
Velkommen
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Fordel jer gerne  så der er medlemmer af 
byrådet og lokalrådet ved flest mulige borde



Borgermøde om helhedsplan for 
Hammersholtområdet

Byudvikling

Byudvikling



Rammesætning for mødet

• Jeres ideerne for udvikling og bevaring skal starte en dialog om 
udviklingsretningen for Hammersholtområdet. 

• Passer den nuværende landsbyvision til jeres ønsker for Hammersholtområdet?

• Udviklingsretningen kan skrives ind i en fælles helhedsplan for 
Hammersholtområdet i et samarbejde med kommunen

• Helhedsplanens udviklingsretning for Hammersholtområdet kan indarbejdes i 
den næste kommuneplan
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Dagens program
• Oplæg om muligheder for helhedsplan i Hammersholtområdet

– Hillerød Kommune (Planloven, Fingerplanen og Kommuneplan 2021)
– Brødeskov Lokalråd (landsbyvisionerne)

• Oplæg om lokale ønsker fra udviklere/borgere og foreninger
– Borgere/foreninger
– Udviklere 

• Workshop

• Opsamling
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• Byudvikling skal ske inden 
for en zone på 2 km fra S-
togsnette

• § 16 der skal mellem 
Hillerød Kommune, Allerød 
Kommune og Staten aftales 
en grøn kile på tværs af 
Hillerødfingeren, hvis der 
udlægges nye arealer til 
byudvikling.

Fingerplanen 2019
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Kommuneplan 
2021
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Hammersholtområdet har 
værdifulde kulturmiljøet, 
potentielle økologiske 
forbindelser, 
bevaringsværdige 
landskaber, geologisk 
interesseområde og en del af 
300 meter bufferzone 
omkring Store Dyrehaven, 
der er UNESCO verdensarv.
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Bevaringsværdige landskaber og geologiske 
værdifulde områder



Brødeskov Lokalråd
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• Visionerne for Brødeskov, Hammersholt og Ny Hammersholt kan findes på Brødeskov 
Lokalråds hjemmeside

http://www.brodeskov.net/


Præsentationer
• Petras Hus (Petras Hus)

• Omdannelse af Hammersholt Erhvervspark mv. (Rent Miljø Hillerød Syd)

• Gl. Frederiksborgvej 6 – Bakkegaarden (Mary Søgaard)

• Boligområde ud for skolen på Brødeskovvej. (Mikkel Faurholdt og Klaus 
Maar på vegne af Jakob Evart)

• Brødeskovvej 36 (Jan Larsen)

• Hammersholt Enge (Jesper Lorentzen)
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Kultur- og aktivitetshus i Ny 
Ham mersholt
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• Petras Hus skal genopstå som  et 
hus fuld af liv og kreativitet på 
tværs af alder.

• Vi vil skabe et aktivitetshus 
med gode rammer for et rigt 
kulturliv….

• Vi vil skabe et aktivitetshus 
der summer af liv og 
kreativitet….

• Vi vil skabe et aktivitetshus 
med sundhed og trivsel….

• Vi vil skabe et aktivitetshus 
med udsyn og indsigt…



Forslag til organisk vækst 
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Forslag til organisk vækst 

• Konvertering af Hammersholt Erhvervspark til boliger for at fjerne trafik- og 
miljøgener.

• Organisk vækst af boligmassen i Landsbyerne, 
– Vækst i de eksisterende bebyggede områder.
– Udfyldning af huller i landsbyerne.
– Opdeling af boliger i mindre enheder.
– Konvertering af tiloversblevne erhvervs- og landbrugsbygninger til boliger.

• Udstykning af jordbrugsbrugsparceller på ikke beskyttede jorde
– 1 – 2 Ha solitære grunde, maks. 250 m2 hus i landstil og en lade
– Mulighed for dyrehold og jordbrug
– Ingen asfalt vej, vejbelysning, kloak
– Lægges typisk ved landsbyer

• Vi ønsker bevares af det landlige miljø i og omkring landsbyerne.
• Vi ønsker udvikling til gavne for nuværende borgere i landsbyerne.



Bakkegarden
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Brødeskovvej over for Hillerød 
Lilleskole
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Projekt ideer: • Brødeskovvej 36
• Understøtte landsbyvisionen for området
• Lav bebyggelsesprocent
• Involvering af lokalsamfundet

• Brødeskov Lokalråd
• Politikere
• Naboer

• Størst mulig hensyn til natur og landskab
• Natur lege- og træningspladser
• Biodiversitet

• Blomsterenge
• Skov
• Sø’er

• Investering i lokalsamfundet
• Fællesfaciliteter

• Fælleshus
• Trampe- og cykelstier etc.



Hammersholt Enge
www.hammersholteng

e.dk

Hammersholt Enge
www.hammersholtenge.dk



WORKSHOP
Grupper af 8 personer 

Gerne et medlem fra byråd og lokalråd i hver gruppe



Spørgsmål

1. Hvad er det særlige ved Hammersholtområdet?

2. Hvorfor kan vi godt lide at bo her?

3. Hvad har vi af ønsker til Hammersholtområdet om 10 eller 20 år?

4. Hvilke emner er det vigtigt, at vi får drøftet og?

5. Er der brug for en fælles retning for Hammersholtområdet?
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Opsamling

Den vigtigste pointe fra hver gruppe
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Tak for i dag. 
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