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mrk. Høringssvar til Kommuneplan 2017 

 

Sendt via email til:  byplan@hillerod.dk 

 

 

Høringssvar ifm. Forslag til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune 

 

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har følgende høringssvar vedrørende "Forslag 

til kommuneplan 2017 for Hillerød".  

 

HSI arbejder for at medvirke til, at idrætten får optimale vilkår i kommunen, bl.a. ved at sikre, at 

kommunens idrætspolitik også er forankret i kommuneplanen. 

 

Der bør derfor i den nye kommuneplan indføjes en beskrivelse af idrætten og dens faciliteter 

både i eksisterende og i særdeleshed i nye byområder. 

 

I tidligere kommuneplaner fremgik det, at lokalsamfund skal have idrætsanlæg og grønne områder  

 

med mulighed for et aktivt fritids- og idrætsliv og mulighed for at dyrke det sociale samvær, og at 

der skal være afsat plads til den organiserede idræt. Den samme målsætning bør fremgå af den nye 

kommuneplan 2017. 
 

 

Det er derfor med beklagelse og skuffelse, at Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger som 

paraplyorganisation for de ca. 16.000 organiserede idrætsudøvere i Hillerød kommune må 

konstatere, at trods vore tidligere indsigelser i planarbejdet indeholder hverken planerne for 

Ullerød-Nord og nu Favrholm nogen form for anlæg for den organiserede idræt.   

Disse manglende muligheder for organiseret idrætsaktivitet mener vi hænger dårligt sammen med, 

at Hillerød kommune har søgt om og er udpeget som "Team Danmark Elitekommune". 

For Favrholms vedkommende er der tale om et boligområde for 3000-4000 ny indbyggere, der ikke 

er sikret nogen plads til organiseret idræt i deres nærområde. 

 

 

Kommuneplan 2017 bør derfor beskrive: 

 

o at der skal afsættes plads til idrætsfaciliteter – også til organiseret idræt -  i 

forbindelse med det nye by- og boligområde Favrholm omkring det nye hospital.  

I kommuneplanen står, at der er udlagt et grønt fællesområde som aktivitetsrum -   

men dette skal samtidig fungere som LAR bassiner og optage regnvand fra alle 

boliger og boligveje. Tilsvarende gælder, at landskabskilerne er det grønne rum 
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mellem bydele med plads til fællesfunktioner som feks legeplads, sportsaktivitet, 

nyttehaver 

o  at der skal afsættes plads til organiseret idræt og idrætsfaciliteter i Ullerød Nord. 

 

Mvh 
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