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Bindinger 
 
Kommuneplanlægningen må ikke stride mod 
den statslige og amtskommunale planlægning 
(regionplanen). 
 
 
Landsplanlægning 
 
Efter planlægningsloven (§ 3) kan miljø- og 
energiministeren til varetagelse af landsplan-
mæssige interesser, herunder sikring af kvali-
tet i planlægningen, fastsætte regler for anven-
delsen af lovens beføjelser og for indholdet af 
planlægningen efter loven. 
 
Planlægning i kystområderne 
I planlægningsloven er der bl. a. fastsat føl-
gende: 
 
Landets kystområder skal søges friholdt for 
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige 
af kystnærhed. 
 
Miljø- og energiministeren skal følge udvik-
lingen og anvende beføjelserne i loven til at 
sikre, at nationale planlægningsinteresser i 
kystområderne varetages efter denne lov. 
 
Kystnærhedszonen, der omfatter landzonerne 
og sommerhusområderne i kystområderne, 
fremgår af kortbilaget til loven. I kystnær-
hedszonen gælder en række bestemmelser. Bl. 
a. skal der i redegørelsen for lokalplanforslag 
for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen 
oplyses om den visuelle påvirkning af omgi-
velserne, og der skal ved bygningshøjder over 
8,5 m anføres en begrundelse for den større 
højde. 
 
For de kystnære dele af byzonerne, der ligger 
ud til kysterne, eller som indgår i et samspil 
med kystlandskabet, gælder en række bestem-
melser. Bl. a. skal der i redegørelsen til lokal-
planforslag for bebyggelse og anlæg i de kyst-
nære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten 
visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt 
bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller 

volumen fra den eksisterende bebyggelse i 
området, skal der gives en begrundelse herfor. 
 
For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, 
− at der kun må inddrages nye arealer i by-

zone og planlægges for anlæg i landzone, 
såfremt der er en særlig planlægningsmæs-
sig eller funktionel begrundelse for kystnær 
lokalisering, 

− at der bortset fra trafikhavneanlæg og an-
dre overordnede infrastrukturanlæg kun i 
ganske særlige tilfælde kan planlægges for 
bebyggelse og anlæg på land, som forud-
sætter inddragelse af arealer på søterritori-
et eller særlig kystbeskyttelse,  

− at nye sommerhusområder ikke må udlæg-
ges, og at eksisterende sommerhusområder 
skal fastholdes til ferieformål, 

− at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres 
efter sammenhængende turistpolitiske 
overvejelser og kun i forbindelse med eksi-
sterende bysamfund eller større ferie- og 
fritidsbebyggelser, og 

− at offentlighedens adgang til kysten skal 
sikres og udbygges. 

 
Planlægning til butiksformål 
Planlægningen skal 
− fremme et varieret butiksudbud i mindre og 

mellemstore byer samt i de enkelte bydele i 
de større byer, 

− sikre, at arealer til butiksformål udlægges, 
hvor der er god tilgængelighed for alle tra-
fikarter, herunder især den gående, cyk-
lende og kollektive trafik, og 

− fremme en samfundsmæssigt bæredygtig 
detailhandelsstruktur, hvor transportafstan-
dene i forbindelse med indkøb er begræn-
sede. 

 
Arealer til butiksformål skal udlægges i den 
centrale del af en by. 
 
Uden for den centrale del af en by kan der dog 
udlægges 
− mindre arealer til butikker, der alene skal 

betjene en begrænset del af en by eller en 
bydel, en landsby, et sommerhusområde 
eller lignende, 
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− arealer til butikker, som alene forhandler 
særlig pladskrævende varegrupper, der ik-
ke kan indpasses i de centrale områder af 
en by, 

− arealer til mindre butikker til salg af egne 
produkter i tilknytning til en virksomheds 
produktionslokaler, og 

− arealer til butiksformål, i det omfang det af 
hensyn til en bevaringsværdigt bymiljø ik-
ke er muligt at udlægge tilstrækkelige area-
ler i den centrale del af byen. 

