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Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 26. Forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 26 er offentliggjort den 27. juni 2016. Forslag til kommuneplantillæg-
get er i offentlig høring i perioden den 27. juni 2016 til den 11. september 2016.                        



Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-25

REDEGØRELSE

Formål og baggrund

Forhold til anden planlægning

Det er vurderet, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den statslige og regio-
nale planlægning.  
 
Kommuneplantillægget omfatter et areal, der er omfattet af bestemmelserne for rammeom-
råde 3.F03 i Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk Kommune. Kommuneplantillægget omfatter 
dog mere areal end der indgår i rammeområde 3.F03 i kommuneplan 2013 - 25, da golfbanen
udvides med et areal fra Dragerup skov. Ny ramme 3.F03 vil således have en anden geografi.

Kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen til jordbrugsformål og rekreativt område, 
golfbane.Det maksimale etageantal fastholdes til 1 og den maksimale bebyggelseshøjde fast-
holdes ligeledes til 6,5 meter. Bebyggelse må kun placeres i tilknytning til eksisterende be-
byggelse. 
 
Det er vurderet, at kommuneplantillægget i øvrigt er i overensstemmelse med den kommuna-
le planlægning. 
 
Miljøvurdering
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg nr. 26 fortaget en screening af 
planens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer (Lov nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer). Miljøscreeningen er vedlagt 
som bilag. Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvudering, når der tilve-
jebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning 
på miljøet. 
 
Kommuneplantillæg nr. 26 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsent-
lig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering 
af planer, da:

• Der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser i planen, der sikrer, at der ikke op-
føres bebyggelse i det åbne land, der fremtræder markant i landskabet og mod kysten.

• Der er ikke tale om en ny funktion der tilføres området/landskabet, men alene en udvidel-
se af eksisterende golfbane.

Høring
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune samt 
Forslag til Lokalplan 3.50 er i offentlig høring fra den 27. juni 2016 til den 11. september 
2016.



Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-25 - Område

EKSISTERENDE RAMME 

Omr. nr. 3.F03

Navn Kirsebærholmen m.m.

Anvendelse Golfbane, badestrand og landbrug

Maks. bebyggelsesprocent -

Maks. etageantal 1

Maks. bygn. højde 6,5 meter

Supplerende bestemmelser Bebyggelse må kun placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse

Nuværende zone Landzone

Fremtidig zone Landzone
Indhold i eksisterende rammebestemmelser for   3.F03



Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-25 - Område

FREMTIDIG RAMME

Omr. nr. 3.F03

Navn Kirsebærholmen m.m.

Anvendelse Jordbrugsformål og rekreative formål, golfbane

Maks. bebyggelsesprocent -

Maks. etageantal 1

Maks. bygn. højde 6,5

Supplerende bestemmelser Bebyggelse må kun placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse

Nuværende zone Landzone

Fremtidig zone Landzone
Indhold i  fremtidig rammebestemmelser for 3.F03


