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Generel orientering 
Dette planforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med KFI Erhvervsdrivende Fond, 
REMA 1000 og Årstiderne Arkitekter. 
 
Planforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den xxxx.201x og offentliggjort 
på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring den XXXX.201X. 
 
Planforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den XXXX.201X til den XXXX.201X. 
 
Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den XXXX.201X inden kl. 12.00. 
 
Indsigelser og bemærkninger sendes til: 
 
Plan- og Miljøudvalget på: 
Lokaldemokrati@gribskov 
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Forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede 
byfunktioner i Helsinge bymidte 

Redegørelse 
Baggrund 
Det har igennem længere tid været et ønske at få forskønnet området omkring parkeringspladsen mellem 
Rådhusvej og gågaden i Helsinge. Samtidig har der igennem en årrække været arbejdet på at finde en 
løsning i forhold til den tomme bygning i Helsinge midtby, som tidligere rummede en Super Best-
dagligvarebutik.   
 
I et samarbejde mellem Gribskov Kommune og ejendomsejeren, og i dialog med andre aktører fra det 
lokale handelsliv, er der udarbejdet et skitseprojekt, der tilbyder en samlet løsning for både 
parkeringspladsen og den tomme bygning. 
 
Skitseprojektet indeholder en vision for, samt et forslag til, hvordan lokalplanområdet kan omdannes til et 
mere attraktivt område, og danner baggrund for lokalplanens udarbejdelse.  
 
Skitseforslaget præsenterer 3 hovedvisioner for områdets omdannelse. Disse er: 
 

• Lidt mere attraktiv... 
Den bærende idé for omdannelsen af parkeringspladsen i Helsinge bymidte er at få vendt områ-
dets nuværende ’bagsidekarakter’, så området i stedet for kommer til at fremstå som en spæn-
dende og mere attraktiv velkomst til Helsinge bymidte.  

 
Parkeringspladsen opdeles overordnet set i 2 zoner, så der opleves et naturligt hierarki og sted at 
færdes for de besøgende. Den sydlige zone indrettes primært efter hensyntagen til bilister og den 
nordlige zone indrettes primært efter hensyntagen til gående. 

 
• Lidt mere byliv... 

Ambitionen er at styrke bylivet i Helsinge, og særligt omkring den eksisterende gågade, Øster-
gade. Derfor indrettes en del af den nordlige zone, der ligger i direkte tilknytning til gågaden, 
med legepladser og siddemuligheder. Parkeringspladserne i zonen etableres med et grønt udtryk 
og indrettes så det periodevist kan anvendes til andre formål end parkering, eksempelvis loppe-
marked og kulturarrangementer. De tilstødende butikker orienteres, så deres indgange ligger ud 
til området. Herved bidrager butikkerne også til vitaliseringen af området. Indretningen af den 
nordlige zone vil gøre området mere attraktivt og bidrage til at øge bylivet i Helsinge. 

 

• Lidt mere handel... 
Visionen er at styrke det eksisterende gågademiljø omkring Østergade. Vitaliseringen af 
parkeringspladsen vil, udover at byde på egne oplevelser, fungere som et vigtigt link til gågaden 
og dens butikker. Samlet set vil omdannelsen af parkeringspladsen gøre Helsinge bymidte mere 
attraktiv som handelsby og derved medvirke til at styrke butikslivet. 

 
Ved udarbejdelsen af nærværende lokalplan er området omfattet af byplanvedtægt nr. 21, vedtaget den 8. 
september 1976. Byplanvedtægten udlægger området til centerformål, men giver ikke mulighed for 
etablering af en ny dagligvarebutik på den ønskede placering. Endvidere er det maksimale etageantal 
begrænset til 2 etager. Den ændrede anvendelse kan ikke realiseres inden for den gældende byplanvedtægt 
nr. 21, hvorfor der skal tilvejebringes en ny lokalplan.  
 
Formål 
Lokalplanens hovedformål er at sikre områdets fortsatte anvendelse til centerformål i form af blandede 
byfunktioner som dagligvare- og udvalgsvarebutikker, udadvendte servicefunktioner; café og 
restaurationer, liberale erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv., kulturelle formål samt etageboliger.  
 
Det er endvidere lokalplanens formål at sikre et positivt arkitektonisk samspil med den omkringliggende 
bebyggelse, at sikre at området indrettes, så det fungerer som en attraktiv velkomst til gågaden, samt at 
sikre en trafiksikker vejstruktur.  
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Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold 

Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Helsinge og omfatter et samlet grundareal på ca. 1,7 ha. 
 
Området afgrænses mod nord af gågaden, Østergade, mod øst af butikker og boligbebyggelse, mod syd af 
Rådhusvej og mod vest af blandede butiks- erhvervs og boligfunktioner. 

