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Generel orientering
Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med
ARCnordic A/S.
Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den xx.
xx. 2017 og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring den
XXXX.2017.
Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den XXXX.2017 til den
XXXX.2017.
Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den XXXX.2017
Indsigelser og bemærkninger sendes til:
Plan- og Miljøudvalget på:
lokaldemokrati@gribskov.dk
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Forslag til Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved
Vesterbrogade i Gilleleje
Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Det oprindelige plejehjem og tidligere rådhus - også kaldet "Pyramiden" og "Det
Gamle Rådhus" har i de senere år været anvendt til bibliotek, museum og andre
offentlige, kulturelle formål og til foreningslivet i Gilleleje.
Med etablering af Kulturhavn Gilleleje, hvor bl.a. biblioteket er flyttet til, har
Gribskov Kommune vurderet, at der ikke længere er brug for bygningerne på
Vesterbrogade 54 – 56 til kommunale formål, og ejendommen har derfor været
udbudt til salg, og den blev solgt i slutningen af 2016.

De eksisterende bygninger set fra Vesterbrogade. De er karakteristiske med gule
pudsede facader og høje, røde tegltage.
Den nye ejer ønsker at etablere badehotel med lejligheder til ferieformål og
restaurant på ejendommen, samt mulighed for, på sigt, at kunne etablere
lejligheder til helårsbeboelse.
Det gamle rådhus og plejehjem er oprindeligt opført i 1939 og siden tilbygget i
1995 med det samlede lave bygningsanlæg, der er placeret på sydsiden, herunder
også 'pyramiden' og de åbne 'pergolaer' i beton.
Det overordnede projekt for ejendommen er at fjerne en del af det nyere
bygningsanlæg. De to oprindelige bygninger vil blive renoveret og ombygget, så de
fremstår som et klassisk badehotel med respekt for den oprindelige byggestil.
Herudover indeholder lokalplanen mulighed for fremtidig udvidelse af
hotelfunktionen, herunder opførelse af en mindre tilbygning til restaurant og
mulighed for at kunne opføre lejligheder til ferieformål eller lejligheder i to etager til
anvendelse som helårsboliger.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i det centrale Gilleleje, i området vest for
bymidten.
Lokalplanområdet grænser mod syd op til Vesterbrogade, mod øst og vest op til
eksisterende boligområder og mod nord afgrænses området af den åbne grønne
kile, der strækker sig ned til kysten mod nord. Hele den grønne kile er omfattet af
landskabsfredning, der skal fastholde kilen som åbent, grønt område og sikre at der
er udsyn til Kattegat.
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Lokalplanområdet ved Vesterbrogade vises her med rød afgrænsning.
Samlet udgør lokalplanområdet et areal på ca. 7.650 m2.
Lokalplanområdet er og forbliver i byzone.
De to største og mest karakteristiske bygninger på ejendommen er 'Det gamle
rådhus' og 'Det gamle plejehjem' fra 1939. I 1995 blev der opført en tilbygning til
det gamle plejehjem i form af en lav bygning i en etage, som er halvt nedgravet
under terræn. Tilbygningen blev opført for at rumme nyt bibliotek, og indgangen er
udformet med en glaspyramide, og som følge deraf går bygningen nu i daglig tale
under navnet 'Pyramiden'.
De oprindelige bygninger har en karakteristisk stil med gule pudsede facader og
markante røde tegltage.
Området er beliggende i kote ca. 13. Terrænet inden for lokalplanområdet skråner
fra det vestlige skel, der ligger i ca. kote 13,5 til det østlige skel, der ligger i ca.
kote 12,5. Fra området er der udsigt over den grønne kile. Der er ca. 215 m ned til
havet og terrænet falder meget ned til kysten.
Lokalplanområdet har i dag, og skal fortsat have, vejadgang fra Vesterbrogade.
I den vestlige del af området er der i dag forbindelse for gående fra Vesterbrogade
til det fredede område og Gilbjergstien.
Denne stiforbindelse skal opretholdes og sikres med lokalplanen.

Det gamle rådhus.

Det gamle plejehjem – 'Pyramiden' set
fra nordsiden.
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Naboejendommene vest for
lokalplanområdet.

Naboejendommene syd for
Vesterbrogade.

Udsigten fra plejehjemmet over det
fredede område og udsigten til havet.

