
Ændringer

PMU 28.08.2017

Kommuneplan
2017-29
Forslag

Tilbage til oversigt



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse............................................................................2

Indledning...........................................................................................3

Læsevejledning....................................................................................4

Ændringer, der ikke vises rapporten......................................................5

Oversigt over ændringer......................................................................6

Oversigt over ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 – PMU 28.08.2017

Tilbage til oversigt

Side 2 af 306



Indledning

Denne rapport indeholder en oversigt over de konkrete ændringer i forslag til 
Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune. Forslaget er en delvis revision
af Kommuneplan 2013-25. 

Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune er godkendt til 
offentlig fremlæggelse af Byrådet xx.xx.2017 og forventes endelig vedtaget af
Byrådet inden udgangen af 2017. 
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Læsevejledning

Rapporten indeholder en kronologisk gennemgang af de konkrete ændringer. 

Ændringerne er vist i den gældende opsætning, hvor ny tekst er markeret 
med rød og tekst, der fjernes er gennemstreget (gennemstreget). 

Kort, der vises er også ændret. Det er dog kun for ændringer i nogle 
rammebestemmelser at de konkrete ændringer i kort er tydeliggjorte. Det 
drejer sig om ændringer i centerområder og nye områder til blandende 
byformål i tilknytning til ændring i centerområder, samt i rammeområder for 
landsbyer. For disse områder er der i tilknyttede kort specifikt vist den 
hidtidige og den nye afgrænsning. 

Nedenstående skema viser en oversigt over de emner, der er ændret i forslag 
til Kommuneplan 2017-29:

Hovedstruktur
Bystruktur
Infrastruktur
Grøn og blå struktur

Retningslinjer 
1.1 Byområder
1.2 Boliger
1.4 Detailhandel
1.5 Offentlige formål
1.6 Landsbyer
2.2 Landskab
2.6 Klimatilpasning
2.7 Kystområdet
3.4 Støjende friluftsanlæg
4.1 Veje 

Rammer
1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord
2.B.23 Gilleleje Syd 3 
2.B.24 Boligområde Munkerup Vest
3.B.11 Græsted Syd 2
1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge bymidte
2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje bymidte
2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej
1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte
2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte
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8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke
Rammeområder for boliger eller erhverv, der 
giver mulighed for butik
Boligområder
- der giver mulighed for dobbelthuse
- præcisering af bopælspligt
Rammer for landsbyer

Ændringer, der ikke vises rapporten

Nogle generelle ændringer vises ikke konkret i rapporten. 

Det drejer sig om: 

• Rammer for boligområder – det tilføjes i alle rammeområde at der er
bopælspligt i helårsboliger.

• Rammer for boligområder – for rammeområder i tidligere Helsinge
Kommune præciseres det at dobbelthuse skal opføres gavl-mod-gavl

• Rammer for boligområder, hvor muligheden for butik fjernes
• Rammeområder, der giver mulighed for butikker – tilpasning af

maksimal butiksstørrelse
• Afsnit i retningslinjeafsnit om Fremtidig Planlægning og Hvem gør

hvad, fjernes
• Lovhenvisninger opdateres

For oversigt over disse ændringer, se uddybning i vedlagte rapport med 
redegørelse for ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov 
Kommune. 
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Oversigt over 
ændringer

De følgende afsnit indeholder en kronologisk gennemgang af de emner, der 
ændres i kommuneplanen. 

Oversigt over ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 – PMU 28.08.2017

Hovedstruktur.....................................................................................7

Bystruktur.........................................................................................7

Infrastruktur.....................................................................................10

Grøn og blå struktur...........................................................................12

Retningslinjer.....................................................................................15

1.1 Byområder..................................................................................15

1.2 Boliger........................................................................................30

1.4 Detailhandel................................................................................33

1.5 Offentlige formål..........................................................................49

1.6 Landsbyer...................................................................................51

2.2 Landskab....................................................................................57

2.6 Klimatilpasning...........................................................................176

2.8 Kystområdet...............................................................................183

3.4 Friluftsanlæg...............................................................................188
4.1 Veje...........................................................................................196

Rammer............................................................................................199

1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord.....................................................199

2.B.23 Gilleleje Syd 3........................................................................202

2.B.24 Boligområde Munkerup Vest.....................................................204

3.B.11 Græsted Syd 2.......................................................................206

1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge bymidte......................................208

2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje bymidte......................................211

2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej.......................................214

1.C.01 Centerområde i Helsinge bymidte.............................................216

2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte..............................................222

8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke.................................................226

1.6 Landsbyer...................................................................................229

Tilbage til oversigt

Side 6 af 306



BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL - BYSTRUKTUR 

Den eksisterende decentrale netværksstruktur i bymønsteret skal fastholdes så alle byområder 
og de lokale oplande kan være velfungerende og betjenes med nærservice og kulturtilbud. 

Hver by skal have en klar profil i bystrukturen. 

Kort 1: Nyt kort over bystruktur

Bystruktur 

Bystrukturen i Gribskov Kommune skal fremme en bæredygtig udvikling af byer og kommunen 
generelt og består af bytyperne: kommunecentre, lokalcentre og landsbyer, se 
hovedstrukturkort over bystruktur. Kommunens byer er inddelt i disse tre grupper på 
baggrund af deres størrelse og funktion og den rolle de udfylder i forhold til resten af 
kommunen.  

Gribskov kommunes bymønster er ikke et traditionelt hierarkisk system. Bystrukturen er 
decentral. Det betyder at byfunktioner fortsat lokaliseres tæt på borgere og virksomheder i de 
forskellige bysamfund og ikke samles i én hovedby.  
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En af hovedtankerne er, at byområderne indgår i et netværk med hver deres styrker og 
profiler, hvor de gensidigt understøtter hinanden med deres forskellige funktioner og 
serviceniveau. Landsbyer og lokalcentre knyttes til kommunecentrene dels ud fra deres 
beliggenhed, men også på baggrund af deres historie, landskab, kultur mv.  

Koblingen mellem kommunecentre og mindre byområder betyder, at der i planlægningen af 
kommunale servicetilbud og infrastruktur eller i forbindelse med projekter om erhvervs- eller 
boligudvikling ikke kun fokuseres på den aktuelle by, men at der i høj grad tages hensyn til 
den sammenhæng, det enkelte byområde indgår i. 

Ved at klarlægge kommunens bymønster er det muligt at skabe overblik over, hvordan den 
enkelte by eller landsby understøttes bedst muligt i planlægningen, og hvor der er bedst 
grundlag for at skabe byudvikling.  

Helsinge, Gilleleje og Græsted er udpeget som kommunecentre. Kommunecentre kan 
indeholde funktioner, der har hele kommunen som opland. Det kan være kommunale 
servicefunktioner som f.eks. større idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og større butikker. 
Størstedelen af den kommende byudvikling til boliger, handel og erhverv skal ske i og omkring 
de tre kommunecentre, særligt Helsinge. 

Lokalcentrene er selvstændige mindre bysamfund med et varieret indbyggertal og 
serviceniveau. Annisse Nord, Blistrup, Dronningmølle, Esrum, Esbønderup, Ramløse, 
Smidstrup, Tisvilde og Vejby er udpeget som lokalcentre. Lokalcentrene kan indeholde 
funktioner som butikker, mindre liberale erhverv og forskellige former for offentlig service, der 
betjener det lokale opland. En række af lokalcentrene har f.eks. skole og institutionspladser. 

Landsbyerneer de mindste bysamfund, herunder fiskerlejer, husmandsrækker og lignende. 
Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlig service. Der er i alt udpeget 38 22 
landsbyer i kommunens bymønster. 

Byprofiler 

Det er Byrådets mål, at alle kommunens byer på sigt får defineret sin egen særlige profil. 
Tanken bag dette er, at byer og landsbyer i Gribskov Kommune skal udvikles på basis af den 
enkelte bys historie og nutidige funktion, rolle og identitet. Byprofilerne skal være med til at 
inspirere og udstikke retningslinjer for den fremtidige byudvikling i de enkelte byer. De skal 
tydeliggøre byernes forskellige roller og skal være med til at styrke byerne. Profilerne afspejler 
den enkelte bys styrke og særegenhed og opstiller mål for dens fremtidige rolle i kommunen. 

Kommunecentrenes byprofiler 
I kommunecentrene er der fokus på byliv og muligheden for at betjene oplandet. Byrådet har 
fastlagt følgende byprofiler for de tre kommunecentre: 

• Helsinge er kommunens hovedby med regional betydning - i Helsinge er kommunens
centrale faciliteter som f.eks. rådhus placeret, og det er her størstedelen af den 
fremtidige erhvervsudvikling og størstedelen af de fremtidige boliger skal placeres. 
Helsinge omfatter alle almindelige byfunktioner for oplandet og er kommunens eneste 
by med regional betydning. Regionale centre har funktioner, der har hele eller dele af 
regionen som opland såsom uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og 
butikker. Det er Byrådets ønske at Helsinge på sigt kan udpeges som regionalt center i 
den nationale planlægning for Hovedstadsregionens bystruktur. 

• Gilleleje er kommunens turistcenter - Gilleleje er et velfungerende turistcenter samt en
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god bolig- og handelsby. Det er Byrådets mål at understøtte Gillelejes status som 
turistcenter, og at arbejde for at udvide sæsonen, så byen også i højere grad rummer 
helårsturisme. Helårsturisme skal fremmes i hele kommunen, men Byrådet vil lægge 
særligt fokus på helårsturisme i Gilleleje. 

• Græsted er en god boligby og center for visse fælles idrætsfaciliteter - i Græsted bor
man tæt på mark og skov samt et bredt udbud af service. Græsteds profil som center 
for visse fælles idrætsfaciliteter betyder at de idrætsfaciliteter, der har hele kommunen 
som opland, placeres i Græsted. Dog kan sådanne idrætsfaciliteter placeres i et af 
kommunens andre to kommunecentre hvis dette vurderes mere hensigtsmæssigt ud fra 
et helhedsperspektiv.  