 
 
Lokalplanområdet 
 
Størstedelen af lokalplanområdet anvendes ved planens udarbejdelse til parkeringsplads. Herudover 
rummer området bebyggelse i op til 3 etager, som anvendes til blandede byfunktioner. I den nordøstlige 
del af lokalplanområdet ligger der en legeplads, kaldet ”Trafiklegepladsen”.  
 

 
Eksisterende foto af ”Trafiklegepladsen”. 
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Kig fra gågaden i sydlig retning. Bygningen midt i billedet (tidligere Super Best) rives ned med 
realisering af lokalplanen. 
 
Det eksisterende terræn er lavest i den sydlige del af området og stiger jævnt op mod den nordlige del af 
området. Det samlede terrænspring er ca. 4 m fra syd til nord.  
 
Området er beplantet med bøgehække samt tjørn og spidsløn. Flere af træerne er gået ud og har generelt 
dårlige vækstbetingelser.  
 

 
Kig fra områdets sydvestlige hjørne set i nordøstlig retning. I forgrunden ses den eksisterende 
beplantning, som består af bøgepur, samt én af indkørslerne fra Rådhusvej til lokalplanområdet. I 
baggrunden ses VP-Arkaderne og Irma samt eksisterende boliger uden for lokalplanområdet. 
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Kig fra områdets sydøstlige hjørne set i nordvestlig retning. Til venstre ses Rådhusvej, og til højre ses den 
eksisterende Superbest-dagligvarebutik, som nedrives. Bagerst ses Netto og eksisterende bebyggelser 
uden for lokalplanområdet.  
  
 

Lokalplanens indhold 
Anvendelse 
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder se kortbilag 2:  
 
I delområde 1 må der opføres en ny dagligvarebutik.  
 
I delområde 2 må der opføres en ny bebyggelse, som kan anvendes til butikker, udadvendte 
servicefunktioner; caféer og restaurationer, liberale erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv., kulturelle 
formål samt etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter.  
 
Delområde 2 må kun anvendes til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, udadvendte 
servicefunktioner, café, restaurationer, liberale erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv., kulturelle 
formål samt helårsbeboelse i form af etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter.  
 
 
Delområde 3 og 4 må kun anvendes til færdsels-, parkerings- og opholdsområde, og der må ikke opføres 
bebyggelse inden for delområderne. 
 
Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden 
Lokalplanen udlægger byggefelter til opførelse af ny bebyggelse. Der er lagt vægt på, at ny bebyggelse 
skal tilpasse sig de eksisterende omgivelser - både i forhold til størrelse, udformning og materialer. Det er 
samtidig ønsket, at de nye bygninger skal udføres med et tidssvarende udtryk, så området tilføres byggeri 
af mere moderne karakter. Der gives mulighed for at opføre en bebyggelse i op til 5 etager, hvilket vil 
tilføre området en tættere og mere bymæssig karakter end i dag.  
 
Ambitionen er generelt, at bygningerne skal udføres med en facadebearbejdning, der understøtter hele 
områdets opgradering. Der er lagt særlig vægt på, at ny bebyggelse skal opføres med deres forside og 
hovedindgange ud imod parkeringspladsen, så områdets nuværende ’bagsidekarakter’ omdannes til at 
fremstå mere som en ’forside’ og som en attraktiv velkomst til Helsinge bymidte. De nye bebyggelser får 
eksponerede og synlige facader, hvorfor det er væsentligt at de udføres varierede og åbne, så det styrkede 
byliv, der ønskes opnået, understøttes.  
 
Bygningerne skal udføres i materialer, der modsvarer de omgivende bygninger, så området i kraft af sit 
materialemæssige udtryk vil fremstå som en helhed. Det fælles materialevalg vil ’ramme området ind’, 
markere ankomsten til Helsinge bymidte og understøtte den eksisterende arkitektur og byggeskik. Lokal-
planens bestemmelser fastlægger, at facaderne må udføres i tegl, træ, skifer, beton eller glas.  
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Visualisering set fra Østergade (gågaden) (Se bilag 5). 
Trafik 
Vejadgang til lokalplanområdet skal foregå fra Rådhusvej, Badstuevej og parkeringsarealet ved Hamme-
richsvej. Derudover er der adgang for gående fra gågaden (Østergade), VP Arkaderne og Frederiksborg-
vej samt fra mindre passager fra både vest og øst. Alle ankomstmuligheder er eksisterende, som fasthol-
des, og de nye forbindelsesmuligheder på tværs af området disponeres, så der er let og hurtig adgang fra 
ankomstpunkterne på kryds og tværs igennem lokalplanområdet.   
 