Detalje med uret på ”Det gamle
Rådhus”.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter
(så som restaurantion med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v.,
herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter). Desuden må der etableres boliger til
ferieformål så vel som helårsbeboelse. privat service (så som hotel, lejligheder til
ferieformål, restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter
m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter) samt mulighed for etablering af
boliger.
Efter en konkret vurdering, kan Byrådet give tilladelse til at der indrettes
ferielejligheder i de to hovedbygninger. Dog gælder det, at mindst 50% af
bruttoetagearealet på Det gamle plejehjem skal fungere som hotel.
Lokalplanen åbner op for, at der kan opføres ny bebyggelse, både som tilbygning til
de eksisterende bygninger, men også som selvstændig ny bebyggelse i området.
Lokalplanen skal sikre, at området fremstår som et samlet hele, hvor de
eksisterende bygninger og ny bebyggelse får en visuel, funktionel og æstetisk
sammenhæng.
Lokalplanen fastlægger placering af bebyggelsen i området ved konkrete
byggefelter og samtidig præciseres det, hvor i lokalplanen der kan opføres
bebyggelse og i hvor mange etager.
Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder og for disse delområder fastsættes en
maksimal udnyttelse i form af maksimale etagemeter.
For det samlede lokalplanområde fastsættes det maksimale etageareal til 5420 m2
Den maksimale bygningshøjde og det maksimale etageantal varierer.
For det gamle plejehjem fastsættes den maksimale bygningshøjde er 13,5 m og det
maksimale etageantal er 3½.
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For det gamle rådhus, 13,5 m og 2 etager og for øvrigt byggeri 11,5 m og 2 etager,
dog er der med byggefelter også sat begrænsning til maks. 1 etage. Se bilag 4
Tage kan udføres med følgende materialer: tegl (rød, brun, sort), tagpap (sort),
zink eller som grønt tag (mos, sukkulent, græs eller lignende). Tagets hældning i
forhold til det vandrette plan skal være mellem 2° og 65° grader.
Facader kan udføres med følgende materialer: tegl, blank mur (pudset eller
vandskuret), træ, eternitbeklædning, hulplader, metalplader, glas (herunder
glaspartier) eller en kombination af disse.
Vejadgang skal ske fra Vesterbrogade, og den eksisterende offentlige stiforbindelse
fra Vesterbrogade til det grønne område mod nord skal fastholdes.
Den eksisterende indgang til 'Det gamle plejehjem/Pyramiden' er sænket under
terrænniveau. Lokalplanen giver mulighed for at der kan udføres terrænregulering,
således at der kan etableres indgang til det nye hotel, samt etableres parkeringsog opholdsområde i et niveau under det omkringliggende terræn, eller ved
etablering af parkeringskælder.

Fugleperspektiv. Selve pyramiden fjernes og der skabes nyt indgangsområde.
Biblioteksbygningen genbruges delvist og ombygges til spa og konference-faciliteter til
hotellet. På arealet mod Vesterbrogade etableres parkeringsområde der er i et nedsænket
niveau i forhold til Vesterbrogade.
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Illustration der viser hvordan området kan indrettes
inden der bygges i delområde 2.

Eksempel 1 på bebyggelse.
Ny U-formet bebyggelse placeres således at det tidligere rådhus fritholdes og med
respektafstand til Vesterbrogade.
Mod det tidligere bibliotek skabes et samlet gårdrum i ét sammenhængende niveau.
I forlængelse af det tidligere bibliotek etableres ny bygning mod den offentlige passage til
det fredede landskab.

Eksempel 2 på bebyggelse.
Ny bebyggelse i form af tre bygninger. 2 bygninger i 2 etager og en mindre bygning i 1
etage. De nye bygninger placeres således at det tidligere rådhus friholdes og med
respektafstand til Vesterbrogade. Kig mellem de nye bygninger til det tidligere plejehjem og
bibliotek.
Mod det tidligere bibliotek skabes et samlende gårdrum i ét sammenhængende niveau.
I forlængelse af det tidligere bibliotek etableres ny bygning mod den offentlige passage til
det fredede landskab.
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Mod nord placeres et nyt restaurationslokale med udsigt, over det fredede areal, til Kattegat.
Vesterbrogade mod syd bygges i 2 etager i en U-form, med høj stueetage, der henvender sig
mod et indre gårdrum. Denne bygning er lavere end det gamle plejehjem.

Snit vest-øst, der viser at byggeriet foran det gamle plejehjem holdes lavere. Det nye
byggeri skaber et indre, fælles gårdrum.

