Lokalplan 512.18
For boligområde ved Møllebakken i Helsinge
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Generel orientering
Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Kant Arkitekter
og Boligkontoret Danmark.

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den xxxx.201x.

Lokalplanforslaget 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 enten på

lokaldemokrati@gribskov.dk

eller til

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Helsinge er Gribskov Kommunes hovedby og indeholder størstedelen af kommunens centrale
faciliteter. I Helsinge er samtidig placeret alle de almindelige byfunktioner for oplandet, og er
dermed kommunens eneste by med regional betydning. Det er byrådets overordnede vision, at
styrke denne betydning gennem omdannelse og fortætning.
Lokalplanen har således baggrund i Gribskov Kommunes ønske om at udbygge den
eksisterende bystruktur i Helsinge, og i henhold til Gribskov Kommunes helhedsplan er det
intensionen, at den fremtidige udvikling af byens handelscentrum fortsat skal ske omkring
gågaden og ved gadekæret.
Denne lokalplan udarbejdes for at give mulighed for at fortætte området omkring Møllebakken,
så der bliver mulig for opførelse af flere boliger tæt ved bymidten. Lokalplanens formål er at
give mulighed for både private og almene boliger og at der fastholdes offentlige tilgængelige
forbindelser gennem området. Der stilles krav om, at den arkitektoniske udformning sikrer at
området fremstår sammenhængende, dog med en vis variation, særlig langs områdets kant og
med et godt samspil med eksisterende tilstødende byggeri. Områdets ubebyggede arealer
indrettes, så nødvendig parkering kan håndteres og så det tages højde for
regnvandshåndtering.
Gribskov Kommune har solgt arealet til henholdsvis et alment boligselskab og privatgrundejer
med henblik på at opnå blandede ejerforhold i området. I forbindelse med salg indskrives der
deklaration om at det private område ikke kan videresælges til alment byggeri uden
kommunens samtykke.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Møllebakke området grænser op til den centrale i bymidte fra gadekæret mod nord, torvet og
gågaden mod nordøst. Lokalplanområdet er afgrænset af vejene: Vestergade mod nord,
Frederiksborgvej mod øst, Rådhusvej mod syd og Rundinsvej mod vest. Der er stiforbindelser
fra Frederiksborgvej, Vestergade og Rundinsvej.
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I dag er der i den sydlige del en græsklædt bakke, der blandt andet rummer en skulpturpark.
Der er udlagt større asfalterede offentlige p-arealer mod sydvest. Områdets beplantning består
af træer og buske/hegn, der følger matrikelskel og der findes enkelte høje solitære træer.
Bygningsmassen inden for projektområdet er varieret, både hvad angår udtryk, stil og
arkitektonisk værdi. Generelt fremstår lokalplansområdets afgrænsning mod omkringliggende
bebyggelse som et bagsideareal.
En meget forskelligartet brug og ikke mindst en bred vifte af brugere bidrager til, at området
hidtil har rummet en lang række aktiviteter. Det drejer sig om borgere, brugere og gæster, der
kommer i Frivilligcenter Helsinge, Kunsthuset, Ungdomshuset og dagplejehuset. Når der
fremadrettet bliver bygget boliger på dette sted er det vigtigt at fastholde områdets rolle som
et aktivt og tilgængeligt område i bymidten. Lokalplansområdet har et grundareal på ca
17.000 m² og har status som byzone.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Som følge af områdets centrale placering i Helsinge og for at styrke områdets samlede
funktionalitet og attraktion lægger lokalplanen op til, at skabe det planmæssige grundlag for
etablering af boliger med varierende størrelse og etagehøjde, samt, der kan supplere de
eksisterende bosætningstilbud i byen.
En sådan omdannelse vurderes at medføre fornyet liv til denne del af bymidten i Helsinge.