Ubebyggede arealer 
Lokalplanområdets ubebyggede arealer opdeles i 2 delområder, hhv. delområde 3 og 4. Opdelingen 
skyldes, at delområde 3 primært disponeres efter hensyntagen til bilister, mens delområde 4 primært 
disponeres efter hensyntagen til gående. 
 
Delområde 3 skal befæstes med asfalt, betonfliser eller farvet beton. Omkring busstoppestedet ved 
Rådhusvej skal en del af delområdet befæstes med samme granitbelægning, som der findes i gågaden, så 
der skabes en synlig og materialemæssig sammenhæng imellem de to områder.  
 
Delområde 4 skal befæstes med betonsten, granitfliser, chaussésten eller Odense klinker. Der skal 
endvidere gøres plads til at flytte den eksisterende ’trafiklegeplads’, som ved lokalplanens udarbejdelse 
ligger inden for delområde 3, til delområde 4. Opholdsarealerne i delområdet skal indrettes med opholds- 
og siddemuligheder, som imødekommer intentionen om at skabe rammer for byliv i området. 
 
Der skal sikres færdselsarealer for gående på tværs af området, som skal udføres i en anden type 
belægning og i et let hævet niveau i forhold til færdsels- og parkeringsarealer for biler, så det 
tydeliggøres, at der er tværgående forbindelser for gående hen over parkeringspladsen. Der er vist et 
princip for dette på illustrationsplanen, Kortbilag 4.  
 
Der er fastsat bestemmelser for lokalplanområdets beplantning, som overordnet set skal sikre et grønnere 
udtryk samt at bidrage til at øge områdets attraktivitet. Området skal derfor beplantes med buske, 
prydgræsser og træer, som alle i kraft af deres afskærmende, skulpturelle og driftsvenlige egenskaber, er 
velegnet til områdets anvendelse som parkeringsplads, opholdsareal og butiksområde.  
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Visualisering set fra p-pladsen (se også bilag 6) 
 
Forhold til anden planlægning 
Fingerplan 2017 
Ifølge Fingerplan 2017 skal byudvikling i det øvrige hovedstadsområde være af lokal karakter og ske i 
tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. 
 
Helsinge er kommunens hovedby og kommunecentrum. Lokalplanen er i overensstemmelse med 
Fingerplan 2017.   
 
 
Kommuneplan 2013 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune omfattet af rammeområde 
1.C.06, der udlægger området til centerområde med anvendelsen 
helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, samt 
offentlige formål, herunder større offentlige institutioner.  
 
Helsinge er i kommuneplanen udpeget som kommunens hovedby, og det er her kommunens centrale 
faciliteter, som fx rådhuset og gymnasiet, er placeret. Helsinge er kommunens vigtigste handelsby, 
ligesom størstedelen af kommunens erhvervsudvikling og fremtidige boliger skal placeres i her. 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. 
 
Detailhandel 
Ifølge Kommuneplan 2013-2025 er det overordnede mål for detailhandel at fremme et varieret 
butiksudbud i lokal- og kommunecentre samt at fastholde og styrke et bredt udbud af butikker, indkøbs- 
og handelsmuligheder til gavn for borgere, turister og det øvrige erhvervsliv. Der skal sikres gode 
udviklingsmuligheder for eksisterende og kommende butikker. 
 
Lokalplanområdet er en del af Helsinge bymidte. Inden for bymidten er der udlagt en samlet 
detailhandelsrummelighed på 45.000 m2. Dagligvarebutikker må være max 3.500 m2 (bruttoetageareal) 
og udvalgsvarebutikker må være max 2.000 m2 (bruttoetageareal).  
 
Denne lokalplan giver mulighed for indretning af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker med en samlet 
rummelighed på max 3.400 m2 bruttoetageareal. Dagligvarebutikken inden for delområde 1 må være max 
1.400 m² og for delområde 2 må der være max 2.000 m2.  
 
Byplanvedtægt nr. 21 er gældende ved denne lokalplans udarbejdelse, og i byplanvedtægten udlægges 
lokalplanområdets anvendelse til butikker. På tidspunktet for byplanvedtægtens udarbejdelse var der ikke 
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krav om at angive en detailhandelsrummelighed. Der er derfor foretaget en vurdering af de eksisterende 
bruttoetagearealer til butiksformål, der ligger inden for lokalplanens område. Rummeligheden vurderes at 
udgøre ca. 2.900 m2, hvoraf ca. 1.600 m2 udgøres af den nu lukkede dagligvarebutik, Super Best. 
 