Forhold til anden planlægning
Fingerplan
Området er beliggende midt i Gilleleje by. Området er i Fingerplanen del af 'Det
øvrige hovedstadsområde' (Byområde). Området fastholdes som eksisterende
byzone og er i overensstemmelse med Fingerplanen.

Kommuneplan
Den gældende kommuneplanramme
Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 2.D.08 i Kommuneplan 2013-25
for Gribskov Kommune.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25, idet
kommuneplanen udlægger området til offentlige formål, som skole, institutioner,
kulturvirksomhed, bibliotek, museum, kulturlokaler mv.
Nyt kommuneplantillæg
For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen udarbejdes
der derfor parallelt med lokalplanen et kommuneplantillæg nr. 10, som fastlægger
at anvendelsen ændres til Blandede byformål, med blanding af erhverv og bolig.
Privat service (så som hotel, lejligheder til ferieformål, restauration med
udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og
kursusfaciliteter) samt mulighed for etablering af boliger.
Området fastholdes i byzone.
Bebyggelsesprocent: der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 71 for det
samlede lokalplan-område under ét.
Etageantal: maks. 2 etager, dog 3½ for det gamle plejehjem. (Dvs. 3 etager med
udnyttelig tagetage)
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Bygningshøjde: Maks. 11,5 m, dog maks. 13,5 m for det gamle plejehjem og det
gamle rådhus
De to eksisterende, oprindelige bygninger fra 1939 (Det gamle rådhus og
plejehjemmet) skal begge så vidt muligt bevares i deres ydre udtryk. Der kan
foretages justeringer, herunder f.eks. etableres altaner, såfremt det vurderes, at
justeringerne ikke bidrager negativt til hovedindtrykket.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 fremlægges i offentlig høring sammen med
lokalplanen. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg 10 er lokalplanen i
overensstemmelse med kommuneplanen.
Gældende lokalplan
Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 15.70 for kulturcentret Pyramiden i
Gilleleje, vedtaget i september 2004.
Lokalplan 15.70 ophæves i sin helhed med vedtagelse af nærværende lokalplan, og
området vil fremadrettet være omfattet af nærværende Lokalplan 315.19.
Servitutter
I forhold til nærværende lokalplanområde bortfalder følgende servitutter:
•

Dokument af 19.12.1893 – dokument om vej

•

Dokument af 31.05.1904 - dokument om baderet samt færdselsret mv.,
samt ret til badehus mv.

•

Dokument af 27.11.1906 - dokument om baderet samt færdselsret mv,
samt ret til badehus mv.

•

Dokument af 10.03.1928 - dokument om hegn, hegnsmur mv.

•

Dokument af 01.05.1930 - dokument om færdselsret mv. vedr. 87BD

•

Dokument af 23.12.1935 - dokument om gangsti mv.

•

Dokument af 25.04.1959 - dokument om vedtægter for kystsikringslag

•

Dokument af 10.11.2004 – lokalplan 15.70

•

Dokument af 12.09.2005 – tillæg til dokument om kystsikringslag, lyst d.
25.04.1959

•

Dokument af 01.11.2006 – tillæg til dokument om kystsikringslag, lyst d.
25.04.1959, anmærkning: byrder og hæftelser

Der tinglyses en deklaration på ejendommen om, at op til 50% af hovedbygningens
bruttoetageareal i delområde 3 og hele bruttoetagearealet i delområde 4 med
Byrådets tilladelse vil kunne omdannes til ferielejligheder fra år 2025.
Kystnær byzone
Efter Planlovens § 5 a, stk. 4 m.fl. gælder, at for de kystnære dele af byzonerne,
der ligger ud til kysten, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet skal
kommunen redegøre for, om der er en påvirkning af kystlandskabet.
Den eksisterende bebyggelse – det gamle rådhus og gamle plejehjem er synlig fra
den grønne kile og er også delvist synlig fra kysten eller kystlandskabet.
Lokalplanen åbner mulighed for yderligere bebyggelse på sydsiden af den
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eksisterende bebyggelse, dvs. at ny bebyggelse vil blive opført, hvor det ikke vil
være synligt fra kysten, idet de eksisterende bygninger skærmer for indsyn.
Der ønskes opført en mindre restaurantbygning på nordsiden af de eksisterende
bygninger. Denne tilbygning vil kræve en dispensation fra Fredningsnævnet i
forhold til den landskabsfredning der er fastsat for den grønne kile nord for
lokalplanområdet. Bygningen vil være delvist synlig i oplevelsen fra kystlandskabet.
Gribskov Kommune vurderer dog, at en mindre tilbygning på nordsiden ikke vil
påvirke kystlandskabet, da den opføres i en etage, samt at den opføres
hensynsfuldt i forhold til den eksisterende arkitektur og den markerer sig ikke i
forhold til det gamle plejehjems eksisterende bygningsvolumen.

