få en indirekte betydning for dig. Hvis vi skal udarbejde en ny lokal-
plan for din eller din nabos ejendom, så skal vi holde os inden for kom-
muneplanens ramme for området og retningslinjer. Og vi skal også for-
holde os til kommuneplanen, når vi behandler sager og ansøgninger, så-
som hvis du ansøger om tilladelse til at bruge din ejendom på en særlig 
måde. 

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag 
af planen – herunder mulighed for at modsætte sig opførelse af bebyg-
gelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, 
hvis det er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer for lo-
kalplanlægning. 

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse, og det vil sige at bygge- 
og anlægsprojekter fortsat kræver lokalplan, byggetilladelse med videre 
for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør derimod grundlaget for 
den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, 
som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke 
stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommunepla-
nens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyg-
gelsesprocenter. 

Gældende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gæl-
dende, uanset hvad der står i kommuneplanen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Byrådet i Egedal 


