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Notat 
 

Til:  

Fra: 

Emne: 

Dato 

Gribskov Kommune 

Domea.dk 

Bavne Ager, notat vedr. indsigelse til Lokalplan  

24.11.2017 

 

Notat om indsigelser til visionsnotatet 

 

Gribskov Kommune har modtaget indsigelser til lokalplan 315.18 for 
Bavne Ager Eng som omhandler lokalplanens forhold til visionsnota-
tet. Kommunen har derfor bedt Domea.dk om at redegøre for, hvor-
dan projekt/lokalplan forholder sig til principperne i visionsnotatet her-
under særligt, hvordan der sikres en grøn kile op mod Langdraget 
som en slags ”bufferzone” mellem den eksisterende og ny bebyg-
gelse. Dette notat søger at svare på dette spørgsmål. 

 

Udbudsprospektet 

Ejendommen blev udbudt til salg af Gribskov Kommune i februar 
2016. I udbudsdokumentet står der, at ”Bavne Ager Vest ligger attrak-
tivt og markant ved indgangen til Gilleleje.  Arealerne har en grøn ka-
rakter i sammenhæng til og med udsigt til det åbne land. Arealerne 
udbydes til boligformål og offentlige formål som ældreboliger og pleje-
boliger inden for gældende kommuneplan 2013-2015 for Gribskov 
Kommune og Visionsnotat for området”. 

 

Området er beskrevet som delområde 2 i udbudsdokumentet. 

 

Under afsnittet om planforhold fremgår det, at ”Gribskov Kommunes 
Byråd (Byrådet) har desuden udarbejdet et visionsnotat for den øn-
skede udvikling af området: "Struktur for bebyggelse på Hjørnegrun-
den i Gilleleje, Visionsnotat 2004". Området omtales nu som Bavne 
Ager. Visionsnotatet beskriver Byrådets planmæssige tanker og over-
vejelser om en udbygning af området og kan ses som et supplement 
til kommuneplanen. Visionsnotatet indeholder en beskrivelse af den 
overordnede karakter, der ønskes for området, krav til veje, stier og 
grønne områder, en inddeling af området i delområder samt nærmere 
ønsker til anvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder”. 

 

Endelig fremgår det, at ”Den gældende lokalplan for området er af æl-
dre dato; Byplanvedtægt nr. 9 for boligområde i Gilleleje By fra 1978. 
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Det forventes ikke, at tilbuddet er i overensstemmelse med denne lo-
kalplan. Før der kan bygges i området skal derfor udarbejdes ny lo-
kalplan, der erstatter den nuværende. Lokalplanen forventes igangsat 
når der er indgået aftale med byder”. 

 

Visionsnotatet 

I Visionsnotatet fremgår det, at ”I Byrådets vedtagne, overordnede 
plan for udbygningen af den sydlige del af Gilleleje indgår der ønske 
om at få opført boliger med blandede ejerformer som andels-, ejer- og 
lejeboliger som parcelhuse, etageboliger og række-/klyngehuse. Det 
forventes at der kan opføres ca. 140 boliger”. 

 

Områdets afgrænsning og nuværende anvendelse 

Området beskrives således: ”I dag benyttes området dels til landbrug, 
og dels til boldspil på en mindre del af arealet. Boligbebyggelsen 
Langdraget har siden 1970'erne ligget ud til åbne arealer, som i no-
gen udstrækning har været anvendt til friarealer for beboerne. I 

Byplanvedtægt nr. 9 er arealerne umiddelbart syd for Langdraget ud-
lagt til friarealer, der ikke må bebygges”. Det fremgår af udbudsdoku-
mentet, at byplanvedtægten skal afløses af en lokalplan for området. 

 

Landskabet 

Om landskabet fremgår det bl.a., at ”Inden for området ligger to våd-
områder, der er udpeget som § 3-områder. Det ene ….. Det andet 
vådområde er et udgravet vandhul omkranset af naturlig bevoksning 
beliggende midt i området”. Dette vådområde er beliggende inden for 
lokalplanens område. 

 

Visioner for den fremtidige bebyggelse 

Under afsnit om visionen er følgende beskrevet: ”Byrådet ønsker at sikre …., 
at der skabes udsigtskiler, så områdets nuværende herlighedsvær-
dier kan bevares. Det er et mål at bevare og understøtte områdets 
grønne karakter, hvorfor byrådet ikke ønsker, at hele området bebyg-
ges, men at der skabes et boligområde med meget grønne træk, hvor 
vådområdet i den nordlige del bevares sammen med eksisterende 
hegn og beplantning. Samtidig er det Byrådets ønske at give de kom-
mende bygherrer inden for området størst mulig frihed til at udforme 
deres bebyggelser. Derfor vil Byrådet fastlægge en række mindre del-
områder, inden for hvilke der kan bebygges. Mellem byggeområderne 
skal de grønne områder danne et sammenhængende bånd. 