Bebyggelse
Lokalplanen indeholder forslag til bebyggelsesplan. Det konkrete byggeri i området vil blive
sendt i udbud efter lokalplanens vedtagelse og vil derfor først være kendt på det tidspunkt.
Kommende byggeri skal dog ligge inden for lokalplanens principper. Eventuelle ændringer eller
afvigelser kan kræve naboorientering, men afvigelser kan ikke være af væsentlig karakter
uden der udarbejdes ny lokalplan.
Den gennemgående tanke er at gentænke området som et nyt dynamisk boligområde, der kan
skabe øget attraktion, liv og nerve til midtbyen.
Områdets eksisterende bygninger forventes nedrevet (kunstværkstedet undtaget) og erstattet
af samlet set 14.000 bruttoetagemeter boliger. Boligerne disponeres som henholdsvis etageog rækkehuse i op til 4 etager og udnyttet tagetage.
Bebyggelse skal opføres med et arkitektonisk sammenhængende udtryk, med et præsentabelt
udtryk i holdbare materialer. Lokalplanen stiller konkrete krav til materialevalg og udformning
af byggeriet.
Bebyggelsen skal opføres med variation i bygningshøjde og arkitektur, men hvor et nutidigt
udtryk og et fælles materialevalg er med til at binde bebyggelsen visuelt sammen.
Lokalplanen indeholder krav til fordeling af bebyggelsestyper. Bebyggelse mod Rådhusvej og
Rundinsvej samt mod den eksisterende bebyggelse mod nord skal være rækkehuse. Dette for
at sikre en tilpasset overgang til de tilstødende enfamilieshuse i en etage. Langs vejen gennem
området kan placeres højere bygninger, der markerer strædets profil. Etageboliger beliggende
ved siden af hinanden langs strædet, skal skiftevis have gavl og facade mod strædet, for at
skabe variation i udtrykket. Lokalplanen indeholder en bebyggelsesplan med fordeling af
etagemeter på enkelte bygningsfelter. Det forventes at der kan skabes en vis variation i
fordelingen af etagemeter, dog indenfor lokalplanens principper for placering af bygningstyper.
De eksisterende stræder på grunden bevares og forstærkes og bruges sammen med vejene til
at dele projektområdet op i delområder. Forbindelserne gennem området er vigtige at bevare
og angiver områdets grundstruktur.
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Parkeringsområde og ubebyggede arealer
Områdets vejareal indrettes overordnet som et parkeringsareal med adgangsveje. Centralt i
området etableres pladser på tværs af vejarealerne. Pladserne udføres i anden belægning end
vejarealerne, så de fremstår tydeligt i område.
Lokalplanens kortbilag viser principel placering af parkeringspladser. Afhængig af den konkrete
type boliger, vil der i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive vurderet hvor
handicapparkeringspladser konkret bør placeres.
På parkeringsarealet placeres vejtræer.
De indre haverum skal beplantes ud fra principperne ’vild med vilje’ som tilgodeser lavt
vedligehold med stor biodiversitet. Intentionen er at skabe indre gårdrum der fremstår med en
lidt vildere karakter end sædvanligt og derved skaber en kontrast til de mere plejede offentlige
arealer. I de grønne områder udlægges der arealer til nedsivning af regn- og overfladevand.
Disse arealer kan i perioder med større regnmængder være vandfyldte.
Principiel placering af områder til regnvandsforsinkelse er vist på kortbilag. Angivelsen angiver
ikke deres konkrete udstrækning, der først fastsætte i forbindelse med det konkrete byggeri.
Kørebaner udføres med asfaltbelægning. Parkeringsarealet kan udføres med asfaltbelægning
eller permeabel belægning. Området er beliggende indenfor Område med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD). Parkeringsanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser
skal sikres mod nedsivning af forurenet vand. For mindre parkeringsarealer kan overfladevand
afledes ved diffus nedsivning gennem et biologisk aktivt jordlag, mens der for større arealer
skal gøres en særlig indsats for at sikre drikkevandet mod forurening,
P-pladser, der anlægges på pladser, udføres med samme overflade som resten af pladsen (ppladser markeres).
På grund af lokalplanområdets nærhed til Helsinges øvrige centerfunktioner er det vigtigt, at
udearealerne disponeres, således de også er orienteret mod områdets gående og cyklende
beboere.
Eksisterende stiadgange og stræderne til området skal bevares.
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Miljø
Støjforhold
Det skal i forbindelse med placering og udformning af tekniske installationer, samt andre
støjende anlæg eller foranstaltninger sikres, at der skal ske overholdelse af Miljøstyrelsens
gældende krav til grænseværdier for støj. Det er en forudsætning for byggeriets ibrugtagen, at
der forud foreligger dokumentation for overholdelse af kravene.
Det er påvist at trafikstøjen mod Rundinsvej forventeligt overstiger vejledende grænseværdier.
Der kan derfor ikke etableres primære udendørs opholdsarealer mellem bebyggelsen og
Rundinsvej, ligesom boliger på dette sted skal konstrueres med nødvendige støjreducerende
tiltag. Lokalplanen stiller krav om at det forud for bygge- og ibrugtagningstilladelse
dokumenteres, at det er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Forurening
Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at jord fra
anlægsarbejder er omfattet af jordforureningslovens §50 angående anmeldepligt. Disponering
og bortkørsel skal således godkendes af jordforureningsmyndigheden.
Hvis der under byggeri og anlægsarbejder konstateres jordforurening eller affaldsdepot, skal
arbejdet straks indstilles og Gribskov Kommune skal underrettes herom, jf
Miljøbeskyttelseslovens §21 og de generelle bestemmelser i jordforureningsloven.