 
Beregningen af bruttoetagearealet til butiks-
formål sker efter bygningsreglementets be-
stemmelser om beregning af bebyggelsens eta-
geareal, idet dog den del af kælderen, hvor det 
omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m 
under loftet i kælderen, medregnes. 
 
Regionplanlægning 
 
I planlægningsloven (§ 6) er fastsat de emner 
som regionplanen skal indeholde retningslinier 
for. Indholdet af disse retningslinier er bin-
dende for den kommunale planlægning 
(kommune- og lokalplanlægning) og for den 
kommunale administration. 
 
Vestsjællands Amts gældende regionplan er 
Regionplan 2001-2012, der blev endeligt ved-
taget af Amtsrådet den 17. december 2001. 
 
Regionplanen fastlægger bl.a. retningslinier 
for følgende forhold: 
 
Hovedstruktur 
Amtet er inddelt i fem egne. De fem egne er 
Kalundborgegnen, Odsherredegnen, Holbæk-
egnen, Ringstedegnen og Broregion Vestsjæl-
land. 
 
Kalundborgegnen omfatter Kalundborg Kom-
mune, Hvidebæk Kommune, Bjergsted Kom-
mune, Gørlev Kommune og Tornved Kommu-
ne. 
 
Inden for hver egn skal der fastlægges en cen-
terstruktur. Hver egn har mulighed for at 

komme med forslag til den fremtidige center-
struktur. 
 
Områdetyper 
Amtets areal opdeles i 6 områdetyper: 
1. Byområde. 
2. Særligt erhvervsområde. 
3. Sommerhusområde. 
4. Jordbrugsområde. 
5. Landskabsområde. 
6. Beskyttelsesområde. 
 
Andre arealbindinger 
Ud over de 6 nævnte områdetyper er der føl-
gende arealbindinger, som går på tværs af om-
rådetyperne: 
− Anlægsområder. 
− Kystnærhedszonen. 
− Vindmølleområder. 
− Særlig værdifulde landbrugsområder. 
− Lavbundsarealer, der er potentielt egnede 

som vådområder. 
− Skovrejsningsområder. 
− Større uforstyrrede landskaber. 
− Internationale naturbeskyttelsesområder. 
− Økologiske forbindelser. 
− Kulturmiljøer. 
− Kirkeomgivelser. 
− Besøgsområder. 
− Regionale graveområder. 
− Drikkevandsområder. 
− Nitratfølsomme områder og indvinding-

soplande. 
 
Byområde 
Der er udlagt byområder, hvor den egentlige 
byudvikling kan finde sted. Byområde er ud-
lagt til bolig- og erhvervsformål, privat og 
offentlig service samt nærrekreative funktio-
ner, såsom idrætspladser, kolonihaver og an-
dre fritidsfaciliteter. 
 
Egentlig byudvikling kan kun finde sted i by-
område, og byområdet afgrænser således de 
arealer kommunen må anvende til byudvikling. 
Arealer til egentlig byudvikling skal inddrages 
i byzone. 
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Særligt erhvervsområde 
Der er udlagt særlige erhvervsområder til 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
Disse områder skal kunne modtager erhverv, 
der miljømæssigt påvirker omgivelserne. 
 
I Kalundborg Kommune er der udlagt et sær-
ligt erhvervsområde på ca. 30 ha øst for Hov-
vej og syd for jernbanen. Området er udlagt til 
luftforurenende og spildevandsudledende virk-
somheder samt til virksomheder, der i tilfælde 
af uheld kan indebære er risiko for forurening 
af grundvandet. Området er mindre egnet til at 
rumme støjende og særligt vandforbrugende 
virksomheder, medmindre vandbehovet kan 
dækkes af behandlet sekundavand. 
 