Den eksisterende ramme ved udarbejdelsen af denne lokalplan er således ca. 2.900 m2. Herudover 
udlægges der i denne lokalplan yderligere 300 m2 nyt bruttoetageareal til butiksformål. Den samlede 
ramme inden for lokalplanområdet vil herefter være i alt max 3.400 m2 bruttoetageareal til detailhandel.    
 
Den nye bebyggelse indenfor delområde 2, må opføres i op til 5 etager. Byggefelterne er differentieret i 
max etageantal, for at sikre, at de eksisterende bebyggelser ikke vil blive påvirket af evt. skygge- eller 
indbliksgener fra de nye bebyggelser. De nye bebyggelser vil tilføre området en større grad af fortætning 
og bymæssig karakter, men det vurderes, at bebyggelsen vil til trods for sin højde, kunne passes ind i 
eksisterende omgivelser, som i forvejen er af bymæssig karakter.  
 
På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse findes der ikke udlagte friarealer i lokalplanområdet eller i 
umiddelbar nærhed heraf, hvorfor bebyggelsen ikke har væsentlig påvirkning på friarealer. 
  
Lokalplanområdet ligger centralt i Helsinge bymidte med god adgang for både gående og cyklister. De 
lette trafikanter har således nem adgang til områdets butikker. Lokalplanområdet ligger endvidere med 
god adgang til det overordnede vejnet, hvorved der er sikret gode adgangsforhold til områdets butikker 
for kørende. Der ligger et busstoppested på Rådhusvej inden for lokalplanområdet og Helsinge Station 
ligger ca. 250 m fra lokalplanområdet. Den kollektive trafik er herved også sikret en god adgang til 
lokalplanområdet.  
 
Lokalplanen understøtter kommuneplanens mål om at sikre gode udviklingsmuligheder for eksisterende 
og kommende butikker.   
 
Øvrig lokalplan og/eller byplanvedtægt 
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 21 for området syd for Østergade. Byplanvedtægt nr. 
21 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende Lokalplan 512.19. 
 
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 58.96 for centerområde omkring Frederiksborgvej. Lokalplan 
58.96 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende Lokalplan 512.19. 
 
Servitutter 
Der er ingen servitutter der aflyses i kraft af lokalplanen. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Den nordligste del af lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen til Helsinge Kirke. I henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 19 må bebyggelse inden for beskyttelseslinjen på 300 m fra kirkebygningen 
ikke opføres bebyggelse med en højde på mere end 8,5 m, med mindre kirken allerede er omgivet af 
bymæssig bebyggelse. 
 
Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m fra 
kirkebygningen. Bestemmelsen omfatter dog ikke kirker, hvor der er bymæssig bebyggelse hele vejen 
rundt inden for beskyttelseszonen.  
 
Begrebet bymæssig bebyggelse afgøres ud fra en konkret vurdering af arealernes bebyggelsesmæssige 
karakter, og er således ikke knyttet til arealets zonestatus. F.eks. byparker, kirkegårde og 
kolonihaveområder betragtes ikke som bymæssige omgivelser. Helsinge Kirke er hovedsageligt omgivet 
af bymæssig bebyggelse, og i hele arealet mellem kirken og planområdet er der bymæssig bebyggelse. 
 
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kirkebyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 
Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Støjforhold 
Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål med en blanding af boliger og erhverv m.v. 
Kombinationen af boliger og erhverv kan give anledning til konflikter mellem de forskellige anvendelser 
i de enkelte bygninger. 
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For at forebygge lugt- og støjgener skal det, ved etablering af de erhvervsmæssige aktiviteter i 
lokalplanområdet, sikres, at de til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes, jf. Miljøstyrelsens 
vejledninger.   
 
Forurening 
En del af området (matr.nr. 5x, Helsinge By, Helsinge) er registreret med jordforurening på vidensniveau 
2, hvilket vil sige, at der er konkret viden om forureningen.  
 
Store dele af lokalplanområdet er registreret som områdeklassificeret i henhold til jordforureningsloven. 
Områdeklassificeringen betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at 
flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Gribskov Kommune, og at jorden fra hver 
matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytning. 
 
Hvis der i forbindelse med jordarbejde inden for lokalplanområdet træffes forurening skal arbejdet 
standes og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i 
forhold til grundvand, arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen 
være påkrævet. Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til 
miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71. 
 
Teknisk forsyning 
I henhold til kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet separatkloakeres. Dog ligger matr.nr. 
12am, Helsinge By, Helsinge i et område, der er fælleskloakeret, men denne lokalplan udlægger ikke 
byggefelter inden for matriklen.  
 
Nye boliger i lokalplanområdet skal vandforsynes fra Helsinge Vandværk og varmeforsynes fra Helsinge 
Fjernvarme. 
 