Lokalcentrene 
Planlægningen af lokalcentrene skal understøtte eksisterende tilbud og funktioner afhængig af 
forholdene i den enkelte by samt samspillet med andre byer. I takt med, at kommunen 
planlægger for de enkelte lokalcentre, vil der blive arbejdet med, at byen samtidig får 
defineret en byprofil.  

Landsbyer   
Det er Byrådets vision, at landsbyerne i Gribskov Kommune skal bevare deres egne særpræg 
og kvaliteter, samtidig med at de sikres mulighed for at kunne udvikle sig i tæt samspil med 
landsbyernes  egne beboere. Byrådet har særligt fokus på at skabe en god udvikling i hver af 
kommunens landsbyer.
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BYRÅDETS  OVERORDNEDE MÅL - INFRASTRUKTUR 

Der skal sikres gode sammenhænge i kommunen, der understøtter bymønsteret. 

Der skal sikres gode forbindelser til omkringliggende kommuner og den regionale infrastruktur. 

Udbygning af infrastrukturen skal ske ud fra en bæredygtig og helhedsorienteret tilgang. 

Kort 3: Nyt kort over infrastruktur

Infrastrukturakse 

Infrastruktur som veje, kollektiv trafik, forsyningsledninger, tekniske anlæg, fiberledninger og 
mobilantenner og lignende skal planlægges med udgangspunkt i principperne for Gribskov 
Kommunes infrastrukturakse.  

Aksen ligger i forlængelse af den regionale Hillerød-byfinger og løber fra Helsinge i syd over 
Græsted til Gilleleje i nord. Aksen kan beskrives som stammen i et grantræ. Det er her de 
store infrastrukturanlæg skal lokaliseres og så vidt muligt sammentænkes med andre anlæg, 
og til forbindelser med nabokommunerne. Ud fra stammen træder grenene, der forbinder 
lokalcentrene med hovedbyerne. Grenene forbinder Blistrup med Gilleleje, Esbønderup med 
Græsted, Ramløse med Helsinge osv. Fra grenene træder sidegrenene og derfra nålene, og på 
den måde bindes landsbyer, sommerhusområder og landområder op på den centrale stamme. 
Infrastrukturaksen er ikke et fast defineret areal, men et værktøj til strategisk planlægning af 
anlægsarbejder.  

Tilbage til oversigt

Side 10 af 306



Infrastrukturaksen betyder at infrastruktur fokuseres der, hvor behovene er størst for borgere 
og erhvervsliv. Der tages hensyn til kommunens bevaringsværdier ved at infrastruktur så vidt 
muligt koncentreres frem for at spredes, og mulighederne for at opnå synergier mellem 
forskellige infrastrukturanlæg optimeres. 

Byrådet ønsker at styrke forbindelserne internt i kommunen. Særlig skal vejstrækningerne 
mellem Græsted og Gilleleje og omkring Mårum forbedres for at styrke forbindelserne mellem 
de tre kommunecentre, og energiforsyningen skal optimeres. Men Byrådet har også stort fokus 
på at styrke den kollektive trafik og skabe attraktive alternativer til den individuelle bilisme, 
blandt andet ved at anlægge pendlerparkeringspladser der fremmer brug af kollektiv transport 
og samkørsel, og skabe et bedre sammenhængende cykelstisystem. Desuden arbejder Byrådet 
for en etablering af en direkte togforbindelse mellem Helsinge og Græsted.  

Forbindelserne til nabokommunerne skal styrkes med særligt fokus på Hillerød/Hovedstaden 
og Helsingør/Helsingborgområdet. Blandt andet gennem opgradering af det statslige vejnet i 
form af Hillerød Motorvejen og dennes forlængelse, og ved etablering af en direkte forbindelse 
fra Gribskov Kommune til en ny kombineret S-togs- og lokalbanestation ved Hillerød Syd. 
Betjening af Gribskov Kommune med S-tog er fortsat et mål for Byrådet, men introduktionen 
af infrastrukturaksen betyder et øget fokus på Lokalbanens styrker og udviklingspotentialer. 
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BYRÅDETS OVERORDNEDE MÅL - GRØN OG BLÅ STRUKTUR 

Der skal sikres bedre sammenhæng mellem grønne og blå strukturer på tværs af 
kommunegrænser og i regionen samt mellem by og land 

Den grønne og blå struktur skal på den ene side virke for beskyttelse af naturen og miljøet, og 
på den anden side være med til at styrke den rekreative tilgængelighed og friluftslivets vilkår.  
En fortsat udvikling af den grønne og blå struktur skal derfor ske med udgangspunkt i 
beskyttelsesinteresser, behov for klimatilpasning og styrkelse af friluftslivet.  

Gribskov Kommune ønsker at arbejde videre med en strategisk udvikling af sammenhængen 
mellem kysten og baglandet, som beskrevet i visionsprojektet "på forkant". I projektet er 
beskrevet 4 landskabsstrøg, der knytter kysten med baglandet. Der skal arbejdes videre med 
realisering af landskabsstrøgene. Arbejdet med den grønne og blå struktur kan understøttes af 
analyser af landskabskarakteren, og de stedbundne værdier, kystkiler og de fire 
landskabsstrøg, som defineret i projekt 'På forkant'. Projekt 'På forkant' er vedlagt som 
baggrundsinformation til Forslag til Kommuneplan 2017-29.   

Biodiversiteten i det åbne land skal fremmes gennem bedre sammenhæng mellem de mange 
store og små naturområder. 

Arbejdet med grøn og blå struktur skal sammentænkes med nabokommuner, og understøtte 
den regionale udvikling.  

Beskyttelsesinteresser, klimatilpasning og friluftsliv skal tænkes sammen i en grøn og blå 
struktur 

Biodiversitet skal fremmes gennem bedre sammenhæng mellem de mange store og små 
naturområder 

Kort 2a Grøn og blå struktur 
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Natur, klima og friluftsliv 

I Gribskov Kommune er kysten, naturen og grønne områder af stor betydning, ikke bare for 
Gribskov Kommune, men også for vores nabokommuner og i regional sammenhæng. Det 
grønne og blå skal være en endnu tydeligere kvalitet for kommunen som attraktiv, grøn 
kommune i hovedstadsområdet.  

Gribskov Kommune indeholder mange store og små naturområder, men der ligger en 
udfordring i at få skabt sammenhæng i den fragmenterede natur. Mange arter har for få eller 
for ringe levesteder og kan have svært ved at sprede sig fra et område til et andet. En 
overordnet grøn og blå struktur kan være med til at sikre større sammenhæng og dermed 
større biodiversitet.  

Der er behov for at skabe plads til de øgede mængder regnvand, der må forventes, som følge 
af klimaforandringer. Særligt i byerne vil der fremadrettet være behov for at arbejde med at 
parker, sportspladser, parkeringsarealer og andre ubebyggede arealer kan fungere som 'buffer' 
under ekstreme regnhændelser. Men også i landområdet kan der være behov for at lede 
vandet til særlige 'buffer'-arealer.  

Muligheden for et sundt og aktivt friluftsliv er vigtigt for kommunens rolle som attraktiv turist- 
og bosætningskommune. Bedre adgang til kyst, natur og grønne områder har en stor 
betydning for borgere og besøgendes velfærd og sundhed og er med til at skabe livskvalitet. 
De rekreativ værdier skal derfor generelt fastholdes og udvikles i en grøn og blå struktur. Det 
rekreative rutenet kan integreres bedre ligesom muligheder for det almene friluftsliv kan 
indtænkes når der planlægges for naturgenopretning eller klimatilpasning. 

Grøn og blå struktur 

Byrådet ønsker i de kommende år at skabe rammer for en overordnet grøn og blå struktur for 
at forbedre kvaliteten og sammenhængen af de grønne og blå områder. En grøn og blå 
struktur skal indgå i både by- og landområder og derved være med til at skabe forbindelse 
mellem byens grønne områder, bynær natur og større natur- og landskabsværdier i 
landområdet. Også kystlandskabet og kystkilerne kan indgå så der skabes forbindelse mellem 
kysten og baglandet, som beskrevet i visionsprojektet "på forkant". I projektet er beskrevet 4 
landskabsstrøg, der kan være med til at knytte kysten med baglandet. I de kommende år skal 
der arbejdes videre med at konkretisere landskabsstrøgene.   
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Kort 2b Viser de fire landskabsstrøg fra visionsprojektet "på forkant". 

En fremtidig grøn og blå struktur vil tage udgangspunkt i de eksisterende udpegede 
beskyttelsesområder, herunder naturområderne, i de fire landskabsstrøg, i eksisterende blå 
elementer som lavbundsarealer, vandløb, søer og vådområder, områder med 
drikkevandsinteresser og i rekreative områder, som kystkilerne og rekreative områder i byerne 
samt det rekreative rutenet, se Kort 3  2a Grøn og blå struktur. 

Mange af kommunens skove, vandløb og søer går på tværs af kommunegrænser og Byrådet 
ønsker derfor at udvikle kvaliteterne i samarbejde med nabokommunerne. På samme måde 
ønsker Byrådet, at indgå samarbejder om potentielle naturgenopretningsområder, som Region 
Hovedstaden også har fokus på i den Regionale Udviklingsplan. 

Byrådet forventer fortsat at Nationalpark Kongernes Nordsjælland realiseres. Nationalparken 
skal styrke kommunens regionale turist- og friluftsprofil samt de natur- og landskabsmæssige 
værdier og de kulturhistoriske værdier. En fremtidig Nationalpark skal indtænkes i en grøn og 
blå struktur. 

En grøn og blå struktur skal sammen med de fire landskabsstrøg ses som et strategisk værktøj 
til at sikre at de forskellige beskyttelsesinteresser, klimasikring og mulighed for friluftsliv 
tænkes bedre sammen. Den skal således være med til at sikre en mere helhedsorienteret og 
bæredygtig udvikling på den lange bane. En langsigtet helhedsplanlægning giver Byrådet et 
godt grundlag for, i dialog med lodsejere, grundejere og andre interessenter, at koordinere og 
prioritere initiativer og interesser. En grøn og blå struktur kan således være med til at skabe 
tydelighed i de langsigtede målsætninger, til gavn for både naturen, klimaet og de mennesker 
der ejer eller benytter områderne 
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BYRÅDETS MÅL - BYOMRÅDER 

Byområder i Gribskov Kommunen skal være levende, trygge og attraktive for alle, med gode 
rammer for kreativitet, bevægelse og socialt samvær samt anvendelse af vedvarende energi. 