 

Der lægges vægt på at skabe sammenhæng mellem friarealer og 
kommende boligbebyggelse, således at friarealerne kan danne ram-
merne om bebyggelsen…. så den enkelte bolig har nærkontakt til 
grønne områder og orienterer sig i forhold til terrænet. … Der skal 
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etableres en struktur med facadeløse bebyggelser udadtil….. skal 
stok- eller rækkehusbebyggelser gives varieret facadeforløb, enten 
ved forskydning af den enkelte bolig…. grønne struktur skal være 
bærende for bebyggelsen i området…..ske en forbedring og supple-
ring af beplantning,…. Der fastholdes endvidere friarealer op mod 
Langdragets bebyggelse, således at der skabes et grønt fælles areal, 
som forbinder det nye og det ældre boligområde.”. 

 

Delområderne 

Det fremgår at, ”Område 2 er struktureret omkring vejen og placeret i 
et bueslag rundt om det rekreative areal. Det ligger primært på et 
skrånende og lavt terræn, og terrænspringene skal udnyttes i bebyg-
gelsen. For at understege områdets relativt høje beliggenhed fastlæg-
ges det, at der inden for området kan opføres bebyggelse i halvanden 
til to etager. Der kan opføres boliger som række- eller klyngehuse”. 

 

Kortbilag 2 

Til Visionsnotatet hører et bilag, som viser et princip for en struktur-
plan. Bilaget er gengivet nedenfor.  

 

 

 

 



 

24.11.2017 

Side 4/7 

Lokalplanen og visionsnotatet 

Bebyggelsen og ejerformer 

Udgangspunktet for visionsnotatet er, at Gribskov Kommune ønsker 
at udvikle området til boliger med blandede ejerformer, i alt ca.140 
boliger. Inden for lokalplan 315.18 er der planlagt med i alt 78 boliger. 
Det forventes, at der etableres 58 almene boliger i etagebebyggelse 
og 20 private boliger i tæt-lav bebyggelse. Antallet af boliger og forde-
lingen på ejerformer er aftalt med Gribskov Kommune forud for udar-
bejdelse af lokalplanen. 

 

Af visionsnotatet fremgår det, at det er ”Byrådets ønske at give de 
kommende bygherrer inden for området størst mulig frihed til at ud-
forme deres bebyggelser. Derfor vil Byrådet fastlægge en række min-
dre delområder, inden for hvilke der kan bebygges”.  Den dialog, der 
har været med Gribskov Kommune forud for udarbejdelsen af lokal-
planen har ført til, at der kan bebygges på den del af den udbudte 
grund, som ikke omfatter den beskyttede sø. Det har ikke fra Grib-
skov Kommunes side været fremhævet, at der var andre områder, 
der ikke kunne bebygges. 

 

Den grønne struktur 

I Visionsnotatet lægges der op til, at ”arealerne umiddelbart syd for 
Langdraget er udlagt til friarealer, der ikke må bebygges”. Samtidig 
fremgår det, at BP 9 ikke skal danne grundlag for områdets udbyg-
ning, men afløses af en lokalplan. Det fremgår således ikke direkte, 
hvilken udstrækning dette grønne område skal have i fremtiden. Af 
nedenstående kort ses, at der mellem bebyggelsen omfattet af lokal-
planforslag 315.16, den eksisterende bebyggelse ved Langdraget og 
lokalplanforslag 315.18 er et grønt område. Dette område er i kom-
muneplanen udlagt som offentligt område. Ved planlægning af bebyg-
gelsen omfattet af lokalplan 315.18 har det været forventningen, at 
dette grønne område blev opretholdt som sådan.  

 

Lokalplanområdets nordlige afgrænsning mod Langdragets boligbe-
byggelse og den nye bebyggelse, omfattet af lokalplanforslag nr. 
315.16 er derfor langt overvejende grøn. I kanten af det grønne om-
råde er den eksisterende trampesti fastholdt. Syd herfor ligger bebyg-
gelsen med forhaver og ankomstarealer. Derudover danner søen og 
det rekreative område omkring søen grænse mod nord. Nord herfor i 
nabolokalplanområder er der også udlagt et grønt område. I den vest-
lige del af lokalplanområdet ligger der en p-plads mod nord. Mellem 
p-pladsen og det eksisterende parcelhus nord for er der ikke nogen 
grøn afgræsning. Det er vurderingen at mere end ¾ af den nordlige 
grænse er grøn. 
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Det ses af nedenstående sammensatte illustrationer fra lokalplanerne 
i området (315.18, 315.16 og 315.20), at der er udlagt grønne områ-
der øst og syd for Langdraget. Det eneste sted, der ikke er grønt, er 
p-pladsen. 