Forhold til anden planlægning
Fingerplan
Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2017.

Kommuneplan
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen er beliggende indenfor
rammeområde 1.C.06 Centerområde i Helsinge. Parallelt med udarbejdelse af
lokalplanforslaget tilrettes kommuneplanens rammebestemmelse for området, som led i
revision af kommuneplanen. Tilretning består i en tydeliggørelse af de gældende
bebyggelsesbestemmelser.

Vandplaner
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Med
lokalplanen ændres anvendelsesbestemmelsen fra tidligere at være centerområde, lager og
værkstedsvirksomheder og offentlig parkering til at være boligformål. Ændringen vurderes at
betyde at den ny anvendelse medfører mindre risiko for forurening end tidligere plangrundlag.
Redegørelse for påvirkning af grundvandsressourcer i kommunen er udarbejdet i forbindelse
med kommuneplanlægningen.

Øvrig lokalplan eller byplanvedtægt
En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 58.96 Centerområde omkring
Frederiksborgvej samt Byplanvedtægt 18 for Rundinsvejområdet fra 1974. Lokalplanerne
ophæves for den del, der er omfattet af nærværende Lokalplan.
Området er derudover beliggende indenfor temalokalplan 68.99 Facader, skilte og byudstyr,
Helsinge, 1999.
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Servitutter
Såfremt der indenfor lokalplanområdet er privatretlige tilstandsservitutter, som er uforenelige
med lokalplanens bestemmelser kan disse aflyses i tingbogen.

Forhold til anden lovgivning
Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er beliggende delvist indenfor 300m af en kirke. I henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 19 må bebyggelse således ikke opføres med en højde på mere end
8,5m med mindre kirken 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.

Natura2000 og Habitatdirektivet
Gribskov kommune er som administrerende myndighed forpligtet overfor EU til at sikre, at der
ikke meddeles tilladelse til aktiviteter, der forringer de naturtyper eller arter, som Natura 2000områder har udpeget for at beskytte. Gribskov kommune har vurderet at nærværende plan
ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 områderne, idet planen berører et
område beliggende ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område. Planen har således ikke en
karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet.
Gribskov Kommune vurderer endvidere, at planens gennemførelse ikke vil beskadige eller
ødelægge yngle-eller rasteområder for arter på Habitatdirektivet af 27.06.2016, bilag
IV. Der er ikke kendskab til fund af bilag IV-arter indenfor lokalplanområdet, herunder ved
gadekæret i Helsinge, som er nærmeste §3-område i forhold til lokalplanområdet. Desuden
vurderes, at der med overgang fra industrifunktion til centerfunktion ikke er tale om en
anvendelse, der vil påvirke yngle-eller rasteområder i negativ retning.

Teknisk forsyning
I henhold til kommunens spildevandsplan er en del af området separatkloakeret og en del, og
regnvand skal delvis nedsives på grunden.
Nye boliger i lokalplanområdet skal vandforsynes fra Helsinge Vandværk og varmeforsynes fra
Helsinge Fjernvarmeværk.
El distribueres af Radius. DONG er el-leverandør.
Der findes nedgravet fibernet ledning fra Møllestien nr. 6 til Rådhuset mod syd og Center for
Børn & Unge på Vestergade 2 mod nord.

Jordforurening
Der er ikke registreret forurening på området.
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Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at jord fra
anlægsarbejder er omfattet af Jordforureningslovens § 50 angående anmeldepligt.
Disponering og bortkørsel skal således godkendes af jordforureningsmyndigheden.
Hvis der under byggeri og anlægsarbejder konstateres jordforurening eller affaldsdepot, skal
arbejdet straks indstilles og Gribskov Kommune skal underrettes herom, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 21 og de generelle bestemmelser i Jordforureningsloven.
To nabogrunde på Møllestien, matr. 7i og 12d, er kortlagt på vidensniveau V1. Det vil sige, at
der er formodning om at tidligere benyttelse kan have medført forurening på matriklen.
Jordprøver ved skel til de to naboejendomme skal udføres.