Byudviklingen skal primært ske i og omkring de tre kommunecentre Helsinge, Græsted og 
Gilleleje, og skal i større grad end tidligere foregå i form af omdannelse og fortætning i de 
eksisterende byområder. Der skal fortsat være en klar afgrænsning mellem by og land, og 
udviklingen af byområderne skal ske i positivt samspil med kommunens naturmæssige, 
rekreative og kulturhistoriske kvaliteter og styrke de enkelte byers og byområders særlige 
identiteter og profiler.  

Naturkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i og omkring byområder skal styrkes gennem 
beskyttelse af småbiotoper, hensynsfuld indretning af byområderne, og gennem tiltag for at 
fremme grønne og blå strukturer og spredningsmuligheder for dyr og planter.  

Kort 1.1: Nyt kort over byområder 

RETNINGSLINJER - BYOMRÅDER 

Byområder 
1.01 
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Byområder omfatter arealer, der allerede anvendes til byformål og arealudlæg til byformål, 
uanset arealernes aktuelle zonestatus. Byområder fremgår af Kort 1.1 Byområder. 

Arealudlæg til byformål 
1.02 
Arealudlæg til byformål fremgår af Kort 1.1 Byområder samt retningslinjetabel 1.1. 

1.03 
For enkelte arealudlæg til byformål er der fastsat rækkefølgebestemmelser, som det fremgår 
af retningslinjetabel 1.1. 

1.04 
Perspektivområder, det vil sige områder der planlægges udlagt til byformål efter planperiodens 
udløb, fremgår af Kort 1.1 Byområder samt retningslinjetabel 1.1.  

Fortætning og omdannelse 
1.05 
Ved fortætning og omdannelse i centerområderne skal der være blandede byfunktioner. Der 
skal i Helsinge, Græsted og Gillelejes centerområder hovedsageligt opføres etagebyggeri eller 
anden tæt bebyggelse.  

1.06 
Nye byområder og byomdannelse skal planlægges med en højere bebyggelsestæthed end 
traditionelt. 

Byrum med kvalitet 
1.07 
Nye byområder og byomdannelse skal indrettes så der skabes gode rammer for udvikling af 
varierede, attraktive og levende byrum der inviterer til ophold, oplevelse, bevægelse og idræt. 

1.08 
Nye byområder og byomdannelse skal planlægges så der sikres let adgang til rekreative og 
grønne områder og andre former for offentligt tilgængelige byrum til bevægelse, leg og socialt 
samvær, og der skal skabes gode stiforbindelser der tænkes sammen med byens øvrige stinet. 

1.09 
Ved planlægning for nye byområder og byomdannelse skal der sikres god tilgængelighed og 
velfungerende, trygge og sikre forhold for byens brugere. 

Energi, miljø og natur 
1.10 
Ved planlægning for nye byområder og byomdannelse skal det indtænkes hvordan eventuelle 
anlæg til produktion af vedvarende energi skal indpasses, eksempelvis gennem ensartet 
farvevalg samt placering og mulig integration i bygninger.  

1.11 
Byggeri i nye byområder skal opføres som lavenergibyggeri, mindst svarende til 
Bygningsreglementets definition af Lavenergibyggeri 2015. 

1.12 
Planlægning for nye byområder samt ændret arealanvendelse indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser  forudsætter redegørelse i henhold til trinmodellen i 'Statslig udmelding i 
forhold til planlægning inden for OSD og indvindingsoplande', jf. Naturstyrelsens notat fra 
oktober 2012 med tilhørende bilag 1. 

1.13 
Ved planlægning for nye byområder skal eksisterende småbiotoper så vidt muligt bevares, og 
der skal redegøres for, hvorvidt dette lader sig gøre. Hvis ikke det kan lade sig gøre at bevare 
eksisterende bevaringsværdig natur i byudlægget, skal der etableres nye naturområder. 

1.14 
Den biologiske mangfoldighed skal understøttes og styrkes i byområderne, eksempelvis 
gennem krav i lokalplaner om grønne tage, anlæggelse af regnvandsbassiner, og/eller valg af 
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plantetyper i henhold til type af jordbund. Nødvendigt byggeri skal indpasses under videst 
muligt hensyn til beskyttelsen af vilde dyr og planter. Såfremt væsentlige hensyn kræver 
fjernelse af småbiotoper, skal der etableres erstatningsbiotoper. Desuden skal der tilstræbes 
etablering af spredningskorridorer mellem biotoper. 

1.15 
Ubebyggede arealer i nye byområder og byomdannelse skal indrettes, så det efterfølgende 
behov for miljøskadelige stoffer i forbindelse med drift af arealerne minimeres, eksempelvis 
gennem valg af type og grad af belægning samt beplantningstyper. 

1.16 
Ved opførelse af nye bygninger skal brugen af miljøskadelige stoffer minimeres. 

1.17 
Grønne tage kan som udgangspunkt etableres på alle bygninger, medmindre særlige forhold 
og/eller beskyttelsesinteresser er til hinder for dette.  

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - BYOMRÅDER 

Byområder 
Byområder omfatter typisk arealer til byformål så som boliger, erhverv, detailhandel, tekniske 
anlæg, rekreative områder samt områder til offentlige formål som skoler, kirker og 
idrætsfaciliteter. Byområder her dækker dermed både det nuværende og det planlagte 
fremtidige byområde uanset arealernes aktuelle zonestatus. 

Arealudlæg til byformål 
Arealudlæg til byformål er arealer der planlægges byudviklet i planperioden, men endnu ikke 
er overført til byzone. Den konkrete overførsel af arealerne fra landzone til byzone sker først i 
forbindelse med lokalplanlægning.  Arealudlæggene fremgår af Kort 1.1 Byområder samt 
retningslinjetabel 1.1.  

Der udpeges primært byudviklingsarealer omkring de tre kommunecentre Helsinge, Græsted 
og Gilleleje. Omkring enkelte af lokalcentrene udpeges der arealer for at sikre et varieret 
boligudbud og understøtte serviceniveauet. Arealer til erhverv er primært udpeget syd for 
Helsinge.  

I retningslinjetabel 1.1 er de enkelte arealers størrelse, beliggenhed og mulige arealanvendelse 
beskrevet. Der er desuden beskrevet en rækkefølgeplan eventuelle særlige retningslinjer for 
de enkelte arealer. Rækkefølgen er fastlagt med henblik på at skabe gode rammer for en 
balanceret befolknings- og erhvervsudvikling og sammensætning, så der samtidig sikres et 
godt grundlag for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau mht. service og 
infrastruktur og sikre en optimal udnyttelse af offentlige og private investeringer i denne 
service.  

Perspektivområder og fFremtidige byudviklingsønsker  
Ud over arealudlæg til byformål udpeges perspektivområderne Græsted Syd 2 og Gilleleje Syd 
3. Det er områder Byrådet planlægger udlagt til byformål i forbindelse med fremtidige
kommuneplanrevisioner efter planperiodens udløb - det vil sige efter 2025. Disse arealer 
indgår i Fingerplan 2013. Arealerne kan eventuelt flyttes fremad i rækkefølgen ved 
kommuneplanrevision, hvis der er lokalt behov herfor og ud fra en samlet vurdering af 
rækkefølgeplanen. 

Desuden har Byrådet peget på arealer, som ønskes udlagt til byformål på lang sigt, forudsat at 
dette ud fra en helhedsvurdering er hensigtsmæssigt og at det er i overensstemmelse med den 
overordnede planlægning, f.eks. Fingerplanen. Disse fremtidige byudviklingsønsker fremgår af 
ovenstående nedenstående kort. 
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Perspektivområderne og dDe fremtidige byudviklingsønsker er angivet for at synliggøre i 
hvilken overordnede retning Byrådet ønsker byvæksten skal ske på lang sigt. 

Fremtidige udlæg af arealer til byformål eller ændring af eksisterende arealudlæg vil 
kommunen basere på en helhedsvurdering. På den ene side skal der tages hensyn til en 
hensigtsmæssig og bæredygtig byudvikling med udgangspunkt i bymønstret, på den anden 
side skal der tages hensyn til interesser i det åbne land, herunder beskyttelsesinteresserne, 
rekreative interesser, vandindvindings- og råstofinteresser samt landbrugsinteresser. Nye 
udlæg skal endvidere følge reglerne i Fingerplanen. Ifølge Fingerplan 2013 2017 skal 
byudviklingen i Gribskov Kommune, som er en del af det øvrige hovedstadsområde, være af 
lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentrene eller som afrunding af andre 
bysamfund. Der skal redegøres for de trafikale konsekvenser for den kommunale og statslige 
infrastruktur og der skal tages hensyn til allerede udlagte arealer til støjende aktiviteter, 
herunder planlagte udvidelser af de støjende aktiviteter.  

Særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for arealudlæg ved Vejby 
Arealerne Vejby Nord og Vejby Nordvest er udlagt i forbindelse med Kommuneplan 2013-25. 
Øvrige byudviklingsarealer er udlagt i tidligere planer. Fordi de to arealer Vejby Nord og Vejby 
Nordvest er beliggende indenfor kystnærhedszonen, skal der foreligge en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for arealudlæggene. Den særlige planlægningsmæssige og 
funktionelle begrundelse er, at der vurderes at være behov for byudvikling indenfor 
plandistriktet til opretholdelse af serviceniveauet. Alternativ placering udenfor 
kystnærhedszonen er ikke mulig indenfor plandistriktet, idet hele plandistriktet er beliggende 
indenfor kystnærhedszonen. 