Hovedbygningen med det gamle plejehjem set fra Nordre Strandvej
Set fra det lave niveau af det grønne fredede område, gør landskabets udformning,
at de nederste etager ikke er synlige. Derved bliver en ny restauranttilbygning
heller ikke synlig fra dette område.
Jordforurening
Ejendommen er ikke kortlagt efter Lov om forurenet jord, og der foreligger ikke
oplysninger om hverken konstateret forurening på, konkrete undersøgelser af eller
jordflytning på ejendommen.
Områdeklassificiering
Siden 1. januar 2008 har al jord indenfor byzonen været områdeklassificeret
i henhold til Jordforureningsloven. Jord i et områdeklassificeret
område betragtes som lettere forurenet jord på grund af den diffuse forurening, der
sker i byzonen fra bl.a. trafik. Der er ifølge Jordflytningsbekendtgørelsen pligt til at
anmelde flytning af jord fra områdeklassificerede områder; herved undgås
spredning af forurening.
Den til enhver tid gældende områdeklassificering fremgår af
kommunens digitale kort under miljø og natur> Jordforurening
Teknisk forsyning
Spildevand og overfladevand:
I henhold til kommunens Spildevandsplan 2013-2017, skal lokalplanområdet
fælleskloakeres. Dvs. at afledning af husspildevand og regnvand skal ske til
kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én
ledning. Forsyningsselskabet er Gribvand.
Vandforsyning:
Gilleleje Vandværk forsyner ejendommen med vand.
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Varmeforsyning:
Ejendommen er pligtig til at aftage fjernvarme fra Gilleleje Fjernvarme.

Fredning
Del af lokalplanområdet er omfattet af fredning ved Overfredningsnævnets
afgørelse af 24.06.1993 angående Fredning af Gilleleje Veststrand, delområde C for
'Den grønne kile foran Gillelejehjemmet'.
Fredningens formål er:
•

at sikre og forbedre de landskabelige og
rekreative værdier til gavn for
almenheden,

•

at bevare mulighederne for på længere
sigt ved opkøb af ejendomme, som måtte
blive til salg, at samle arealerne til en
helhed,

•

at åbne mulighed for at foretage
naturpleje på arealerne.

Vejforhold
Vejadgang skal ske fra Vesterbrogade. Ændring af overkørsler skal godkendes af
Gribskov Kommune som vejmyndighed.
Museumsloven
Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal
arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet, jævnfør Museumslovens
§ 27. Fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen
Jævnfør bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der
foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan
endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og
plantearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.
Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.
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Gribskov Kommune har ikke kendskab til området indeholder sjældne eller truede
arter. Umiddelbart vurderes det, at der ikke er egnede levesteder til at understøtte
lokalisering af beskyttede arter.
Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt,
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 315.19 og kommuneplantillæg nr.
10, er der foretaget en screening for miljøvurdering. Se nedenfor.