Vejforhold 
Matr.nr. 6gm, Helsinge By, Helsinge og vejarealet med litra “bf” er begge kommunale vejarealer.  
 
Matr.nr. 12am, Helsinge By, Helsinge er en privat fællesvej. 
 
Museumsloven 
Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det 
omfang, det berører fortidsmindet, jf. museumslovens § 27. Fundet skal straks anmeldes til Museum 
Nordsjælland. 
 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der 
foretages miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lovens §. Kommunen 
vurderer, at de anlæg lokalplanen åbner mulighed for at etablere ikke vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), vurderer 
kommunen, at de anlæg lokalplanen åbner mulighed for at etablere, ikke vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
Tilladelser fra andre myndigheder 
Realisering af planen forudsætter ikke tilladelser fra andre myndigheder end kommunen.  
 
 
Planforslagets midlertidige retsvirkninger 
Sikring af lokalplanens formål 
Efter offentliggørelsen af forslaget og indtil det er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke udnyttes, bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der foregriber den 
endelige lokalplans indhold jf. §17 LBK 1529 af d. 23/11/2016. Der gælder et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsætte som hidtil. 
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Tilladelse før endelig vedtagelse 
Når fristen for fremsættelse af bemærkninger/indsigelser er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til 
udnyttelse af ejendommene i overensstemmelse med planforslaget, hvis der ikke er tale om påbegyndelse 
af et større byggearbejde. 
 
Gyldighedsperiode 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i ét år efter 
offentliggørelsen af Planforslaget, det vil sige indtil den XX.XX.201X. 
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Forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede 
byfunktioner i Helsinge bymidte 
 
Bestemmelser 
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 med efterfølgende tilføjelser) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 
 
§ 1 Lokalplanens formål 
 
1.1 
Lokalplanen har til formål: 

• At sikre det planmæssige grundlag for lokalplanområdets fortsatte anvendelse til centerformål. 
• At skabe mulighed for etablering af ny bebyggelse. 
• At sikre, at området indrettes, så det fungerer som en attraktiv velkomst til gågaden med særligt 

fokus på overgangen mellem parkeringspladsen og gågaden. 
• At sikre, at indgange til ny bebyggelse orienteres ind mod parkeringsarealet. 
• At sikre en trafiksikker vejstruktur, hvad angår adgangsforhold, parkeringsarealer, varekørsel og 

færdsel for gående.  
 
§ 2 Afgrænsning og zonestatus 
2.1 
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 6gm, 6n, 5ab, 5cæ, alle 
Helsinge By, Helsinge, dele af matr.nr. 5y, 5x, 12am, alle Helsinge By, Helsinge samt alle parceller, der 
efter den 29.06.17 udstykkes herfra. 
 
Herudover omfatter lokalplanområdet dele af det offentlige vejareal med litra ”bf” (Rådhusvej og 
parkeringsarealet ved Hammerichsvej), Helsinge By, Helsinge. 
 
2.2 
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på Kortbilag 2. 
 
2.3 
Arealet ligger i byzone. 
 
 
§ 3 Områdets anvendelse 
 
3.1 
Delområde 1 må kun anvendes til centerformål i form af én dagligvarebutik. 
 
Delområde 2 må kun anvendes til centerformål i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, udadvendte 
servicefunktioner, café, restaurationer, liberale erhverv i form af fx klinikker, kontorer mv., kulturelle 
formål samt helårsbeboelse i form af etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter. 
 
Delområde 3 og 4 må kun anvendes til vej-, parkerings-, færdsels- og opholdsarealer, samt antennemast. 
 
 
3.2 
Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 
3.400 m2. 
 
I delområde 1 må bruttoetagearealet for dagligvarebutikken ikke overstige 1.400 m2, beregnet i henhold 
til det til enhver tid gældende bygningsreglement. 
 
 
I delområde 2 må bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik ikke overstige 2.000 
m2. Beregnet i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. 
 
I delområde 2 må bebyggelsens stueetage kun anvendes til butiksformål, serviceerhverv, restaurationer, 
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bar, café og liberalt erhverv.  
 
§ 4 Udstykning 
4.1 
Der må foretages yderligere udstykning, sammenlægninger af ejendomme og/eller dele af ejendomme og 
sammatrikulering med naboområder.  
 
4.2 
Vej- og parkeringsarealer skal matrikuleres selvstændigt. 
 
 
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 
 
5.1 
Vejadgang til området må kun ske fra Rådhusvej, Badstuevej og via parkeringsarealet ved 
Hammerichsvej, som angivet på Kortbilag 3. 
 
5.2 
Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering i princippet som vist på Kortbilag 3. 
 
Adgang til varelevering skal ske i princippet som vist på Kortbilag 3. 
 