Jordbrugsområde 
Jordbrugsområde er som hovedregel forbe-
holdt jordbrugserhvervet. Det er dog også om-
rådetypen, hvor anlæg, der nødvendigvis må 
placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges 
lokaliseret. 
 
Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der nød-
vendigvis må placeres i det åbne land, og som 
ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, skal 
primært placeres i jordbrugsområde.  
 
Nødvendige anlæg og bebyggelser skal, i den 
udstrækning det er muligt, indpasses så de 
ikke virker dominerede i forhold til omgivel-
serne. De naturmæssige, kulturhistoriske og 
rekreative værdier må respekteres. 
 
Landskabsområde 
Landskabsområde indeholder værdifulde na-
turområder, bevaringsværdige landskaber og 
kulturistoriske værdier. Landskabsområde er 
med visse begrænsninger forbeholdt jord-
brugserhvervet. 
 
Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke 
tjener det lokale jordbrugserhverv, bør und-
gås. Nødvendige anlæg og bebyggelser skal, i 
den udstrækning det er muligt, indpasses under 
hensyn til landskabelige forhold og lokal byg-
geskik, således at der opnås en god helheds-
virkning. Der skal samtidig lægges vægt på, at 

de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative 
og landbrugsmæssige værdier respekteres. 
 
Beskyttelsesområde 
Beskyttelsesområde på såvel land- som vand-
areal er kerneområder i amtets natur, landskab 
og kulturhistorie. 
 
Der kan som hovedregel kun opføres nye be-
byggelser, som har direkte tilknytning til det 
enkelte jordbrug. Anden form for anlæg og 
bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til 
formål at fremme formidlingen af områdets 
kvaliteter, uden at disse tilsidesættes. Anlæg 
og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den 
lokale byggeskik. 
 
Bygninger må normalt ikke opføres i større 
højder end angivet i byggelovens højdebe-
stemmelser. Ved byggerier, der kræver di-
spensation fra disse bestemmelser eller alene 
kræver anmeldelse til bygningsmyndigheden, 
skal denne myndighed underrette amtet, såle-
des at amtet har mulighed for at sikre, at be-
skyttelsesinteresserne varetages eventuelt gen-
nem rejsning af en fredningssag. 
 
Anlægsområder 
Der er fastlagt afgrænsede anlægsområder med 
arealer til fritidsformål. 
 
I Kalundborg Kommune er der udlagt et af-
grænset anlægsområde til campingplads ved 
Klintegården med en ramme på 300 camping-
enheder. 
 
I Kalundborg Kommune er der udlagt et af-
grænset anlægsområde for lystbådehavnen 
ved Gisseløre med en ramme på 220 bådplad-
ser. Lystbådehavnen må ifølge regionplanen 
udvides fra 100 bådpladser til 220 bådpladser. 
 
I Kalundborg Kommune er der udlagt et af-
grænset anlægsområde for lystbådehavnen i 
Vesthavnen med en ramme på 150 bådpladser. 
Lystbådehavnen må ifølge regionplanen udvi-
des fra 71-80 bådpladser til 150 bådpladser. 
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I Kalundborg Kommune er der udlagt et af-
grænset anlægsområde for lystbådehavn ved 
Nyby Havn med en ramme på 50 bådpladser. 
Der er i dag 0 bådpladser, og der er således 
mulighed for etablering af en lystbådehavn 
med 50 bådpladser. 
 
Kystnærhedszonen 
Kystnærhedszonen omfatter landzonerne og 
sommerhusområderne indtil 3 km fra kystlini-
en. Kystnærhedszonen er opdelt i kystnær-
hedszone A og kystnærhedszone B. 
 
Inden for kystnærhedszone A kan der ikke 
udlægges nye byområder eller opføres nye 
tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg m.v. 
 
