
Lokalforum Regstrup 

Lokalforumsmøde 17. marts 2016 
Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse. 

Præsentationen fra mødet kan ses her. 

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard 
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er 
inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, 
der lige nu er uden byggegrunde. 

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i 
to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og 
Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne 
område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. 
marts under punkt 75). 

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange 
byer af Regstrups størrelse kunne prale af. 

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen 
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. 
Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter. 

3) Udstykning ved Holløsevej 
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved 
Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 
14.04 side 22). 

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk. 

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup? 
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var 
enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv 
stemning for at gå videre med ideen. 

5) Status omkring Motorvejen 
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop 
offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til 
i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk). 

http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/2016-03-17-Lokalforumsm%C3%B8de.pdf
http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/Lokalplan1.16.pdf
http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/Lokalplan14.07.pdf
https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5042&agendaType=Referat
https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5042&agendaType=Referat
http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/Lokalplan14.04.pdf
http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/Lokalplan14.04.pdf
http://www.lokalforumregstrup.dk/wp-content/uploads/2016/02/Forhandlingsprotokol.pdf
http://gstkort.dk/


Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores 
lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver 
et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre 
med den politiske dialog. 

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end 
oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved 
tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro 
over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at 
betyder støjmæssigt. 

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og 
direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og 
dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden. 

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af 
Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende 
fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af 
nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt). 

6) Bevaring af genbrugspladsen 
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. 
Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe 
med. 

7) Eventuelt 
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer 
arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til. 

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man 
havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe 
for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede. 

 