5.3 
Der skal sikres stiforbindelser på tværs af parkeringsarealet, i princippet som vist på Kortbilag 3.  
 
Vej- og parkeringsarealer skal indrettes, så der opnås en sikker adgang for gående. 
 
5.5 
Der skal som minimum anlægges parkeringspladser svarende til: 

• 1 parkeringsplads pr. 50 m2 butik, service, liberale og kulturelle erhverv, 
• 1 parkeringsplan pr. 25 m2 dagligvarebutik for butikker over 1000 m2 og 
• 1 parkeringsplads pr. 75 m2 boligareal  

 
 
Der skal som minimum etableres 1 handicapparkeringsplads pr. 20 p-pladser. 
 
Der skal som minimum anlægges cykelparkeringspladser svarende til 

• 1 cykelparkeringsplads pr. etagebolig og 
• 1 cykelparkeringsplads pr. 75 m2 for øvrige anvendelser. 

 
Cykelparkering skal etableres tæt ved indgange til butikker, opgange til boliger m.v. Alle 
parkeringspladser afrundes til hele parkeringspladser. 
 
5.6 
Der kan indbetales til parkeringsfonden, såfremt det ikke er muligt at finde plads til parkering på egen 
grund. 
 
5.7  
Parkeringsarealet i delområde 4 jf. bilag 2, skal  
 
 
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 
6.1 
Bebyggelse må kun placeres inden for de på Kortbilag 3 viste byggefelter. 
 
Dog er det tilladt at placere småbygninger, som kundevognshuse, legepladser cykelskure, anlæg til 
offentlig affaldshåndtering og mindre, tekniske installationer uden for byggefelter.  
 
Desuden må der etableres tagudhæng uden for byggefelterne med en afstand på max 0,6 m fra 
byggefeltets kant, og altaner med en afstand på max 1,5 m fra byggefeltets kant.  
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6.2 
Altaner skal afvande direkte til kloak eller nedsivningsanlæg. 
 
6.3 
I delområde 1 må der opføres i alt max 1.400 m2 bruttoetageareal.  
 
I delområde 2 må der opføres i alt max 7.000 m2 bruttoetageareal.  
 
6.4 
Bebyggelse må opføres med det på Kortbilag 3 angivne maksimale etageantal. 
  
6.5 
Der tillades større samlede terrænreguleringer, hvis det i forbindelse med anlæg af vej-, parkerings-, 
opholds- og stiareal samt teknisk forsyning, er nødvendigt. Der må opsættes støttemure i nødvendigt 
omfang. 
 
6.6 
Byggeriets niveauplan skal fastsættes inden der gives byggetilladelsen. 
 
6.7 
For bebyggelse inden for delområde 1 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være højere 
end 8,5 m målt fra niveauplan.  
 
For bebyggelse inden for delområde 2 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være højere 
end 18 m målt fra niveauplan.  
 

6.8 
For ny bebyggelse, der har facade ud til parkeringspladsen (delområde 3 og 4) gælder det, at 
hovedindgange skal være placeret, så de vender ud mod parkeringspladsen som i princippet på bilag 3. 
 
6.9 
Dagligvarebutikken i delområde 1 skal være have front mod parkeringsarealet vest for, og indgangen skal 
være ved det nordvestlige hjørne af bebyggelsen. Varelevering skal ske ved den sydlige del af bygningen. 
 
 
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 
7.1 
Ny bebyggelse skal opføres, så bebyggelsen får et tidssvarende udtryk, samtidig med at der opnås en god 
helhedsvirkning med de bebyggede omgivelser. 
 
7.2 
For facader, som er orienteret ud mod parkeringspladsen (delområde 3 og 4), gælder det at stueetagens 
facade skal udføres med en facadebearbejdning, der sikrer åbenhed, brud og variation i facaden. Variation 
i facader kan opnås fx ved hjælp af partier af glas, spejlpartier, ved relief eller anden detaljering af 
murværket. 
 
  

       
Eksempler på facadebearbejdninger, der sikrer variation 
 



15 af 25 
 

7.3 
Facader må kun udføres i følgende materialer eller kombinationer heraf: 

• Murværk i blank, pudset eller skuret tegl eller som skærmtegl 
• Træbeklædning 
• Skifer 
• Beton 
• Glas  

 

       
Blank tegl       Skærmtegl             Træbeklædning 
 
For at skabe variation på facader skal mindre bygningsdele, dvs. ca. 20 % af en facade, udføres i andre 
materialer, som fx zink, natursten, spejle profilerede plader, relief eller lignende. Kun gældende for 
1.etage,   
 
7.4  
Facader på småbygninger, som fx kundevognshuse, cykelskure, anlæg til affaldshåndtering og mindre, 
tekniske installationer, må også udføres i andre materialer, som fx eternit og aluminium. 
 