Tilladelser fra andre myndigheder
FREDNINGSNÆVNET
Kortet ovenfor viser det område der er pålagt fredning.
Ændring i tilstanden indenfor det skravede område, såvel som ansøgning om ny
bebyggelse i området vil kræve en dispensation fra fredningen. Fredningsnævnet
for Nordsjælland er myndighed.
Lokalplanen angiver byggefelter og andre ændringer i tilstanden for det fredede
område. Al byggeri og ændret tilstand vil kræve at Fredningsnævnet for
Nordsjælland forud har meddelt en dispensation.
ERHVERVSSTYRELSEN
Lokalplanen åbner mulighed for etablering af lejligheder til ferieformål.
Hvis der ønskes mulighed for erhvervsmæssig udlejning af ferielejligheder kan det
kræve en tilladelse efter Sommerhusloven. Erhvervsstyrelsen er myndighed.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, og på baggrund af
miljøscreeningen, vurderer kommunen, at de anlæg lokalplanen åbner mulighed for
at etablere, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.
Gribskov Kommune vurderer at lokalplan 315.19 ikke indebærer, at der skal
gennemføres en miljøvurdering. Denne screeningsafgørelse begrundes i:
- at planforslaget ikke påvirker et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde,
jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, pkt. 2,
- at planforslaget ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1
og 2 jf. lovens § 8 stk. 1 nr. 1,
- planen omfatter kun et mindre område på lokalt plan jf. lovens § 8 stk. 2 nr. 1,
- og planen fastlægger ikke rammer for projekter som må antages at få en
væsentlig indflydelse på miljøet jf. lovens § 8 stk. 2, nr. 2. Gribskov Kommune har
med baggrund i ovenstående konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering.
Konklusionen bliver annonceret (offentligt bekendtgjort) inden den endelige
godkendelse af planen jf. Miljøvurderingslovens § 10 og 33. Afgørelsen annonceres
den xx.xx.2017, og afgørelsen samt selve miljøscreeningen kan ses på kommunens
hjemmeside under: http://www.gribskov.dk/hoeringer
Klagevejledningen vedrørende denne afgørelse findes sammen med selve
screeningsdokumentet og sammen med annonceringen af afgørelsen om ikke at
foretage miljøvurdering.
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Lokalplanforslagets 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. Der gælder et
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Tilladelse før endelig vedtagelse
Når fristen for fremsættelse af bemærkninger/indsigelser er udløbet, kan Byrådet
give tilladelse til udnyttelse af ejendommene i overensstemmelse med
lokalplanforslaget, 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 lokalplanforslaget, det vil sige indtil den
XXXX.201X.
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Forslag til Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved
Vesterbrogade i Gilleleje
Bestemmelser
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015) og
Lov nr. 668 af 08/06/2017 om ændring af lov om planlægning, lov om
naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Til lokalplanen knytter sig følgende bilag:
Bilag 1: Lokalplanens afgrænsning og eksisterende forhold
Bilag 2: Delområder
Bilag 3: Byggefelter
Bilag 4: Byggefelter etager
Bilag 5: Retningsgivende facader, Delområde 3
Bilag 6: Principskitser, Delområde 2
Bilag 7: Eksempel 1 på fremtidig bebyggelse
Bilag 8: Eksempel 2 på fremtidig bebyggelse
§ 1 Lokalplanens formål
1.1
Lokalplanen har til formål:
• at fastlægge områdets anvendelse til hoteldrift med dertil naturligt
tilhørende faciliteter (så som restaurantion med udeservering, spa-wellness,
konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter).
Desuden må der etableres boliger til ferieformål så vel som helårsbeboelse.
at fastlægge områdets anvendelse til privat service (så som hotel,
lejligheder til ferieformål, restauration med udeservering, spa-wellness,
konferencefaciliteter m.v., herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter)
samt mulighed for etablering af boliger.
•

at sikre, at området fremstår som et samlet hele. Der skal være en visuel,
funktionel og æstetisk sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse.

•

at muliggøre opførelse af tilbygning til og ombygning af eksisterende
bebyggelse samt opførelse af nybyggeri.

•

at muliggøre udnyttelse af grundens rekreative potentiale, herunder
udsigten.

•

at fastlægge placering af bebyggelse i lokalplanområdet samt sikre at
byggeri tilpasses lokalplanområdets eksisterende bebyggelse hvad angår
omfang og ydre fremtræden.