Byggeloven
Før nyt byggeri eller anlægsarbejde påbegyndes, skal der enten søges forudgående
byggetilladelse eller godkendelse. Der kan ikke ske byggeri ind over skel mellem flere
selvstændige ejendomme, hvorfor der skal ske en sammenlægning af disse, inden der kan
meddeles byggetilladelse.
Vejforhold
Ind- og udkørsler fra området er planlagt fra Rådhusvej og fra Møllestien.
Alle veje og stier i området optages som private fællesveje.

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 Gilleleje Museum (telefonisk kontakt til: Kjartan Langsted, Inspektør
Arkæolog, Tlf. 61 81 58 26).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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 § 3 samt lovens bilag 3 og 4. 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.

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.
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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 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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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
Lokalplanen har til formål:
•

at udlægge området til boligområde med tilhørende fælleslokale

•

at sikre, at eksisterende offentligt tilgængelige forbindelser gennem området
fastholdes.

•

at sikre, at der stilles krav til den arkitektoniske udformning, så området fremstår
sammenhængende, dog med variation, og at der skabes variation langs områdets kant
og et godt samspil med eksisterende tilstødende byggeri.

•

at sikre at ubebyggede arealer kan rumme den nødvendige parkering og
regnvandshåndtering.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus
2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. matr.nr. 7 ah, 7ab,
12 æ, 7bq, 7ck, 12m, samt del af matr.nr. 7000v alle Helsinge By, Helsinge, samt alle parceller
der efter den 1. maj 2017 udstykkes herfra.

2.2
Arealet er og forbliver i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1
Området må kun anvendes til boligformål med tilknyttede funktioner så som fælles
mødelokaler, samt arealer til regnvandshåndtering og parkering.

3.2
Uanset bestemmelsen i § 3.1 må der inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som
transformerstationer, teknikkabiner, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning,
samt opstille mobilsendemast.
§ 4 Udstykning
4.1
Der kan ske udstykning af delområderne som helhed og vist på Kortbilag 2.
Yderligere udstykning inden for de enkelte delområder skal ske efter bestemmelserne i pkt. 4.2

4.2
Udstykning til tæt lav bebyggelse skal være i overensstemmelse med de principper som vist på
Kortbilag 2, mens udstykning af etageboligbebyggelse kan ske som sokkeludstykning.
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4.3
Der må gennemføres udstykning af nuværende og fremtidige tekniske anlæg i
overensstemmelse med anlæggets faktiske udstrækning med tillæg af 1,00 meter hele vejen
rundt om anlægget.

4.4
Veje og stier skal udskilles i matriklen.

4.5
Vej-, parkerings- og fællesarealer (grønne områder, stier, veje, parkering etc.) kan dog
udstykkes, således at strukturen i ejer- og grundejerforeningen følges.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1
Kørende vejadgang til området må alene ske ad overkørsler fra Rådhusvej og Møllestien som
vist på Kortbilag 3.

5.2
Vejanlæg og parkeringspladser skal etableres i princippet som angivet på Kortbilag 3 og
udlægges i matriklen som private fællesveje.

Note:
Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS 3028
- 2001, “Tilgængelighed for alle” og SBI-anvisning nr. 98 “Boligbebyggelse for alle”.

5.3
Vejstykke Møllegade (A-A) og Rådhusstræde (B-B) anlægges med en kørebane bredde af 7.0
m jf. vejprofil på kortbilag XX
Vejstykke Møllestræde(C-C) og vejstykke (D-D) anlægges ensrettet med kørebane bredde på
3.5 m jf. vejprofil på kortbilag XX

5.4
Stiforløb anlægges i en bredde på 1.5 m

5.5
Der skal etableres parkering svarende til 1 p-plads pr. 75 m² bolig og 1 overdækket
cykelparkeringsplads pr. bolig. Parkering skal etableres som i princippet angivet på Kortbilag 2.

5.6
Der skal anlægges min. 1 handicapparkeringsplads pr. delområde angivet på Kortbilag 2.
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5.7
P-pladser skal som minimum være 2.3 x 4.6
Handicappladser skal min. Være 3.5 x 4.6 m.