Arealerne erstatter et tidligere udlæg af samme størrelse, der ligeledes var beliggende indenfor 
kystnærhedszonen. Det samlede arealudlæg indenfor kystnærhedszonen er således 
uforandret. Arealudlæggene ligger mod nord og vest, det vil sige på kystsiden af Vejby. Denne 
placeringen vurderes mest hensigtsmæssig i forhold til beskyttelseshensyn, herunder hensynet 
til gravhøje omkring Vejby, og vurderes endvidere i højere grad at være en afrunding af 
eksisterende by og i mindre grad række ud i det åbne land, end ved alternative placeringer. 
Gribskov Kommune har vurderet, at påvirkningen af kysten ikke vil være væsentlig, eftersom 
der ikke er visuel sammenhæng med kysten. 

Fortætning og omdannelse  
Byudvikling skal i Gribskov Kommune i højere grad end tidligere ske i form af fortætning og 
omdannelse - særligt i de tre største byer hvor der er flest mennesker og virksomheder. Denne 
bæredygtige strategi tilgodeser muligheden for at mindske transportbehov, optimere 
energiforsyningen, mindske inddragelse af nuværende landzonearealer og muligheden for at 
tænke helhedsorienterede løsninger generelt. 

Gennem byomdannelse er der mulighed for at revitalisere eksisterende byområder og reducere 
behovet for at inddrage landzonejord. Omdannelsen kan dels ses som en konkret ændret 
anvendelse fra eksempelvis erhverv til boliger, og dels som en ændret anvendelse af et 
erhvervsområde med stor andel af produktionserhverv til et erhvervsområde med andre 
erhvervsformer, der lettere kan lokaliseres i byen. 

Som en del af fortætnings- og omdannelses-strategien ønsker Byrådet på lang sigt at fire 
sommerhusområder kan overføres til byzone. De fire områder er markeret på kortet nedenfor. 
Fingerplan 2017 giver mulighed for at overføre sommerhusområderne øst og vest for Gilleleje 
til byzone. Det er ikke muligt, at overføre områderne på nuværende tidspunkt, da det er i strid 
med gældende landsplanlægning (Fingerplan 2013) og for de to områder ved Gilleleje 
yderligere er i strid med Planlovens § 5b stk. 3 (LBK nr. 587 af 27/05/2013). En overførelse til 
byzone forudsætter således en landspolitisk holdningsændring. 
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Byrum med kvalitet 
Kvaliteten af de offentlige byrum er en vigtig faktor for at skabe levende, trygge og attraktive 
byområder for borgere, virksomheder og gæster, med gode rammer for kreativitet, bevægelse 
og socialt samvær.  

Ved indretning af byrum, kan der eksempelvis inviteres til ophold, oplevelse, bevægelse og 
idræt ved at indtænke elementer som kunst, særlige møbler, beplantning, 
aktivitetslegepladser, legeredskaber, sports/motionsudstyr eller åbne scener af permanent 
eller midlertidig karakter. Sådanne tiltag kan give selv glemte områder ny kreativ karakter, og 
medvirke til at etablere en ny tilknytning til et byområde.  

Det desuden væsentligt, at der ved udformning af byrum arbejdes meget bevidst med at 
skabe god tilgængelighed og tryghed for alle aldersgrupper og bevægelsesforudsætninger. 
Dette kan eksempelvis ske gennem valg af materialer, farver og belysning og ved at skabe 
sammenhængende stiforløb mellem byens grønne rum og øvrige byrum og faciliteter, der 
stimulerer og danner ramme om fællesskaber og socialt liv i lokalmiljøet. 

Byrum indrettet med god tilgængelighed for bløde trafikanter fremmer desuden brug af mere 
miljøvenlige transportformer end bilen. 

Energi, miljø og natur  
Vedvarende energi er en vigtig del af fremtidens energisystem. Som hovedregel skal det være 
muligt at opsætte anlæg til produktion af vedvarende energi, men det er vigtigt at anlæg 
opsættes under hensyntagen til det enkelte steds karakter og eventuelle beskyttelseshensyn. 
Ved planlægning for nye byområder og byomdannelse skal det derfor indtænkes hvordan 
eventuelle anlæg til produktion af vedvarende energi ønskes indpasset, da disse i flere tilfælde 
opsættes efterfølgende og løbende over tid, og samtidig kan have betydelig påvirkning af 
stedets samlede visuelle udtryk. Det kan eksempelvis ske gennem ensartet farvevalg samt 
placering på og mulig integration i bygninger.  

For at fremme mere bæredygtigt byggeri i byerne, skal nyt byggeri som minimum opføres som 
lavenergibyggeri svarende til Bygningsreglementets definition af Lavenergibyggeri 2015. 
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De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er af staten udpeget som 
'Områder med særlige drikkevandsinteresser' (OSD), som skal dække det nuværende og 
fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. I disse områder skal der gøres en målrettet, 
ekstra indsats for at beskytte grundvandet, som giver mulighed for at forebygge forurening og 
at fjerne allerede eksisterende forurening. Planlægning for nye byområder samt ændret 
arealanvendelse indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser forudsætter redegørelse 
i henhold til trinmodellen i 'Statslig udmelding i forhold til planlægning inden for OSD og 
indvindingsoplande', jf. Naturstyrelsens notat fra oktober 2012 med tilhørende bilag 1. 
Gribskov Kommune har i henhold til den statslige udmelding udarbejdet en samlet redegørelse 
for hvordan hensyn til grundvandsressourcen er indarbejdet i planlægningen af kommunens 
byudviklingsområder og anden ændret arealanvendelse samt hvordan hensynet skal tilgodeses 
i den videre planlægning. Redegørelsen 'Drikkevandsinteresser' findes her. (link opdateres) 

Med Kommuneplan 2013-25 planlægges ændret arealanvendelse indenfor OSD i følgende 
områder: udpegning af pendlerparkering ved Høbjerg Hegn og Helsinge Nord samt et område 
til solcelle- og solvarmeanlæg syd for Helsinge. Udpegning af disse områder forudsætter 
redegørelse i henhold til trinmodellen i Statslig udmelding i forhold til planlægning inden for 
OSD og indvindingsoplande, jf. retningslinje 1.12-13. Redegørelsen indgår i ovenstående 
samlede redegørelse. 

Af redegørelse fremgår at følgende hensyn bør indgå, hvor der er mulighed for nedsivning af 
overfladevand: 
• Overfladevand fra tage, andre befæstede arealer, mindre veje og mindre parkeringsarealer

kan afledes ved diffus nedsivning gennem biologisk aktivt jordlag. Dette kræver ikke
tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19.

• Overfladevand fra tætte belægninger med nedsivning under den biologisk aktive jord
kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr. 879 af 26/06/2010).
Tilladelsen vil blive givet med vilkår, der sikrer mod forurening af grundvandet.

• Områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med
en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret
afledning.

• Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller
placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med
tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller
opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største
opbevaringsenhed i området.

I Gribskov Kommune er der meget attraktiv natur, og det er vigtigt, at denne bevares og 
tilgodeses i forbindelse med udlæg af nye boligområder. Bevaring af det grønne element er 
med til at gøre nye boligområder attraktive, selv fra starten, og vil være til gavn for både 
mennesker og dyr. Ved bibeholdelse af naturlige biotoper indenfor de bebyggede områder kan 
man styrke den biologiske mangfoldighed også i byer og boligområder; dette vil være med til 
at give en større oplevelsesværdi i beboelsesområderne og byerne.  

Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt respekteres, med særligt fokus på 
småbiotoper. Småbiotoper defineres som små uopdyrkede og permanent vegetationsbærende 
eller vanddækkede arealer. Småbiotoper er områder uden for omdrift med et flerårigt og 
relativt stabilt samfund af dyr og planter. De udgør i kombination med større naturområder og 
skove en grøn infrastruktur som er med til at sikre indholdet af vilde dyr og planter i 
landskabet. Et landskab med et godt og veludviklet net af spredningsveje kan indeholde 
mange flere arter og individer end et mere ensartet landskab. Spredningsvejene nedsætter 
risikoen for isolation og indavl i små bestande, og arter vil ligeledes hurtigt kunne 
genindvandre, hvis de udslettes af en lokal katastrofe som afbrænding, sygdom, sprøjtning 
eller hård frost. Der er derfor også særligt fokus på muligheden for at skabe 
sammenhængende grønne strukturer, for at sikre spredningsmuligheder.  
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Grønne tage kan være med til at styrke den biologiske mangfoldighed og har miljømæssigt 
gode egenskaber i forhold til håndtering af overfladevand, og til temperaturudsving i 
bygninger. Som udgangspunkt kan grønne tage etableres på bygninger overalt i kommunen, 
men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, blandt 
andet i relation til eventelle beskyttelsesinteresser i området, arkitektur og andre særlige 
forhold. 
 
Hvem gør hvad 
Miljøministeren fastlægger via landsplandirektiver den overordende planlægning for 
arealudlæg til byformål i hovedstadsområdet. 
 
Kommunen har ansvaret for at fastlægge, hvilke arealer der kan inddrages eller omdannes til 
byformål i den kommende 12-årige planperiode indenfor rammerne af den overordnede 
landsplanlægning. Byrådet fastlægger i kommuneplanen de nødvendige rammer for arealerne i 
kommuneplanen og står for nødvendig lokalplanlægning. De konkrete indholdsmæssige krav, 
der indskrives i plangrundlaget for de enkelte områder afklares og fastsættes gerne i dialog 
med eventuel bygherre.  
 
Fremtidig planlægning 
I den kommende planperiode vil Byrådet fokusere særligt på at fremme bæredygtighed, 
klimatilpasning, og fortætning, samt  skabe gode rammer for varierede, attraktive og levende 
byrum i forbindelse med planlægning af nye byudviklingsområder og byomdannelse og 
bebyggelse til byformål generelt.  
 
I de tre kommunecentre vil Byrådet have særligt fokus på nedenstående initiativer til 
understøttelse af byernes særlige profiler: 
 
Helsinge: 
• Arbejdet med Helsinge Helhedsplan fortsættes med at skabe rammer for en forskønnelse 

og udvikling af midtbyen med fokus på omdannelse på stationsområdet, omdannelse af 
NAG-området, omdannelse af centerbebyggelsen syd for gågaden, samt for at Kultursalen 
og gymnasiet integreres bedre i forhold til resten af byen. 