Inden for kystnærhedszone B kan der undta-
gelsesvis udlægges nye byområder, såfremt 
der kan godtgøres et særligt planlægningsmæs-
sigt behov. Der kan som hovedregel ikke pla-
ceres større tekniske anlæg i kystnærhedszone 
B. Ferie- og fritidsanlæg skal placeres i for-
bindelse med eksisterende bysamfund eller 
større ferie- og fritidsbebyggelse. 
 
Skovrejsningsområder 
Skovrejsningsplanen omfatter inddeling af am-
tet i kategorierne skovejsningsområde, skov-
rejsning mulig og skovrejsning uønsket. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget 2 
skovrejsningsområder nord for Kalundborg by, 
ved Vollerup/ Svenstrup/ Saltbæk/ Tranemo-
sen og ved Lerchenfeld/ Gåsetofte/ Kåstrup 
Holme. 
 
Der er udpeget områder, hvor skovrejsning er 
uønsket, bl. a. på Røsnæs, Asnæs og ved Salt-
bæk Vig. Herudover er der udpeget områder, 
hvor skovrejsning er mulig. 
 
Større uforstyrrede landskaber 
Større uforstyrrede landskaber er landskaber, 
hvor der kan opleves en begrænset påvirkning 
fra tekniske anlæg og bebyggelser. 
 

I Kalundborg Kommune er der udpeget større 
uforstyrrede landskaber på Røsnæs og omkring 
Saltbæk Vig og på Asnæs. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Der er udlagt områder omfattet af reglerne i 
bekendgørelsen om afgrænsning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområ-
der. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder består 
af Ramsarområder, EF- fuglebeskyttelsesom-
råder og EF-habitatområder. Ramsarområde er 
vådområde af international betydning navnlig 
som levesteder for vandfugle. EF- fuglebeskyt-
telsesområde er område til beskyttelse af vilde 
fugle. EF-habitatområde er bevaringsområde 
for naturtyper og dyre- og plantearter. 
 
Inden for de internationale naturbeskyttelses-
områder må der ikke udlægges nye arealer til 
byzone eller sommerhusområde, planlægges 
nye større vejanlæg m.v., planlægges nye eller 
væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og 
tekniske anlæg og udlægges nye områder til 
råstofindvinding på land. 
 
Myndighederne må ikke give tilladelser, di-
spensationer, godkendelser m.v., såfremt dette 
kan indebære forringelse af områdets naturty-
per og levestederne for arterne, eller kan med-
føre forstyrrelser, der har betydelige konse-
kvenser for de arter, området er udpeget for. I 
Ramsarområderne skal tilladelser, dispensatio-
ner, godkendelser m.v. administreres på en 
sådan måde, at myndighederne fremmer be-
skyttelsen af områderne. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget føl-
gende internationale naturbeskyttelsesområder: 
− Ramsarområde ved Saltbæk Vig (R18). 
− EF-fuglebeskyttelsesområde ved Saltbæk 

Vig (F99). 
− EF-habitatområde ved Saltbæk Vig 

(H135). 
− EF-habitatområde på Røsnæs, omfattende 

spidsen af Røsnæs og revet vest for Røs-
næs samt kyststrækninger på nordsiden og 
sydsiden af Røsnæs (H195). 
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Det kan bemærkes, at Ramsarområdet, EF-
fuglebeskyttelsesområdet og EF- habitatområ-
det ved Saltbæk Vig er sammenfaldende. 
 
Økologiske forbindelser 
Økologiske forbindelser er arealer, hvor dyrs 
og planters spredningsmuligheder i landskabet 
skal fremmes, bl. a. gennem planlægning, 
administration af planlægningslovens landzo-
nebestemmelser og eventuelle plejeforanstalt-
ninger. 
 
I de økologiske forbindelser skal forholdene 
for dyre- og planteliv med særlig vægt søges 
fastholdt og eventuelt forbedres. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget økolo-
giske forbindelser på Røsnæs i forbindelse 
med Tranemosen, langs kysten på nordsiden 
og sydsiden af Røsnæs, og langs kysten ved 
Bastrup Sønderstrand og ved Bastrup i forbin-
delse med flere store vådområder. 
 