Alle skal være tydeligt afmærkede.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1
Der kan inden for lokalplanområdet maksimalt opføres 14.000 etagemeter bolig, samt op til
300 m2 fælleshus (kaldet Kunstværkstedet), til brug til mødelokaler og foreningsaktiviteter.
Bebyggelse kan opføres inden for byggefelter som angivet på Kortbilag 2 og med et antal
etagemeter som nævnt for hvert byggefelt.
Note: Tagetager med et gulvareal på mere end 4,5 m2 betragtes som en etage, i alle de
bestemmelser hvor der refereres til etageantallet . Tagetagens areal beregnes i henhold til det
enhver tid gældende bygningsreglement.
Type af bebyggelse i området fordeles ud fra følgende princippper:
•

Bebyggelse mod Rådhusvej og Rundinsvej samt mod den eksisterende bebyggelse mod
nord skal være rækkehuse.

•

Langs vejen gennem området kan placeres højere bygninger, der markerer strædets
profil. Etageboliger beliggende ved siden af hinanden langs strædet, skal skiftevis have
gavl og facade mod strædet, for at skabe variation i udtrykket.

6.2
Al bebyggelse (herunder tagudhæng, altaner, sekundære bygninger, trappetårne mv) må alene
placeres inden for de på Kortbilag 2 viste byggefelter.

6.3
Alle rækkehuse skal have facade, der er forskudt min. ½ m i forhold til nabohuset.
Etageejendomme skal have lodret forskudt facade på min ½ m, hvis facaden er mere end 15
m. Forskydelse kan også være naturligt forekommende ved niveauspring eller
lejlighedsskel/boligadskillelser.

6.4
Alle bygninger til boligformål skal være minimum 2 etager.
Bygninger må have det maksimale etageantal, som angivet for hvert byggefelt på Kortbilag 2.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1
For at sikre diversitet i det arkitektoniske udtryk må bygninger ved siden af hinanden eller over
for hinanden ikke må være ens og skal variere i farve eller facademateriale og skal derudover
have væsentlige forskelle enten i relation til supplerende bygningedele, så som altaner, eller
vinduessætning. Eksempler på væsentlige forskelle er vist som princip på billederne nedenfor.
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7.2
Tage på bygninger mere end 3 etager må kun udføres som saddeltage med en taghældning på
min. 20 grader. Saddeltage skal være symmetriske.

7.3
Tage på bygninger indtil og inklusiv 3 etager må tillige udføres med ensidigt fald.
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7.4
Tage må alene udføres med tagpap, naturskifre, zink, tegl eller udføres som grønne tage i form
af mos-sedum. Tage må ikke udføres med glaserede tegl eller ædel-eng roberede tegl eller
engoberede tegl. Tage på drivhuse må være glas.

Tagets farve skal være sort, mørk grå, klassisk rød teglsten eller udføres som grønne tage i
form af mos-sedum.

7.5
Såfremt der på taget etableres udsugninger, køleanlæg og lignende installationer, skal
bygningerne udføres med murkrone/brystning, således installationerne ikke er synlige fra det
omgivende terræn. Det skal dokumenteres med facadetegninger med sigtelinje, at anlægget
ikke kan ses.
På tage må der etableres solceller eller solfangere, dog ikke med glanstal over 20 målt efter
Teknologisk Instituts metode.

7.6
Trapper og elevatorer kan udføres som selvstændige bygningsdele, såfremt de er indpasset i
den overordnede arkitektur og placeres indenfor byggefeltet.

7.7
Facader skal udføres som blank mur, teglspån, teglskaller, natursten eller træbeklædning.
Facader må gerne bestå af kombinationer af førnævnte.
Facadefarver skal holdes indenfor et farvespekter af rødlige, orangerøde og rødbrune nuancer
samt nuancer inden for jordfarve- og gråtoneskalaerne.
Facader på mindre, sekundære bygninger i terræn, som skure o.l. må desuden udføres i
materialer som cementbundene plader. Tagrender og tagnedløb skal udføres i zink.

7.7
Facader kan opføres med udepåliggende altaner og altangange.
Disse må alene udføres med lukket underside. Altaner og altangange skal afvandes til
(tag)nedløb, mens værn alene må udføres semi-transparente, eksempelvis med materet glas
eller stålværn.

7.8
Der må ikke anvendes blanke og reflekterende facadematerialer, bortset fra vinduesglas i
facaderne, samt zink/alu/stål på enkelte bygningsdele. Vinduesglas må ikke være unaturligt
farvet og må max være glanstal 10.

7.9
Køleanlæg og lignende tekniske anlæg skal placeres og formes, så de indgår som en naturlig
tilknytning til bygningerne.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Sti- parkering og kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden
belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer. Parkeringsarealer kan også udføres med permeabel
belægning.
8.2
Parkeringspladserne skal markeres med tydelig afmærkning i form af stribning,
belægningsskift, forsænkninger eller en kombination heraf.