• Indfaldsvejene Skolegade, Vestergade, Østergade, Frederiksborgvej og Rundinsvej skal 
trafiksaneres. 

• Der skal etableres et sammenhængende gang- og cykelstinet omkring centerringen, 
således at fremkommeligheden til stationen øges. 

 
Byrådet vil desuden arbejde for at Helsinge udpeges til regionalt center i den regionale 
bystruktur, at Helsinge betjenes med S-tog, og at motortrafikvejen til Helsinge opgraderes 
til motorvej. Helsinge skal dermed fungere som kommunens trafikale knudepunkt, hvorfra 
trafikken fordeles ind og ud af den sydlige del af kommunen. 

 
Gilleleje: 
• Indsatsen omkring Planprinciper for Gilleleje fortsættes med at skabe rammer for 

forskønnelse, omdannelse og udvikling af bymidten med udgangspunkt i særligt udpegede 
områder som forskønnelse af skiltning, facader, byudstyr og Søborg Kanal. Der skal særligt 
arbejdes med omdannelse af arealet omkring Kulturhavn Gilleleje, området omkring 
Torvet, stationsområdet og arealerne ved Gilleleje Hallen. 

• De trafikale forhold i bymidten skal forbedres. På sigt er det planlagt, at der skal anlægges 
en omfartsvej syd om byen til aflastning af trafikken i midtbyen. 

• Der skal ske en forbedring af kvalitet og adgang til natur- og rekreative oplevelser i og 
omkring byen, blandt andet omkring stranden og havnen 

• Byrådet vil desuden arbejde for, at havnen kan udvides mod vest og skabe muligheder for 
nye turist- og fritidsaktiviteter i og omkring havneområdet, og støtte op om de 
udviklingsmuligheder, der følger af en etablering af Spa & Wellness Resort ved 
Passebækgaard sydøst for byen.. 

 
Græsted: 
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• Byrådet vil skabe rammer for en forskønnelse og udvikling af midtbyen med fokus på
trafiksanering af Græsted Hovedgade, Stationsvej og Mårumvej; fortætning omkring 
Græsted Hovedgade, Centervej og området omkring kroen; samt for forskønnelse af 
området omkring torvet og parkeringsområdet ved kirken. 

• Stinettet skal udbygges for at give bedre adgang til de rekreative arealer i og omkring
byen. 

Byrådet vil desuden støtte op om de udviklingsmuligheder der følger af den mulige etablering 
af det planlagte butikscenter på Dønnevældevej, herunder skabe rammer for at butikscenteret 
kobles bedre til bymidten. 
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Rækkefølge for planens gennemførelse 
 
 
Angivelse af rækkefølgen for gennemførsel af denne kommuneplan omfatter alene rækkefølge 
for bebyggelse i byudlæg samt for enkelte byomdannelsområder. Der er ikke fastsat en 
egentlig rækkefølge for gennemførsel af øvrige dele af kommuneplanen.  
 
I Gribskov Kommune er det vigtigt med et rimeligt tempo i boligbyggeri for at kunne 
understøtte Byrådets vision og målsætninger for kommunens udvikling ikke mindst i forhold til 
befolkningssammensætning. Det er Byrådets målsætning at sikre grundlag for at kunne 
fastholde det nuværende serviceniveau mht skole, institutioner, vejnet, kollektiv 
trafikbetjening, forsyningsanlæg mm. Desuden er det Byrådets målsætning, at der sikres en 
optimal udnyttelse af offentlige og private investeringer i denne service. 
 
Befolkningsfremskrivninger viser, at der skal bygges ca. 90 boliger pr år for blot at fastholde 
det nuværende indbyggertal. Den eksisterende befolkningsudvikling med tendens til flere 
ældre borgere færre borgere i alderen 20-64 år. Således vil antallet af borgere falde med 
mindre det lykkedes at fortsætte tilvæksten af nye boliger. Byrådet vil derfor sikre gode 
planlægningsmæssige rammer, så der kan bygges de rette boligtyper de rigtige steder på det 
rette tidspunkt i forhold til efterspørgslen. Ligeledes ønsker Byrådet at sikre gode 
udviklingsmuligheder for eksisterende virksomheder og etablering af nye.  
 
Det er markedet, der i samspil med planlægningen bestemmer omfang, beliggenhed og 
kvalitet af nyt byggeri. Med rækkefølgebestemmelserne vil kommunen til en vis grad kunne 
styre, at udbygningen af nye områder, omdannelsen af eksisterende byområder og 
prioriteringen mellem nye og eksisterende områder finder sted i en takt, der sikrer en 
hensigtsmæssig byudvikling og tager hensyn til kommunens og investorernes økonomiske 
muligheder. 
 
Byrådet ønsker med kommuneplanen at sikre, at der er et godt og varieret udbud af planlagte 
byggemuligheder til forskellige formål i kommunens forskellige områder, der understøtter 
bymønster og byernes profiler. Samtidig skal der sikres en god koordinering mellem 
byudvikling og tidsfølge for investering i offentlig og privat service og infrastruktur. 
 
Gribskov Kommune vil derfor tilrettelægge en velstyret byudvikling med afbalancering og 
fordeling af væksten, så der sker en afbalanceret vækst i forhold til nuværende byer og 
lokalsamfund og den private og offentlige service. Som led i den styrede byudvikling vil 
kommunen opmærksomt følge op på den overordnede planlægning og vurdere køb af mulige 
jordarealer for at sikre den rette byudvikling.  
 
I overensstemmelse med Fingerplan 2013 bidrager rækkefølgeangivelserne for ny byudvikling 
til at sikre, at byudviklingen i kommunen alene har lokal karakter, at der skabes sammenhæng 
med de eksisterende byområder, og at byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse 
mellem by og land. 
 
 
PRINCIPPER FOR RÆKKEFØLGEPLANEN 
 
 
Følgende principper ligger til baggrund for rækkefølgeplanen: 
• det skal sikres, at der til en hver tid er et rigeligt og varieret udbud af planlagte 

byggemuligheder ved de bysamfund, hvor der er behov for at styrke grundlaget for at 
kunne fastholde det eksisterende serviceniveau. 

• bymønster og byprofiler skal understøttes. Blandt andet betyder dette at de største 
byggemuligheder skal være placeret ved de tre kommunecentre. 

• byudvikling skal ske inde fra og ud. 
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• den samlede rummelighed og tempoet for muligt nybyggeri for kommunen som helhed skal 
være uændret i forhold til tidligere planlægning. 

• behovet for nyudlæg skal samtænkes med endnu ubebyggede arealer og igangværende 
fortætnings- og omdannelsesprojekter. 

 
Med ordet "rækkefølge" angives alene, i hvilken rækkefølge udbygningen skal ske, dvs. hvad 
der kommer før hvad. For enkelte af områderne er der tillige krav om en egentlig tidsfølgeplan, 
dvs. med angivelse af, hvornår udbygningen tidligst kan påbegyndes.  
 
Byudviklingsområderne for boliger er inddelt i 2 typer:  
1. prioritetsområder er de områder der først kan realiseres 
2. prioritetsområder kan realiseres efter 1. prioritetsområderne 
 
Indenfor hvert plandistrikt gælder, at ny boligbebyggelse i områder der har 2. prioritet ikke 
kan udstykkes og bebygges før 65% af boligbebyggelsen indenfor 1. prioritetsområderne er 
gjort klar til indflytning.  
 
Ud over arealudlæg til byformål er der udpeget perspektivområder. Det er områder Byrådet 
planlægger udlagt til byformål i forbindelse med fremtidige kommuneplanrevisioner efter 
planperiodens udløb - det vil sige efter 2025. Disse arealer indgår i Fingerplan 2013. Arealerne 
kan eventuelt flyttes fremad i rækkefølgen ved kommuneplanrevision, hvis der er lokalt behov 
herfor og ud fra en samlet vurdering af rækkefølgeplanen. 
 
Desuden har Byrådet peget på arealer, som ønskes udlagt til byformål på lang sigt, forudsat at 
dette ud fra en helhedsvurdering er hensigtsmæssigt og at det er i overensstemmelse med den 
overordnede planlægning, f.eks. Fingerplanen. Disse fremtidige byudviklingsønsker fremgår 
ikke af rækkefølgeplanen, men kan ses under afsnit 1.1 Byområder. 
 
Der angives ikke rækkefølge for byvækstområder til erhvervsformål, da disse kan udbygges 
uafhængigt af områderne til boligformål og der ikke planlægges for mere end ét 
erhvervsområde per plandistrikt. 
 
 
RÆKKEFØLGE INDENFOR DE ENKELTE PLANDISTRIKTER  
 
 
Nedenfor beskrives rækkefølgen indenfor de enkelte plandistrikter. Arealudlæggene kan ses på 
kort 1.1 Byområder. En oversigt over samtlige arealudlæg samt konkrete retningslinjer for 
arealerne, herunder rækkefølge kan ses i retningslinjetabel 1.1. 
 
• Plandistrikt Helsinge 
Ved Helsinge er der et byvækstområde nord for byen til boliger og offentlige formål. 18,9 ha af 
området er 2. prioritetsområde. Resten er 1. prioritetsområde. Den konkrete opdeling af de to 
områder vil ske på baggrund af en samlet plan for området. Planlægning af byggeri og anlæg 
til offentlige formål kan dog ske uden at indgå i den samlede plan for området. 
 
Byrådet ønsker at fremme byfortætning på de arealer i Helsinge, der er udpeget til 
byomdannelsesområder samt endnu ubebyggede arealer der er overført til byzone. Realisering 
af disse har derfor meget høj prioritet. Realisering af byvækstområdet nord for Helsinge - eller 
dele heraf - afhænger derfor af Byrådets overvejelser i forhold til status for de konkrete 
forventninger til udbygning af de enkelte byomdannelsesprojekter samt Ammendrup.  
 