Kulturmiljøer 
Der er udpeget værdifulde kulturmiljøer. Kul-
turmiljøerne omfatter kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer, som det er væsentligt at 
sikre. 
 
I de udpegede kulturmiljøer skal der ved opfø-
relse af bygninger eller væsentlige om- og til-
bygninger, ved etablering af tekniske anlæg 
m.v. vises særlige hensyn over for de beståen-
de bevaringsværdige værdier og sammenhæn-
ge. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget kul-
turmiljøer på spidsen af Røsnæs, ved Saltbæk 
Vig, i området ved Keldbjerg, Tømmerup 
Banke og Eskilsbjerg, på Asnæs, herunder 
husmandsbebyggelsen i Østrup, i landsbyerne 
Ulstrup, Ågerup, Illerup, Kåstrup, Tømmerup 
og Bastrup, og ved Valgmenighedskirken i 
Ubberup i sammenhæng med Højskolen i Hvi-
debæk Kommune. 
 
Kirkeomgivelser 
Der er udpeget beskyttelsesområder omkring 
kirkerne (kirkeomgivelser). På arealer udpeget 

som kirkeomgivelser må der ikke ske byudvik-
ling og placering af trafik- og tekniske anlæg, 
medmindre det kan ske uden at forringe ople-
velsen af kirken, eller såfremt nødvendig by-
udvikling ikke med rimelighed kan placeres på 
andre arealer. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget kirke-
omgivelser omkring Tømmerup kirke, Raklev 
kirke, Ulstrup kirke og Årby kirke. 
 
Besøgsområder 
Der er udpeget besøgsområder. Besøgsområ-
der er områder, der er særligt egnede til eks-
tensivt, ikke særligt anlægskrævende frilufts-
liv. 
 
I besøgsområder skal landskabet i så høj grad 
som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv 
rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsvær-
dige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etab-
leres støttepunkter for ophold og naturformid-
ling. 
 
I Kalundborg Kommune er der udpeget be-
søgsområder på spidsen af Røsnæs, langs ky-
sten på sydsiden af Røsnæs og på Asnæs. 
 
Regionale rekreative stier 
Der er fastlagt et regionalt rekreativt stinet. 
Stinettet skal løbende detaljeres i amtets plan-
lægning og i kommuneplanlægningen. 
 
I Kalundborg Kommune er de regionale rekre-
ative stiruter placeret rundt om Røsnæs langs 
sydkysten og nordkysten og gennem Røsnæs 
både på langs og tværs af halvøen. Desuden er 
stiruterne placeret mod øst og syd med forbin-
delse til nabokommunerne. 
 
Flyvepladser 
Der er udlagt et anlægsområde til eventuel 
ændring af start- og landingsbanen på Kaldred 
Flyveplads i Bjergsted Kommune. 
 
Vindmøller 
Der er fastlagt retningslinier for lokalisering 
og opstilling af vindmøller. 
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Hovedpunkterne i vindmølleplanlægningen er 
følgende: 
 
Vindmølleområder 
Der er udpeget nærmere afgrænsede vindmøl-
leområder. I vindmølleområderne kan der op-
stilles og udskiftes vindmøller med en total-
højde på over 25 m. 
 
I Kalundborg Kommune er der ikke udpeget 
vindmølleområder, og der kan således ikke 
opstiles og udskiftes vindmøller med en total-
højde på over 25 m. 
 
Lokalisering af vindmøller med en totalhøjde 
over 25 m 
Der kan kun opstilles og udskiftes vindmøller 
med en totalhøjde over 25 m inden for vind-
mølleområder.  
 