•

sikre stiadgang fra Vesterbrogade til det fredede grønne område nord for
lokalplanområdet.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus
2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 3r
Gilleleje by, Gilleleje, samt alle ejendomme der efter den 19. juni 2017 udstykkes
herfra.
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2.2
Lokalplanområdet er og skal forblive i byzone.
§ 3 Områdets anvendelse
3.1
Lokalplanen inddeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2.
For delområderne gælder følgende:
Delområde 1:
Delområdet udlægges til åbent, ubebygget grønt område samt parkeringsareal.
Delområde 2:
Delområdet må anvendes til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (så
som restaurantion med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v.,
herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter), grønne områder, parkering, samt
boliger til ferieformål så vel som helårsbeboelse.
Delområde 3:
Delområdet må anvendes til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (så
som restaurantion med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v.,
herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter), grønne områder samt parkering.
Delområde 4:
Delområdet må anvendes til hoteldrift med dertil naturligt tilhørende faciliteter (så
som restaurantion med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v.,
herunder selskabslokaler og kursusfaciliteter), grønne områder samt parkering.
ny 3.2 For delområderne 3 og 4 gælder tillige, at Byrådet efter en konkret
vurdering kan give tilladelse til boliger til ferieformål. I delområde 3 skal
hoteldriften dog mindst udgøre 50% af det samlede bruttoetageareal i
hovedbygningen.
Delområde 2:
Delområdet udlægges til privat service (så som hotel, lejligheder til ferieformål,
spa-wellness, konferencefaciliteter m.v, herunder selskabslokaler og
kursusfaciliteter), boliger, grønne områder samt parkering.
Delområde 3:
Delområdet udlægges til privat service (så som hotel, lejligheder til ferieformål,
restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder
selskabslokaler og kursusfaciliteter) boliger til ferieformål, grønne områder samt
parkering.
Delområde 4:
Delområdet udlægges til privat service (så som hotel, lejligheder til ferieformål,
restauration med udeservering, spa-wellness, konferencefaciliteter m.v., herunder
selskabslokaler og kursusfaciliteter)boliger til ferieformål, grønne områder samt
parkering.
§ 4 Udstykning
4.1
Der kan ske udstykning.
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For delområde 2 gælder, at mindstegrundstørrelsen for boliger fastsættes til 70 m2

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1
Vejadgang til området skal ske fra Vesterbrogade.
5.2
Tilkørslen til delområde 3 skal være ad befæstet kørevej med min. 300 cm bredde,
for sikring af redningsvej.
Befæstet kørevej skal minimum føre til fredningsgrænsen, se kortbilag 2.
5.3
For det samlede byggeri i lokalplanområdet gælder følgende normer for beregning
af krav til parkering:
Ved etagebebyggelse: 1½ parkeringsplads pr. bolig (gælder både helårs- og
ferieboliger)
Hotel og restaurant m.v.: 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Dog fastsættes at arealer til tagterrasser ikke skal medregnes med fastsættelse af
krav til antal parkeringspladser
5.4
Eksisterende stiforbindelse fra Vesterbrogade til det grønne område nord for
lokalplanens område skal bibeholdes. Se kortbilag 1
Note:

Veje, fortove, stier og udearealer skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med DS
håndbog 105 ”Udearealer for alle” og Vejdirektoratets ”Færdselsregler for alle, Håndbog i
tilgængelighed”. Ved opdatering af disse regler, skal de opdaterede regler følges.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelse og ændring af eksisterende forhold i det fredede område kræver
forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet. Se markering af det fredede område
på kortbilag 1.
6.1
Delområde 1:
Området må kun anvendes til parkering og rekreative formål.
Se kortbilag 2.
Delområde 2:
Bebyggelse skal opføres indenfor de anviste byggefelter, se kortbilag 3.
Tagterrasser kan opføres efter byggefelter på bilag 3. Disse tagterrasser kan
etableres uden at det tæller med som særskilt etage, i forhold til vurdering af
etageantal jf. bilag 4
For maksimal bygningshøjde i de respektive byggefelter – se Kortbilag 4a
Dog kan sekundære bygninger som skure, udhuse, vindfang, trapper og lign.
opføres udenfor de anviste byggefelter.
I delområde 2 må der maksimalt kan opføres 1.800 m2 etageareal i alt.
Maks. etageantal er 2 etager, samt kælder
Kælderarealet regnes ikke med i de 1.800 m2 etageareal.
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Bygningshøjden (herunder medregnes ikke skorstene og afkast) fastsættes til
maks. 11,5 m målt fra oprindeligt terræn (inden evt. terrænregulering til
parkeringsområde)
Delområde 3:
Bebyggelse skal opføres indenfor de anviste byggefelter, se kortbilag 3.
Tagterrasser kan opføres efter byggefelter på bilag 3. Disse tagterrasser kan
etableres uden at det tæller med som særskilt etage, i forhold til vurdering af
etageantal jf. bilag 4
For delområde 3 fastsættes, at det samlede etageareal ikke må overstige 2800 m2.
Der er varierende maksimale etagehøjder i delområdet, se kortbilag 4.
For maksimal bygningshøjde i de respektive byggefelter – se Kortbilag 4a
For punktvise skure gælder en maksimal bygningshøjde på 2,5m.
Ved 1 etage fastsættes bygningshøjden til maks. 4,5 m målt fra oprindeligt terræn.
Herunder medregnes ikke skorstene og afkast.
Ved 3½ etager fastsættes bygningshøjden til maks. 13,5 m målt fra terræn på
nordsiden af bygningen. Herunder medregnes ikke skorstene og afkast. Ved 3½
etage menes 3 etager samt en udnyttet tagetage.
Delområde 4:
Bebyggelse skal opføres indenfor de anviste byggefelter, se kortbilag 3
Tagterrasser kan opføres efter byggefelter på bilag 3. Disse tagterrasser kan
etableres uden at det tæller med som særskilt etage, i forhold til vurdering af
etageantal jf. bilag 4
For delområde 4 fastsættes, at det samlede etageareal ikke må overstige 865 m 2.
Dog kan sekundære bygninger som skure, udhuse, vindfang, trapper og lign.
opføres udenfor de anviste byggefelter.
Der er varierende maksimale etagehøjder i delområdet, se kortbilag 4.
For maksimal bygningshøjde i de respektive byggefelter – se Kortbilag 4a
Ved 1 etage fastsættes bygningshøjde til maks. 7,5 m målt fra terræn vest for den
nordlige bygning. Herunder medregnes ikke skorstene og afkast.
Ved 2 etager fastsættes bygningshøjden til maks. 13,5 m målt fra terræn på
nordsiden af bygningen. Herunder medregnes ikke skorstene og afkast.
6.2
Byggefelter angivet i kortbilag 3, viser bygningskroppe eksklusiv tagudhæng.
Tagudhæng må være indtil 130 cm.
6.3
Der kan udenfor de angivne byggefelter og ikke indenfor fredningsområdet alene
foretages mindre afrundinger/tilbygninger af bygningskroppene som vindfang,
indgangspartier, kvist, trapper, altaner og lignende på i alt 200m² uanset de i 6.1
angivne arealer.
6.4
Terrænregulering i delområderne må ikke foretages tættere på naboskel end 0,5m
uden tilladelse fra bygningsmyndigheden.
Delområderne 1 og 2:
Der må udføres større terrænregulering i forbindelse med anlæggelse af
parkeringspladser samt etablering af gårdrum mod det tidligere bibliotek.
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Parkeringspladser, som ikke placeres i parkeringskælder må have indtil kote 12.00.
Der må etableres parkeringskælder under kote 12.00.
Nyt byggeri i delområde 2 kan have samme gulvkote som eksisterende gulvkote
Vesterbrogade 56 (kote 12.20).
Delområderne 3 og 4:
Der må terrænreguleres +/- 0,5m i forhold til det eksisterende terræn
Note:

Koter er angivet i DVR90 og angiver højden over normal vandstand. For eksempel er kote
12.20 lig 12 meter og 20 centimeter over normal vandstand.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1
•
•
•

Området skal fremstå som et samlet hele. Der skal være en visuel,
funktionel og æstetisk sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse.
Lokalplansområdet skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet i både
bygninger og uderum.
Der skal tages hensyn til, at bebyggelsen skal kunne udnytte grundens
potentiale, herunder udsigten.