7.5 
Facader for dagligvarebutikken i delområde 1, skal udføres som i princippet fra bilag 7. 
 
7.6 
Der må ikke benyttes surrogatmaterialer, dvs. materialer, der skal forestille at ligne andre materialer.  
 
7.7 
Facaders farveholdning skal tilpasses byggeskikken på stedet.  
 
Farver skal holdes i en dæmpet farveskala inden for farverne hvid, grå, brun, rød og sandfarvet. Blank 
mur skal være i røde, sandfarvede eller grå sten. 
 
7.8 
Tage kan udføres som flade tage, tage med ensidig taghældning eller sadeltage.  
 
Tage, der udføres med ensidig taghældning, må have en hældning på max 20 grader i forhold til det 
vandrette plan. 
 
7.9 
Tagflader skal fremstå i teglsten, skifer, tagpap eller som grønne tage. Se desuden § 7.8. 
 
Tagmaterialer på tage med en hældning på mere end 25 grader må maksimalt have glanstal 3. Engoberede 
eller glaserede tegl og blanke metalprofiler må ikke anvendes som tagmaterieler, med undtagelse af anlæg 
til produktion af vedvarende energi. 
 
7.10 
Bygninger med fladt tag skal udføres med murkrone/brystning, således at tekniske installationer placeret 
på taget ikke er synlige fra det omgivende terræn. Dette skal sikres ved fremsendelse af sigtelinjer ved 
byggetilladelse. 
 
7.11 
Anlæg til produktion af vedvarende energi skal placeres, så de indgår harmonisk i den samlede oplevelse 
af bygningen og så de ikke medfører refleksionsgener for omgivelserne. 
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7.12 
Der må kun skiltes i overensstemmelse med de regler, der er angivet i den til enhver tid gældende 
lokalplan for skiltning mv. (ved nærværende lokalplans udarbejdelse gælder lokalplan nr. 68.99). 
 
Dog kan tekst og logo der etableres som enkeltbogstaver have bagudrettet lys på facaden (coronabelys-
ning). 
 
Lysskilte må udføres med en maksimal dybde på 0,25 m. 
 
Der må placeres pyloner ved vejadgangene fra Rådhusvej. Pyloner må være max 5 m høje og max 1,5 m 
brede. 
 
Flagning med reklameflag og bannere er ikke tilladt. 
 
 
§ 8 Ubebyggede arealer 
 
8.1 
Ubebyggede arealer skal have et ordentligt udseende og skal med hensyn til udformning, 
terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der 
opnås en arkitektonisk attraktiv helhedsvirkning for området. 
 
8.2 
Delområde 3 skal fastholdes som område til parkerings- og færdselsområde og skal primært indrettes på 
de kørende trafikanters præmisser, se også Kortbilag 3. 
 
Delområdet skal fortsat anvendes til parkerings- og færdselsområde, men skal også indrettes med arealer 
til en trafiklegeplads, i princippet som vist på kortbilag 4, ophold og lignende af mere urban karakter. 
Lokalplanområdets delområde 4 skal primært indrettes på gående trafikanters præmisser, se også 
Kortbilag 3.  
 
8.3 
Lokalplanområdets ubebyggede arealer skal befæstes med belægningstyper, som allerede forefindes inden 
for området samt i næromgivelserne.  
 
I delområde 3 skal kørebanearealer og parkeringspladser belægges med asfalt eller betonfliser. Dog er det 
også tilladt at udføre belægningen som farvet beton for at fremhæve områdets bymæssige karakter og 
attraktive beliggenhed. 
 
I delområde 3 skal der anlægges et område til ophold i tilknytning til det eksisterende busstoppested, i 
princippet som vist på Kortbilag 3. Opholdsarealet skal befæstes med granit, svarende til den belægning, 
der findes i gågaden, Østergade eller betonsten. Arealet må endvidere indrettes med siddemuligheder og 
lignende. 
 
I delområde 4 skal kørebanearealer og parkeringspladser belægges med betonsten, granitfliser, 
chaussésten eller asfalt. Belægningen skal udføres med en jævn overflade, så det er muligt at anvende 
arealet til andre formål end parkering, fx loppemarkeder eller kulturarrangementer. 
 
I delområde 4 skal opholdsarealer belægges med chaussésten, granitfliser, betonsten eller en gul/beige 
klinke med et spil af blå og sorte brændemærker i lighed med den, som i forvejen findes i bymidten. 
Opholdsarealer skal belægges i princippet som vist på Kortbilag 3. Legepladser må dog befæstes med 
asfalt eller gummibelægning.  
 