 

 

 

 

Kortet er en sammentegning af kortbilag til lokalplan 315.18, 315.16 og 315.20. De 

grønne områder er markeret. 

Grøn af-

grænsning og 

p-plads. 

Offentligt grønt 

område. 

Grønt område 

og grøn kile. 

§3-sø og 

grønt område. 

Grønt område. 

Forhaver til bolig-

bebyggelsen. 
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Af visionsnotatet fremgår det, at der er to §3-søer, hvoraf den, der er 
omfattet af lokalplan 315.18, er beskrevet som et ”vådområde med 
naturlig bevoksning”. Det er forudsætningen i visionsnotatet og i lokal-
planen, at §3-søen bevares. Gribskov kommune har i forbindelse 
med udarbejdelse af lokalplan 315.18 fastlagt afgrænsning af §3-
søen og mosen og det område omkring disse, som ikke må bebyg-
ges. Dette respekteres i lokalplanen. I lokalplanen beskrives det, at 
”vådområdet udlægges som rekreativt område. Eksisterende bevoks-
ning i og omkring vådområdet bevares og udtyndes i det omfang, det 
er nødvendigt i forhold til rekreativt brug og udsigter. Ændring af våd-
områdets tilstand forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Dette gælder også oprensning af søen”. 

 

 

Koret viser bebyggelsen, § 3-søen og de grønne områder på Bavne Ager Eng. 

 

Det fremgår ikke tydeligt af bilaget til visionsnotatet, hvor afgrænsnin-
gen af det nordlige § 3-område er, hvorfor det kan synes som om, at 
området er større end det har vist sig at være. Dette kan måske have 
ført til misforståelser under høringen af lokalplanen? 

 



 

24.11.2017 

Side 7/7 

Af visionsnotatet fremgår det, at det skal være den grønne struktur, 
som er bærende for bebyggelse i området. Det er samme udgangs-
punkt, som der har været for udarbejdelse af bebyggelsen omfattet af 
lokalplanen. Bebyggelsen tænkes opført omkring vådområdet, som 
bliver fælles friareal for bebyggelsen og samtidig et område, som na-
boområderne kan have glæde af. Omfanget af eventuel oprensning 
og naturpleje vil afhænge af, hvad der kan opnås enighed om med de 
relevante myndigheder. 

 

I visionsnotatet er der vist to grønne bånd, som forbinder diget i syd 
og jernbanen i øst med vådområdet. Disse to landskabstræk er ikke 
bevaret i de omkringliggende lokalplaner og er derfor heller ikke vide-
reført i nærværende lokalplan. 

 

Syd for lokalplanområdet ligger lokalplan 14.11, og her er der reser-
veret et grønt område som svarer til det grønne område illustreret i vi-
sionsnotatet. 

 

Visionsnotatets øvrige intentioner omkring udformning af bebyggel-
sen vurderes at være fulgt med den viste bebyggelsesplan. Der er så-
ledes sammenhæng med friarealer og boligbebyggelse, nærkontakt 
fra bolig til grønne områder. Bebyggelsen er orienteret indad og har 
et varieret facadeforløb. De naturlige terrænspring udnyttes i bebyg-
gelsen. Boligerne opføres i op til 2 etager. 

 

På kortbilag 2 til lokalplanen er der vist meget store byggefelter. Un-
der byggefelterne kan den planlagte bebyggelse anes. Det kan på 
kortbilaget være vanskeligt at se, hvad der er bebyggelse og friareal. 
Det kan derfor anbefales at indsætte en illustration i lokalplanens re-
degørelse, som viser intentionerne omkring bebyggelsens for-og bag-
haver samt, at der også imellem husene er fælles friarealer. 

 

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at lokalplanen i 
store træk bygger videre på visionsnotatets intentioner om at bevare 
den grønne struktur i området – her tolket som §3-sø og mose og om-
kringliggende beplantning - samtidig med, at der bevares et grønt om-
råde op mod bebyggelsen på Langdraget. Med det grønne område 
udlagt i lokalplanen og i den nord for liggende lokalplan samt det i 
kommuneplanen udlagte offentlige (grønne) område nord for lokal-
planområdet vurderes det, at der er taget de fornødne hensyn til na-
bobebyggelsen på Langdraget. 

 

Klaus Freddi Juelshøj  


