
Kommissorium  
Arbejdsgruppe for Kommuneplan 2010, Arealanvendelse - 

Retningslinjer og udpegninger for det åbne land 

Dato: 25.2.2008 
 
Formål/baggrund: Indarbejdelse af retningslinjer mm. for det åbne land, fra overordnet 
planlægning. Koordinering med Vestegnssamarbejdet. 
 
 
Opdragsgiver:  Styregruppen for Kommuneplan 2010 
 
Arbejdsgruppens medlemmer: NN, Byrådscentret, Udviklingsafdelingen (Tovholder & 
 kontaktperson, Sekretær) 
 med særligt ansvar for indsamling, strukturering og formidling af 

skriftligt materiale 
 NN, Byrådscentret, Udviklingsafdelingen 
 NN, Teknik- og Miljøcentret, Geodata 
 NN, Teknik- og Miljøcentret, Miljøafdelingen 
 NN, Teknik- og Miljøcentret, Miljøafdelingen 
  
Konsulent(er):  Ingen 
   
 
Produkt:  Reviderede planrammer for kommunens Hovedstruktur,  
 rammeplaner og planrammer for det åbne land 
 
Målgruppe: Styregruppen for Kommuneplan 2010, Kommuneplanens 
målgruppe af professionelle brugere. 
 
Dokumentation: x 
 
Rapportering til opdragsgiver:  Der afrapporteres løbende til styregruppen 
 
 
Tidsperspektiv:   
 
Iværksættes straks 
Afsluttes jvf overordnet tidsplan for Kommuneplan 2010  
 
Forventet tidsforbrug - Tovholder: ca. x timer 
Forventet tidsforbrug – ”Sekretær”: ca. x timer 
Forventet tidsforbrug - Arbgrp. medlemmer: ca. x timer 
 
Forventet tidsforbrug – konsulent(er): ca. x timer 
 
Økonomi/ressourcer:  Ingen 
 
Det er arbejdsgruppens opgave 
 
• at udarbejde detaljeret tidsplan for arbejdet, jf. overordnet tidsplan for kommuneplanprocessen 
• at udarbejde ressourceestimat for arbejdsgruppens medlemmer  
• at orientere sig om lovgivning og planer ved hjælp af oversigt over emner 
• at følge op på statslige og kommunale sektorplaner (blandt andet kommende vindmøllekrav) 
• at gennemgå Fingerplanens kap. 5+6+7 så det sikres at reglerne bliver implementeret  
• at gennemgå Råstofplaner i forhold til kommuneplan (obs på nye rammer for tidligere 

råstofgrave, se også Fingerplan 2007) 
• at gennemgå Regionplan 2005 for udpegninger af planer i det åbne land i forhold til 

kommunens interesser/planer 



• at koordinere med vestegnssamarbejdet fsa retningslinjer og udpegninger for det åbne land. 
• at indskrive bestemmelser for det åbne land i kommuneplanens hovedstruktur jvf § 5j stk. 3+4 
• at samarbejde med arbejdsgruppe 3: Hvordan kan en planramme se ud for det åbne land?  
 
Områder med særlig opmærksomhed: 
• at overveje Regionplans temaer for skovrejsning (ifbm kolonihaveudlæg, placering af golfbaner 

og Fingerplanens potentielle byområder) 
• vedr. stilleområder: overveje at udpege koordineret med udpegningen af fx større uforstyrrede 

landskaber 
• vedr. kulturmiljøer i landsbyer i det åbne land: Skal udarbejdes retningslinje for varetagelse af 

kulturmiljøer når der lokalplanlægges 
• vedr. VVM pligtige anlæg: Kommuneplan kort 3.02 tilføres oplysninger om VVM-pligtige 

anlæg se side 13 + 25 + kort 3.0.5. Opdater kort 8.1.1 i kommuneplan – indsæt afmærkninger 
fra anlæg i Reg.pl. 

• at udlægge konsekvensområder for det åbne land i forbindelse med rammeområde XXX, jf. 
Regionplan afsnit 2.2.12 

• Obs på støjkonsekvenszone omkring Roskilde lufthavn. Det skal undersøges om Fingerplanens 
§ 25 stk. 3 kan implementeres set i lyset af Naturklagenævnets ophævelse af Regionplantillæg.   

 
 