For hele lokalplanområdet gælder det at stiforbindelser på tværs af parkeringsarealet og arealer ved 
butiksindgange skal befæstes med gul/beige klinker med et spil af blå og sorte brændemærker i lighed 
med den, som i forvejen findes i bymidten. 
 
8.5 
Parkeringspladsen skal gives et grønt udtryk i form af beplantning med buske, prydgræsser og træer. 
 
Der skal udlægges et areal til hækbeplantning langs Rådhusvej, som vist på Kortbilag 4. Arealet skal 
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beplantes med fritvoksende, kompakte buske, så der opnås en afskærmende effekt, eksempelvis med 
Aronia melanocarpa, aronia eller Ribes alpinum, fjeldribs.  
 
Der skal udlægges arealer til græsser imellem parkeringsbåsene. Arealerne skal beplantes med 
prydgræsser, som vokser højt og smalt.  
 
Der skal plantes træer på parkeringspladsen. Træerne skal være mellemstore, letløvede og uden nektar, så 
de ikke efterlader spor på parkerede biler. Træerne må eksempelvis være gleditria triachanthos, ’skyline’ 
tretorn eller quercus rubra, rødeg. 
 
8.6 
Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de udebyggede arealer inden for hele 
lokalplanens område.  
 
På gangstierne må kun placeres pullerter i 1,2 m. 
 
Belysning på parkeringsområder må have lyskilder, der er placeret max 4 m over 
parkeringspladsniveauet, og må hverken inden for området eller set udefra virke blændende. 
 
8.7 
Udendørs oplagring uden for varegårde, må ikke finde sted. Undtaget herfra er udendørs vareudstillinger 
ved butiksindgange, dog kan arealet maksimalt udgøre 10% af bruttoetagearealet for den enkelte butik.  
 
8.8  
Alle boliger skal have adgang til udendørs opholdsarealer enten i form af fælles tagterrasser, altaner eller 
en kombination heraf. Altaner skal minimum være 6 m², dog skal altaner i tilknytning til lejligheder på 
70m2 eller større være minimum 10m2. Fælles tagterrasser skal minimum være 50 m². 
 
Udendørs opholdsarealer skal i forbindelse med etagebyggeri til bolig etableres, enten som altaner, 
tagterrasser eller på terræn og lignende, samt delvis som legeplads.  
 
Udendørs arealer skal placeres og indrettes til formålet og overholder de vejledende grænseværdier for 
støj. 
 
8.9 
Der må opsættes støjhegn såfremt det viser sig nødvendigt for at overholde de til enhver tid gældende 
grænseværdier for støj. 
  
 
§ 9 Lednings- og antenneanlæg 
9.1 
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 
 
9.2 
Sende- eller modtageranlæg, herunder parabolantenner, må ikke placeres over bygningens kip, og skal 
placeres således at den ikke er synlig fra vej og offentligt areal.  
 
 
§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri 
10.1 
Forslag til fremtidige terrænforhold og niveauplan for bygninger skal være godkendt forud for 
byggetilladelsen. Der skal foreligge en plan for nuværende og fremtidige terrænforhold. 
 
Der skal udarbejdes og foreligge en niveauplan for eksisterende og fremtidige terrænforhold for at sikre 
tilgængelighed. 
 
 
§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 
11.1 
Der skal, som forudsætning for ibrugtagning, foretages målinger, der dokumenterer at områdets samlede 
støjniveau overholder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
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11.2 
Parkeringskrav i forhold til en gældende bebyggelse jf.5.5 skal være opfyldt forud for ibrugtagning af den 
enkelte bygning. 

§ 12 Servitutter og deklarationsbestemmelser

Der aflyses ingen servitutter. 

§ 13 Ophævelse af lokalplan (eller byplanvedtægt)

13.1 
Byplanvedtægt nr. 21 for området syd for Østergade, vedtaget af Byrådet den 08.09.1976, ophæves inden 
for denne lokalplans afgrænsning i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige 
bekendtgørelse af Lokalplan 512.19. 

Lokalplan nr. 58.96 for centerområde omkring Frederiksborgvej, vedtaget af Byrådet den 17.06.1997, 
ophæves inden for denne lokalplans afgrænsning i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den 
offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 512.19. 

§ 14 Retsvirkninger
14.1 
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af 
lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelser med lokalplanens 
bestemmelser jf. planlovens § 18. 

14.2 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller 
ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 

14.3 
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. 

14.4 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

14.5 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af 
planen. 

§ 15 Vedtagelsespåtegning
Planforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov kommunes Byråd den 19.10.2017. 

På Byrådets vegne 

Kim Valentin                    Holger Spangsberg Kristiansen 

 Borgmester  Kommunaldirektør 
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