Lokalisering af husstandsmøller 
Husstandsmøller er mindre, enkeltstående 
vindmøller, der betjener en enkelt ejendom. 
Møllerne skal opstilles i umiddelbar tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelse på ejendom-
men. Husstandsmøller kan kun opstilles i jord-
brugsområde og landskabsområde. 
 
I kystnærhedszone A kan der ikke opstilles 
husstandmøller. I kystnærhedszone B og i de 
større uforstyrrede landskaber må der kun 
undtagelsesvis opstilles husstandsmøller. 
 
Opstilling af vindmøller 
Husstandsmøller kan som hovedregel opstilles 
med en totalhøjde på maks. 22 m. 
 
Vindmøller og husstandsmøller skal opstilles 
således, at kravene om maksimalt lydniveau 
overholdes, jf. bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller. 
 
Vindmøller og husstandsmøller skal som ho-
vedregel opstilles mindst 300 m fra fremmed 
beboelse, fra samlede bebyggelser samt fra 
skoler, institutioner m.v., der ikke direkte 
betjenes af møllen. 
 

Vindmøller og husstandsmøller skal have 3-
bladet rotor. 
 
På vindmøller og husstandsmøller skal mølle-
tårn og vinger holdes i ensfarvede grå nuancer 
og udføres i ikke-reflekterende overflader. 
 
Vindmøller skal opføres på rørtårne. Hus-
standsmøller kan opstilles på gittertårne. 
 
Der må ikke opstilles vindmøller og hus-
standsmøller på arealer, der er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens §3 og §4 (moser, enge, 
overdrev, diger m.v.) samt inden for beskyt-
telseslinierne om fortidsminder, skove, stran-
de, søer, åer og kirker, jf. naturbeskyttelseslo-
vens §15-§19. 
 
Husstandmøller skal opstilles, så de ikke for-
styrrer oplevelsen af kirker, fredede bygnin-
ger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg 
samt landskaber af betydning. 
 
Vindmøller og husstandsmøller i hærheden af 
internationale naturbeskyttelsesområder skal 
vurderes under hensyn til de interessser, der 
skal varetages her. Ved "nærhed" forstås 800-
1.000 m. 
 
Detailhandel 
Der er fastlagt retningslinier om detailhandelen 
i og uden for regionplanens detailhandelsom-
råder og om størrelsen af de enkelte detailhan-
delsenheder. 
 
Der er fastlagt afgrænsede detailhandelsområ-
der til butiksformål. For de afgrænsede detail-
handelsområder er der fastlagt maksimale bu-
tiksstørrelser og rammer for nybyggeri og om-
dannelse. 
 
Uden for de afgrænsede detailhandelsområder 
er der fastlagt retningslinier for lokalbutikker, 
særligt pladskrævende varegrupper og virk-
somhedsbutikker. 
 
I Kalundborg Kommune er der fastlagt detail-
handelsområde nr. 12.1, Kalundborg, omfat-
tende bykernens centerområde. 
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Vandindvinding 
Der er fastlagt retningslinier for indvinding af 
grundvand, herunder med angivelse af grund-
vandsoplande, samt retningslinier for indvin-
ding af overfladevand, herunder fra Tissø. 
 
Vandløb, søer og kystvande 
Der er fastlagt retningslinier for kvaliteten og 
anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. 
Der fastsættes målsætninger for de enkelte 
vandområder (vandløb, søer og kystvande). 
 
Støjhensyn 
Der er fastlagt retningslinier, der skal sikre en 
hensigtsmæssig placering og regulering af 
henholdsvis støjende aktiviteter og arealer til 
støjfølsom anvendelse, således at der ikke op-
står miljøproblemer som følge af støjbelast-
ning. 
 
Der er fastlagt retningslinier for bl. a. støjføl-
somme områder/ virksomheder, støjfølsomme 
områder/ veje og jernbaner, støjfølsomme om-
råder/ flyvepladser, støjfølsomme områder/ 
støjende enkeltanlæg og vindmøller. 
 
 