8.3
Fortov må kun belægges med betonfliser, hårdtbrændte teglsten eller granit brosten, mens
kantsten alene må udføres i granit eller beton.

8.4
Plads- og torvedannelser må alene udføres i natursten (granit eller lign.) / betonfliser / in-situ
støbt beton / hårdtbrændte teglsten eller farvet asfalt.

8.5
Aflukkede arealer til større brugsgenstande skal placeres maksimalt 2,5 meter fra
bebyggelsesdelen, men kan placeres udenfor byggefeltet.
Legehuse kan ligeledes placeres udenfor byggefelterne.

8.6
Langs hele facaden mod Rådhusvej og Rundinsvej skal der etableres et plantebælte.
Plantebæltet må kun udføres som lav buskbeplantning med enkeltstående solitære træer.Der
skal plantes træer på parkeringsområdet som angivet i princip i skitsen nedenfor.
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8.7
Grønne områder i gårdrummene mellem bebyggelsen skal indrettes med naturpræg, der er
med til at sikre høj biodiversitet. Naturpræg tænkes som illustreret på nedenstående fotos.
Bede til forsinkelse og nedsivning af regnvand skal placeres i gårdhaver eller ved pladser som
vist i princip på Kortbilag 2.
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8.8
Belysning på parkeringspladser og langs stier skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden
må maksimalt være 3 m over parkeringspladsniveauet og må hverken indenfor området eller
set udefra virkende blændende.

8.9
Indenfor lokalplanområdet må udendørsoplagring som byggematerialer, køretøjer over 3500
kg, ikke-indregistrerede campingvogne og køretøjer samt kølbåde ikke finde sted.

§ 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, dog stk. 9.3

9.3
Der kan opstilles én mobilsendemast i området, med en maksimal højde på 42 m.

§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri
10.1
Forslag til fremtidige terrænforhold skal være godkendt af kommunen forud for
byggetilladelsen.

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
Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend:
•

der foreligger dokumentation for, at områdets samlede støjniveau er i
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier

•

at private fællesveje – og stier er udlagt i matriklen jf. §5.2

•

at parkeringsarealerne, plantebælterne og belysning jf §8.1 - §8.5 er anlagt for
delområdet, som skal ibrugtages.
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§ 12 Servitutter og deklarationsbestemmelser
Følgende tilstandsservitutter foranlediges ved endelig vedtagelse af lokalplan 512.18 for
boligområde ved Møllebakken i Helsinge aflyst:

Matr.nr. 12æ Helsinge By, Helsinge (Møllestien 3):
09.08.1881 Dokument om forbud mod grovmaling
22.10.1975 Byplanvedtægt nr. 18

Matr.nr. 7ck Helsinge By, Helsinge (Møllestien 8):
27.08.2001 Lokalplan nr. 58.96

Matr.nr. 12m Helsinge By, Helsinge (Møllestien 10):
21.11.1905 Dokument om forbud mod kolonial, el og manifakturhandel mv
27.08.2001 Lokalplan nr. 58.96

Matr.nr. 7ah Helsinge By, Helsinge (Rundinsvej 7):
22.10.1975 Byplansvedtægt nr. 18

Matr.nr. 7ab Helsinge By, Helsinge (Rundinsvej 11):
30.11.1965 Dokument om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv
27.08.2001 Lokalplan nr. 58.96

§ 13 Ophævelse af lokalplan
13.1
Lokalplan nr. Lokalplan 58.96, vedtaget af Byrådet den xx.xx.201x, ophæves indenfor denne
lokalplans afgrænsning i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige
bekendtgørelse af Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge.

§ 14 Grundejerforening
14.1
Der skal oprettes en rundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme
indenfor lokalplanens område.

14.2
Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det.

14.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.
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14.4
Grundejerforeningen skal fungere som samlende enhed for de respektive ejerforeninger, samt
forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning samt
mindre bygninger som er opført på fællesarealerne, samt de opgaver som i medfør af
lovgivningen henlægges til grundejerforeninger.

14.5
Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage vej-, parkerings- og
fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme
arealer.

14.6
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse
af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af
administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

§ 15 Retsvirkninger
15.1
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.

15.2
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen
medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

15.3
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.

15.4
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

15.5
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planen.

§ 16 Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning
16.1
Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov kommunes Byråd den
XXXX 200X.
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På Byrådets vegne

Kim Valentin
Borgmester

Holger Spangsberg Kristense
Kommunaldirektør
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