7.2
De to eksisterende hovedbygninger (det gamle rådhus samt det tidligere plejehjem,
dog eksklusiv pyramidetilbygningen) skal begge så vidt muligt bevares i deres ydre
udtryk. Der kan foretages justeringer, herunder etableres altaner samt kviste på
begge sider af bygningen, såfremt det vurderes at justeringer ikke bidrager
negativt til hovedindtrykket.
Se bilag 5 med retningsgivende facader for restauranttilbygning og nordfacade i
delområde 3.
7.3
Tage skal beklædes med tegl (rød, brun, sort), tagpap (sort), zink eller som grønt
tag (mos, sukkulent, græs eller lignende). Tagets hældning i forhold til det
vandrette plan skal være mellem 2° og 65° grader.
Partier til ovenlys kan udføres med glas.
For de to oprindelige hovedbygninger (gl. plejehjem og gl. rådhus) samt det gamle
'vaskehus' gælder at tagmaterialet skal være rød uglaseret tegl.
7.4
Facader skal udføres som tegl, blank mur (pudset eller vandskuret), træ,
eternitbeklædning, hulplader, metalplader, glas (herunder glaspartier) eller en
kombination af disse.
Eternitbeklædning, hulplader samt metalplader kun som delvis beklædning.
7.5
Facader, herunder mindre bygningsdele (træbeklædning, gavltrekant, tagudhæng,
vinduer/døre, mindre træbeklædte partier på facaden) må kun fremstå i jordfarver
som sort, hvid, gul, rød eller grøn samt deres blanding af sort og hvid.
7.6
Kviste må ikke være mere end 4m brede.
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Kvistflunke skal fremstå af træ, zink eller glas.
§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden
belægning i mørke, sorte, grå nuancer eller armeret græs.
Opholds- eller øvrige funktionsflader kan belægges med fliser, græs, strandsten,
brædder i træ eller andet der adskiller sig fra kørebanearealerne og som bidrager til
det arkitektoniske helhedsudtryk.
8.2
Vej- og stibelysning skal udføres som parkbelysning med en maks. lyspunktshøjde
på 4 m, eller alternativt som pullertbelysning eller belysning der er monteret på
bygningerne. Lyskilden må hverken indenfor området eller set udefra virke
blændende.
Der kan etableres orienterings- eller diskret spotbelysning i området, herunder i
belægningen.
8.3
Udendørs oplag af varer eller affald skal være afskærmet i en højde af 2m.
§ 9 Lednings- og antenneanlæg
9.1
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal udføres som
jordkabler.
9.2
Sende- og/eller modtageranlæg, herunder parabolantenner, må ikke placeres over
bygningens kip, og skal placeres således, at de ikke er synlige fra det fredede areal.
§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri
10.1
Bebyggelse og ændring af eksisterende forhold i det fredede område kræver
forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet. Se markering af det fredede område på
kortbilag 1.
§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
11.1
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse må ikke tages i brug før der er etableret de
nødvendige parkeringspladser jf. § 5.3.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug for der er sket tilslutning til fjernvarme
§ 12 Servitutter og deklarationsbestemmelser
I forhold til nærværende lokalplanområde bortfalder følgende servitutter:
•
Dokument af 19.12.1893 – dokument om vej
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•

Dokument af 31.05.1904 - dokument om baderet samt færdselsret mv.,
samt ret til badehus mv.

•

Dokument af 27.11.1906 - dokument om baderet samt færdselsret mv,
samt ret til badehus mv.

•

Dokument af 10.03.1928 - dokument om hegn, hegnsmur mv.

•

Dokument af 01.05.1930 - dokument om færdselsret mv. vedr. 87BD

•

Dokument af 23.12.1935 - dokument om gangsti mv.

•

Dokument af 25.04.1959 - dokument om vedtægter for kystsikringslag

•

Dokument af 10.11.2004 – lokalplan 15.70

•

Dokument af 12.09.2005 – tillæg til dokument om kystsikringslag, lyst d.
25.04.1959

•

Dokument af 01.11.2006 – tillæg til dokument om kystsikringslag, lyst d.
25.04.1959, anmærkning: byrder og hæftelser

•

§ 13 Ophævelse af lokalplan
13.1
Lokalplan nr. 15.70 Kulturcentret Pyramiden i Gilleleje, vedtaget den 27.9.2004,
ophæves i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige
bekendtgørelse af Lokalplan 315.19.
§ 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.
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§ 15 Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes
Byråd den XX.XX.2017.
På Byrådets vegne

Kim Valentin

Borgmester

Holger Spangsberg Kristiansen
Kommunaldirektør
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Kortbilag 1 – Lokalplanens afgrænsning og eksisterende
forhold
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Kortbilag 2 – delområder
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Kortbilag 3 – byggefelter
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Kortbilag 4 – byggefelter etager
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Kortbilag 4a- byggefelter med bygningshøjder
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Bilag 5 – retningsgivende facader, delområde 3

Retningsgivende facade mod nord

Retningsgivende facade mod øst

Retningsgivende facade mod vest
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Bilag 6 – principskitser, delområde 2

Snit nord – syd

Mod nord placeres et nyt restaurationslokale med udsigt, over det fredede areal, til Kattegat.
Vesterbrogade mod syd bygges i 2 etager i en U-form, med høj stueetage, der henvender sig
mod et indre gårdrum. Denne bygning er lavere end det gamle plejehjem.

Snit vest - øst

Snit vest-øst, der viser at byggeriet foran det gamle plejehjem holdes lavere. Det nye
byggeri skaber et indre, fælles gårdrum.
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Bilag 7 – Eksempel 1 på fremtidig bebyggelse
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Bilag 8 - Eksempel 2 på fremtidig bebyggelse
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