Syd for Helsinge er der udpeget areal til offentlige formål så som tekniske anlæg og i 
sammenhæng med dette ca. 10 Ha til erhvervsformål. Arealudlægget til offentlige formål skal 
sikre rammer for forsyning og andre tekniske anlæg, der modsvarer den kommende 
byudvikling i og omkring Helsinge, mens arealudlægget til erhvervsformål skal imødekomme 
den generelle efterspørgsel på erhvervsgrunde i kommunen og samtidig støtte op om 
Helsinges profil som hovedby for erhverv.  
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• Plandistrikt Gilleleje
I dette plandistrikt er der to byvækstområder til boligformål med delt 1/2. prioritet - Gilleleje 
Syd 1 og 2. Områderne må kun realiseres et ad gangen.  

Til udvidelse af erhvervsområdet Stæremosen ved Gilleleje er der udpeget et byvækstområde 
til erhvervsformål. 

Herudover er der udpeget et perspektivområde til boligformål, Gilleleje Syd 3, der tidligst kan 
realiseres efter 2021 planperiodens udløb - dvs efter 2025. 

• Plandistrikt Græsted
I dette plandistrikt er der tre byvækstområder til boligformål - alle ved Græsted. Breddam Syd 
har 1. prioritet. Planlægningen for området er igangsat, men det er endnu ikke overført til 
byzone. Græsted syd 1 samt Græsted Vest 1 har 2. prioritet.  

Til udvidelse af det blandede bolig- og erhvervsområde ved Mestervangen i Græsted er der 
udpeget et byvækstområde til erhvervsformål.   

Herudover er der udpeget et perspektivområde til boligformål, Græsted Syd 2, der tidligst kan 
realiseres efter 2021 planperiodens udløb - dvs efter 2025.   

• Plandistrikt Blistrup
I dette plandistrikt er der to byvækstområder til boligformål - begge ved Blistrup. Blistrup Nord 
har 1. prioritet. Den vestlige del af området på 5,8 ha, kan som fastlagt i Regionplan 2005 
samt Visionsnotat for Blistrup Nord først udbygges efter 2011. Blistrup Midt har 2. prioritet. 

Til udvidelse af erhvervsområdet ved Blistrup er udpeget et byvækstområde til erhvervsformål. 

• Plandistrikt Kr. Esbønderup
I dette plandistrikt er der ét byvækstområde til boligformål, Kr. Esbønderup, samt ét 
byvækstområde til erhvervsformål. Der fastlægges ikke rækkefølgebestemmelse. 

• Plandistrikt Ramløse
I dette plandistrikt er der to byvækstområder til boligformål - begge ved Ramløse. Ramløse 
Øst 1 har 1. prioritet, Ramløse Øst 2 har 2. prioritet. Arealerne kan dog udvikles samlet, hvis 
Byrådet vurderer at det lokale behov er tilstede, når planlægningen af arealerne igangsættes. 

• Plandistrikt Vejby
I dette plandistrikt er der to byvækstområde til boligformål, Vejby Nordvest og Vejby Vest. Der 
er ikke rækkefølge for arealerne. 
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Retningslinjetabel 1.1  
Tabellen indeholder retningslinjer for rækkefølgen af realiseringen af enkelte af arealudlæggene, jævnfør retningslinje 1.03-13 for byområder. 
En redegørelse for rækkefølgen findes under afsnittet Rækkefølge for planens gennemførelse.  

Der er med Kommuneplan 2017-29 2013-25 samlet set ikke udlagt yderligere areal til byformål i forhold til den hidtidige planlægning. 
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Arealudlæg til byformål   
Plandistrikt Område Areal Anvendelse Retningslinjer/bemærkninger   
Helsinge Helsinge Nord 1 66,2 ha 

64,5 ha  
Boliger og offentlige formål 18,9 ha af området er 2. prioritetsområde   

 
Realisering af byvækstområdet nord for Helsinge afhænger af udbygningen af  byomdannelsesprojekter i Helsinge 
samt Ammendrup. 
Rammeområde 1.B.17 

  

       
 Erhvervsområde 

Ammendrup 
10,0 ha Erhverv Rammeområde 1.E.06 Erhvervsområde Ammendrup   

       
       
Gilleleje Gilleleje Syd 1   7,4 ha Boliger  Arealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 2. Arealerne må kun realiseres et ad gangen. 

Rammeområde 2.B.18 
  

       
 Gilleleje Syd 2 12,6 ha Boliger Arealet har delt 1./2. prioritet med Gilleleje Syd 1. Arealerne må kun realiseres et ad gangen. 

Rammeområde 2.B.19 
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen. 

  

       
 Gilleleje Syd 3 8,7 ha Boliger Arealet kan først realiseres efter 2021 

Rammeområde 2.B.23 
  

       
 Stæremosen Syd 4,5 ha Erhverv 

 
Rammeområde 2.E.03 
Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen. 

  

       
       
Græsted Breddam Syd 16,3 ha Boliger Rammeområde 3.B.04 

 
  

       
 Græsted Syd 1 18,2 ha Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet. 

Rammeområde 3.B.06 
  

       
 Græsted Syd 2 12,5 ha Boliger Arealet kan først realiseres efter 2021 

Rammeområde 3.B.11 
  

       
 Græsted Vest 1 2,8 ha Boliger og offentlige formål  Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet. 

Rammeområde 3.B.07 
  

       
 Lopholm 3,6 ha Blandet boliger og erhverv Rammeområde 3.E.05 

 
  

       
       
Blistrup Blistrup Nord 9,8 ha Boliger Rammeområde 5.B.11 

 
  

       
 Blistrup Midt 2,8 ha Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet  

Rammeområde 5.B.12 
 

  

       
 Blistrup Øst 2,0 ha Erhverv Del af Rammeområde 5.E.01 

 
  

       
       
Kr. Esbønderup Kr. Esbønderup 7,6 ha Boliger Rammeområde 6.B.17 

 
  

       
       
Ramløse Toftegården 0,6 ha Boliger Rammeområde 7.B.06 
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Ramløse Øst 1 1,8 ha Boliger Rammeområde 7.B.05 

Ramløse Øst 2 5,0 ha Boliger Arealet har 2. prioritet indenfor plandistriktet. Arealet kan dog udvikles i sammenhæng med Ramløse Øst 1, hvis 
Byrådet vurderer at det lokale behov er tilstede, når planlægningen af arealerne igangsættes. 
Rammeområde 7.B.08 

Vejby Vejby Nord 2,4 ha Boliger Rammeområde 8.B.11 

Vejby Nordvest 1 2,5 ha Boliger Rammeområde 8.B.12 

Arealer der udgår af byområdet 

Vejby Tibirke / Holløse 4,9 ha Boliger Flyttes til hhv. Vejby Nord og del af Vejby Nordvest. 

Perspektivområd
er 
Gilleleje Gilleleje Syd 3 8,7 ha Boliger 

Græsted Græsted Syd 2 12,5 ha Boliger 

Fremtidige byudviklingsønsker 
Helsinge  Ammendrup 2 Erhverv 

Gilleleje Gilleleje Syd 4 Boliger 

Stæremosen Syd 2 Erhverv 

Græsted Græsted Vest 2 Boliger 

Græsted Nordvest Boliger 

Vokstrup Erhverv 

Blistrup Blistrup Syd Boliger 

Ramløse Ramløse Øst 3 Boliger 

Vejby Vejby Nordvest 2 Boliger 

Vejby Sydvest Boliger 
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BYRÅDETS MÅL - BOLIGER 

Der skal sikres et rummeligt, varieret og fleksibelt udbud af boliger i forhold til boligstørrelser, 
boligtyper, lokalisering og ejerforhold, som kan opfylde de aktuelle og fremtidige boligbehov. 
Samtidig skal der sikres et alsidig boligudbud indenfor det enkelte boligområde eller 
lokalsamfund. 
Boligudbuddet skal generelt fremme en varieret og balanceret befolkningssammensætning og 
understøtte kommunens bymønster. 

Boligområder skal fremstå attraktive, trygge og indbydende med mulighed for leg, bevægelse, 
socialt samvær og nærhed til naturoplevelser. Og særlige værdier og identitet i eksisterende 
boligområder skal sikres og styrkes. 

RETNINGSLINJER - BOLIGER 

Områder med boliger 
1.18 
Byudlæg til nye boligområder fastlægges i henhold til retningslinjerne i afsnit 1.1. Byområder. 

1.19 
Der er bopælspligt i alle boliger i byzone og øvrige boliger som har status af helårsbolig. 
Helårsboliger i områder med zonestatus som sommerhusområder kan ændres til sommerhuse. 
Gennem planlægning skal der sikres et rummeligt og fleksibelt udbud af boliger i kommunen, 
så der er helårsboliger for alle – også for borgere, der har særlige behov for støtte eller særlige 
krav til boligens indretning. 

1.20 
I forbindelse med planlægning for nye boliger i blandede byområder eller eksisterende 
boligområder, eksempelvis ved fortætning eller omdannelse, skal det sikres at særlige værdier 
og områdets særlige identitet sikres og styrkes. 

Boligens nærmiljø 
1.21 
Der skal tilstræbes nærhed til rekreative udfoldelsesmuligheder og grønne områder for alle 
boliger i kommunen.  

1.22 
Offentligt tilgængelige arealer i boligområder skal være trygge at færdes i og skal så vidt 
muligt udformes, så de indbyder til ophold og udfoldelse. Der skal sikres god tilgængelighed og 
velfungerende og sikre forhold for bløde trafikanter.  

1.23 
Ved planlægningen af nye boligområder og omdannelse af eksisterende boligområder skal der 
indtænkes muligt behov for fællesfaciliteter og -arealer, der kan understøtte det sociale liv i 
lokalområdet.  

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - BOLIGER 

Byrådet ønsker at sikre en alsidig og balanceret befolkningssammensætning. Derfor skal der 
kunne tilbydes et varieret udbud af boligtyper i kommunen, som kan opfylde forskellige 
befolkningsgruppers behov. Specielt skal der gøres en indsats for, at der kan tilbydes boliger 
og/eller byggemuligheder, der er attraktive for seniorer, børnefamilier og førstegangskøbere. 
Et varieret boligudbud skal sikres gennem en kvalitativ, bæredygtig by- og boligudvikling, på 
kort- såvel som på lang sigt. 
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Områder med boliger 
De fleste boliger i kommunen findes i områder der er særligt udlagt til boligområder.  
Boligområder er områder, hvor der overvejende er helårsboliger, som eksempelvis parcelhuse, 
tæt-lav boliger og etageboliger. Der kan i begrænset omfang indpasses andre funktioner, 
såsom offentlige formål og liberale erhverv, hvilket der er taget stilling til i rammerne for de 
enkelte boligområder.  
Derudover er der også boliger i centerområder, i områder udlagt til blandet bolig og erhverv, 
samt i sommerhusområder. I disse andre områder er der hovedsagelig andre typer af 
bebyggelse end boliger.  
 
Inden for det enkelte boligområde og/eller det lokalsamfund, det indgår i, skal der gennem 
planlægningen af nye boligområder og fornyelse eller omdannelse af eksisterende 
boligområder sikres et alsidigt boligudbud. Herved skabes gode muligheder for, at en familie 
kan flytte til en anden boligtype eller -størrelse i nærheden, når der er behov for det. Man kan 
således forblive i sit lokalsamfund, selvom man skifter bolig, så det ikke er nødvendigt at skifte 
daginstitution eller skole, forlade foreninger eller bekendte. Samtidig skabes mulighed for 
mangfoldige boligområder og lokalsamfund med en alsidig beboersammensætning.  
 
Særlige værdier og identitet i eksisterende boligområder skal sikres og styrkes gennem 
planlægningen.  
 
Et stigende antal boliger vil blive etableret i forbindelse med fortætning eller omdannelse 
indenfor eksisterende byafgrænsninger. Dette er med til at understøtte Byrådets mål om en 
bæredygtig byudvikling og minimere behovet for at inddrage landzonearealer. Flere boliger vil 
derfor komme til at ligge i blandede byområder i stedet for egentlige boligområder. Der vil ved 
omdannelse og fortætning være særligt fokus på områdets kvalitet som nærmiljø for boligen. 
 
Boligens nærmiljø 
Nærhed til skov og vand er en af de ting, der gør Gribskov Kommune til en attraktiv 
bosætningskommune. Det er Byrådets mål, at der skal være nærhed til rekreative 
udfoldelsesmuligheder for alle boliger i kommunen. Det betyder ikke, at alle skal kunne bo ud 
til Kattegat, men at tilgængeligheden til rekreative områder eller grønne arealer skal være høj, 
hvad end man bor i Tisvilde eller midt i Helsinge. Analyser viser, at borgernes brug af grønne 
arealer i dagligdagen, eksempelvis når man skal motionere eller lufte hund, hænger nøje 
sammen med gå-afstanden til rekreative arealer i nærområdet omkring boligen. Bliver den 
højere end 10 minutter, svarende til ca. 1.000 meter, så falder brugen markant.  
 
Når der planlægges for nye boligområder eller omdannelsen af eksisterende, skal muligheden 
for etablering af nye rekreative, grønne arealer derfor indtænkes. Lige så vigtigt er det, at 
tilgængeligheden til disse arealer indtænkes og samtænkes med blandt andet eksisterende 
stisystemer. Arealerne kan på den måde også tilføre attraktionsværdi til omkringliggende 
boligområder.  
 
Boligområdernes indretning kan bidrage til den enkeltes sundhed på en naturlig måde ved at 
give folk lyst til og mulighed for at bevæge sig rundt til fods eller på cykel. Der skal generelt 
sikres god tilgængelighed for folk med gangbesvær og med handicap, men også øvrige 
borgeres sundhed skal tilgodeses. Det er oplagt, at indtænke gå- og løberuter indenfor det 
enkelte boligområde, men også forbundet med andre boligområder, nærliggende grønne 
områder eller skov. Man kunne også forstille sig arealer og inventar, der indbyder til leg og 
fysisk udfoldelse for både børn og voksne.  
 
Boligområder skal understøtte områdets sociale liv og skabe trygge rammer for den enkeltes 
liv. I indretningen af de nærrekreative arealer bør der lægges vægt på, at de skal være trygge 
at færdes i, samt at der etableres fælles mødesteder såsom legepladser og bålpladser, der skal 
virke indbydende og velintegrerede og derved understøtte det sociale liv i området. Ligeledes 
skal det undersøges, hvorvidt der vil være grundlag for andre fællesfaciliteter såsom 
fælleshuse, særligt for områder der udlægges til mindre boliger. 
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Bopælspligt 
Der er bopælspligt i alle helårsboliger i byzone. Der har de seneste år været en tendens til, at 
helårshuse i kommunens attraktive byer langs kysten bliver brugt som sommerhuse. Byrådet 
ønsker derfor mere fokus på, at helårsboliger i byzone anvendes til helårsbeboelse for at sikre 
levende by- og boligområder. Byrådet kan dog tillade, at der i ganske særlige og få tilfælde 
kan planlægges for en anden anvendelse. Dette skal i givet fald ske i overensstemmelse med 
kommunens fastsatte mål på turismeområdet. Boliger med sommerhusstatus i byzone har ikke 
bopælspligt. Der ligger stadig en del sommerhuse i byzone, som har status som sommerhus og 
har været anvendt lovligt som sommerhus i mange år. Disse sommerhuse kan fortsat 
anvendes som sommerhuse, selvom de ligger i byzone, hvis de ikke har været anvendt som 
helårsbolig. 
 
I henhold til Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, forudsætter det Byrådets 
tilladelse hvis personer, der tilhører samme husstand, at benytte mere end en bolig i samme 
kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, 
Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én 
kommune. 
 
Hvem gør hvad 
Kommunen har ansvaret for at fastlægge, hvilke arealer der kan inddrages eller omdannes til 
boligformål. Kommunen fastlægger på dette grundlag de nødvendige rammer for arealerne i 
kommuneplanen og står for nødvendig lokalplanlægning. De konkrete indholdsmæssige krav, 
der indskrives i plangrundlaget for de enkelte områder afklares og fastsættes gerne i dialog 
med en eventuel bygherre.  
 
Fremtidig planlægning 
I den kommende planperiode vil Byrådet fokusere særligt på at fremme bæredygtighed, 
klimatilpasning og sundhedsfremmende tiltag (f.eks. til leg, bevægelse og socialt samvær) i 
planlægningen af nye boligområder og bebyggelse til boligformål generelt. 
Byrådet vil desuden arbejde for at skabe rammer for udpegning og etablering af modelområder 
for eksperimenterende boligbyggeri. Planlægning af sådanne områder vil have særlig fokus på 
mindskelse af miljøbelastning, arkitektonisk kvalitet samt indarbejdelse af kulturhistoriske, 
landskabelige og naturværdier i området 
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BYRÅDETS MÅL - DETAILHANDEL 

Det overordnede mål for detailhandel er 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. 

Der er i 2017 foretaget en detailhandelsanalyse af Helsinge, der ligger som baggrundsdokument 
til denne retningslinie (se 1.4b). 
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RETNINGSLINJER  - DETAILHANDEL 

Bymidter - udpegning og afgrænsning samt butiksstørrelser 
1.28 
Arealer til butiksformål i bymidter skal placeres i kommunecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted 
og afgrænses konkret efter følgende principper: 
• Bymidtens afgrænsning skal ligge inden for byområdet, og eventuel udvidelse af centerarealet

skal ske i sammenhæng med det eksisterende center. Eventuel ændring af afgrænsningen skal 
ske i overensstemmelse med Miljøministeriets statistiske metode, der tager udgangspunkt i 
tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker og offentlig 
service. 

• Udvidelse af bymidten skal modsvare centrets funktion, opland og vækstramme og må ikke
forrykke den overordnede centerstruktur i hovedstadsområdet.

1.29 
Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 3.500 5.000 m2 i 
bruttoetageareal i Helsinge og 3.500 m2 i Gilleleje og Græsted , og den maksimale størrelse for 
udvalgsvarebutikker fastsættes til 2.000 5.000 m2 bruttoetageareal for Helsinge og Gilleleje, og til 
3.000 m2 for Græsted. 

Oversigt over de tre bymidter: 

Byområde Den enkelte butik Samlet ramme for 
bruttoetageareal til butiksformål 

Helsinge bymidte 

1.C.03 
1.C.04 
1.C.06 

Dagligvarebutikker:  
Max. 3.500 5.000 m2 bruttoetageareal 
pr. butik. 

Udvalgsvarebutikker:  
Max. 2.000 5.000 m2 bruttoetageareal 
pr. butik. 

45.000 

Gilleleje bymidte 

2.C.01 
2.C.03 
2.C.04 

Dagligvarebutikker:  
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. 
butik. 

Udvalgsvarebutikker:  
Max. 2.000  5.000 m2 
bruttoetageareal pr. butik. 

18.300 

Græsted bymidte 

3.C.01 
3.C.02 
3.C.03 

Dagligvarebutikker:  
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. 
butik. 

Udvalgsvarebutikker:  
Max. 2.000 3.000 m2 bruttoetageareal 
pr. butik. 

13.600 
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Lokalcentre - udpegning og afgrænsning samt butiksstørrelser 
1.30 
Beliggenheden af arealer til nye, samt udvidelse af eksisterende lokalcentre til butiksformål 
afgrænses i kommuneplanen efter følgende principper: 
• Afgrænsning og udpegning af lokalcentre til butiksformål skal ske under hensyntagen til

bymønsteret.
• Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000  1.200 m2 for

dagligvarebutikker og 1.800 m2 inkl. personalefaciliteter for udvalgsvarebutikker, hvilket
tilsammen udgør den overordnet ramme på 3.000 m2 for butikker i lokalcentre. Se skema for
de specifikke rammeområder.
For dagligvarebutikker gælder at de 1.200 m2 omfatter salgsareal, lager, kontor og
personalefaciliteter mv.

• Det samlede bruttoetageareal for det enkelte område må ikke overstige 3.000 m2. Det kan
derfor blive nødvendigt at reducere i det eksisterende butiksareal, hvis der skal gives plads til
nyt butiksareal et andet sted indenfor lokalcentret.

Oversigt over lokalcentre til butiksformål: 
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Byområde Den enkelte butik Samlet ramme for  
bruttoetageareal til butiksformål 

   
Helsinge - 
Bymosecenteret 
 
1.C.02 

Dagligvarebutikker:  
Min.750 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker: 
Min.600 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Helsinge - Tofte 
 
1.C.05 

Dagligvarebutikker:  
Min.750 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.200  m2 
bruttoetageareal pr. butik inkl. 
personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker  
Min.600 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 1.000 
 

Gilleleje v. 
Bonderupvej/Parkvej 
 
2.C.05 

Dagligvarebutikker:  
Min.750 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Min.600 m2 bruttoetageareal pr. butik 
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Blistrup 
 
5.C.02 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Dronningmølle 
 
6.C.02 
6.C.04 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 
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Esrum 
 
6.C.03 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Kr. Esbønderup 
 
6.C.05 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Ramløse 
 
7.C.01 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Smidstrup 
 
5.C.01 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Tisvilde 
 
8.C.01 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 

Vejby 
 
8.C.02 

Dagligvarebutikker:  
Max. 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal 
pr. butik inkl. personalefaciliteter. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 1.000 1.800 m2 inkl. 
personalefaciliteter bruttoetageareal 
pr. butik. 

3.000 
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Enkeltstående butikker  
1.31 
Uden for bymidter og bydelscentre kan der placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til 
lokalområdets daglige forsyning, dvs. en dagligvarebutik. Enkeltstående butikker skal minimum 
have en størrelse på 750 m2 og kan maksimalt  være 1.000 1.200 m2 bruttoetageareal. Arealet 
omfatter salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv.  
 
Butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer 
1.32 
Butikker til særligt pladskrævende varegrupper skal placeres i kommunecentrene eller i særligt 
udpegede erhvervsområder, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv 
trafik. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m2. Dog må der i kommunen 
som helhed planlægges for to nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 3.000 
m2. 
 
Oversigt over områder til særligt pladskrævende varegrupper:  
 
Område Den enkelte butik Samlet ramme for bruttoetageareal 
   
Stæremosen i 
Gilleleje 
2.E.02 

2.000 5.000 19.400 

Mestervangen i 
Græsted 
3.E.01 

2.000 5.000 7.000 

Ved Græsted Station 
3.E.04 

2.000 5.000  12.000 

Rundinsvej i Helsinge 
1.E.01 

2.000 5.000  30.000 

Erhvervsområdet 
Tofte 
1.E.02 (15.000 m2) 
1.E.03 (24.000 m2) 

2.000 5.000  39.000 

Erhvervsområde i 
Vejby 
8.E.01 

1.500 5.000  1.500 5.000 

 

 
REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER – DETAILHANDEL 
 
Detailhandel omfatter butikker, der sælger dagligvarer såsom mad og drikke, udvalgsvarer såsom 
tøj og bøger, samt butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Disse varer 
omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, 
tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver. 
Listen er ikke udtømmende.  
 
Retningslinierne fastlægger den maksimale butiksstørrelse og placeringsmuligheder for de 
forskellige butikstyper i forhold til den enkelte bymidte, lokalcenter eller enkeltstående butik. 
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Det overordnede mål for detailhandelsplanlægningen er 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.  
 
I kommuneplanen fastlægges den overordnede detailhandelsstruktur. Helsinge er et af Gribskov 
Kommunes tre kommunecentre, der har store dagligvareudbud og som er kommunens 
hovedcentre hvad angår udvalgsvarer. Helsinge er kommunens vigtigste handelsby og betjener 
udover Helsinge by et stort opland fra det meste af kommunen. I sommerhalvåret betjener 
butikkerne i Helsinge, Tisvildeleje, Vejby, Rågeleje, Blistrup, Smidstrup og Gilleleje også et stort 
antal sommerhusgæster.  
 
Af hensyn til bl.a. at mindske transportafstandene til indkøb er der ligeledes udpeget en række 
lokalcentre, herunder to lokalcentre i Helsinge. De fleste lokalcentre i Gribskov Kommune har en 
arealramme på 3.000 m². Lokalcentret Helsinge – Tofte, der skal betjene det vestlige Helsinge 
med dagligvarer, har en ramme på 1.200 m2 bruttoetageareal til butiksformål, samt minimum 750 
m2. 
 
Butikker til særligt pladskrævende varegrupper er typisk placeret i erhvervsområder i de større 
byer, og på samme måde som bymidterne forsyner de således et større opland med den type af 
varer. Kortet angiver en skitsering af hvilke oplande, der forudsættes betjent af de butikker, der 
kan placeres inden for de udlagte arealer. Vurderingen er foretaget på baggrund af 
detailhandelsstrukturen, bymønsteret og de trafikale sammenhænge. 
 
Eksisterende arealer og planlægning til butiksformål 
Kommunens bymidter, lokalcentre og områder til butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper er omfattet af en række lokalplaner og byplanvedtægter, hvoraf mange er udarbejdet 
før det blev et lovgivningsmæssigt krav at fastlægge en samlet ramme for butiksareal pr. område. 
Således er det ikke muligt at angive den samlede ramme for butiksareal i den nugældende 
planlægning. Fremtidig planlægning skal tage udgangspunkt i ovenstående retningslinjer. 
Nedenfor ses en vurdering af de eksisterende arealer anvendt til butiksformål, samt en vurdering 
af nugældende plangrundlag. Tallene er ikke nøjagtige, og det kan blive nødvendigt med en 
supplerende analyse, hvis nogle af arealerne udlagt til butiksformål nærmer sig 
maksimumgrænsen for området. I forbindelse med detailhandelsanalysen af Helsinge, er de 
samlet arealer opgjort herfor. 
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Område Eksister
ende 
samlet 
Bruttoet
ageareal 
(m2) 

Vurdering af plangrundlag Arealramme Restrummeli
ghed 

     

Helsinge 
bymidte 

20,050  Området er omfattet af en række 
planer til butiksformål, hvoraf 
ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til 
butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed 
om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med 
ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 12.100 m2 
med udvalgsvarer og ca.  7.950 
m2 med dagligvarer. 

45.000 24.950 

Græsted 
bymidte 

4.500 Området er omfattet af en række 
planer til butiksformål, hvoraf 
ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til 
butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed 
om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med 
ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 1.500 m2 
med udvalgsvarer og ca. 3.000 
m2 med dagligvarer. 

13.600 9.100 

Gilleleje 
bymidte 

12.000 Området er omfattet af en række 
planer til butiksformål, hvoraf 
ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til 
butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed 
om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med 
ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 7.000 m2 
med udvalgsvarer og ca. 5.000 
m2  med dagligvarer.  

18.300 6.300 

Helsinge - 
Bymosecente
ret 

1.500 Området rummer en 
dagligvarebutik på 950 m2 , og 
en udvalgsvarebutik på 550 m2. 

3.000 1.500 

Helsinge - 0 Der er lokalplanlagt for en 3.000 3.000 
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Tofte dagligvarebutik på op til 1.000 
m2. Der er dog endnu ikke opført 
bebyggelse til butiksformål inden 
for området.  

Gilleleje v. 
Bonderupvej/
Parkvej 

3.300 Området rummer en større 
dagligvarebutik, og der kan ikke 
opføres yderligere bebyggelse til 
dagligvarebutikker inden for de 
nuværende rammer. 
Rammebestemmelserne rummer 
ikke mulighed for 
udvalgsvarebutikker. 

3.000 0 

Blistrup 2.100 Området rummer to 
dagligvarebutikker, der er 
mulighed for, at detailhandlen i 
Blistrup kan udvides med 
butikker til udvalgsvarer. 

3.000 900 

Dronningmøll
e 

1.200 Området rummer en blanding af 
dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker. Dagligvarer 
udgør størstedelen af det 
anvendte areal til butiksformål. 
Gældende lokalplanlægning 
fastsætter en samlet ramme på 
3.000 m2 til butiksformål.  

3.000 1.800 

Esrum 0 Der er i dag ingen detailhandel i 
Esrum med henblik på 
lokalforsyning. Gældende 
planlægning udlægger et område 
til lokalcenterformål. 

3.000 3.000 

Kr. 
Esbønderup 

1.200 Området rummer en 
dagligvarebutik der rykkes og 
øges i m2, samt enkelte 
udvalgsvarebutikker 

3.000 1.800 

Ramløse 1.000 Området rummer en 
dagligvarebutik, gældende 
planlægning lægger op til at der 
kan indrettes yderligere arealer 
til butiksformål. 

3.000 2.000 

Smidstrup 1.900 Området rummer en blanding af 
udvalgsvare- og 
dagligvarebutikker. Størstedelen 
af butiksarealet anvendes til 
dagligvare. Området er omfattet 
af to lokalplaner der tilsammen 
fastsætter en ramme på 4.400 
m2 til butiksformål. 

3.000 1.100 

Tisvilde 1.500 Området rummer en blanding af 
udvalgsvare- og 
dagligvarebutikker. Området er 

3.000 1.500 
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omfattet af lokalplanlægning, der 
fastsætter en ramme på 1.600 
m2 til butiksformål. Nye større 
butikker forudsætter således ny 
lokalplanlægning. 

Vejby 1.900 Vejby rummer to 
dagligvarebutikker, samt 
mulighed for etablering af 
udvalgsvarebutikker. 

3.000 1.100 

Stæremosen i 
Gilleleje 

3.000 Området rummer mulighed for 
butikker med pladskrævende 
varegrupper. 

19.400 16.400 

Mestervangen 
i Græsted 

3.000 Området rummer flere butikker 
med pladskrævende varegrupper. 
Gældende lokalplanlægning 
fastsætter ikke en samlet ramme 
for arealer til butiksformål 

7.000 4.000 

Ved Græsted 
Station 

2.400 Området rummer to butikker, der 
sælger tømmer og 
byggematerialer, og gældende 
planlægning fastlægger at der 
kan anvendes 2.400 m2 til 
byggemarked. 

12.000 6.900 

Rundinsvej i 
Helsinge 

9.100 En række butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper, 
herunder en række 
bilforhandlere. 

30.000 20.900 

Erhvervsområ
det Tofte 

12.200 Området er omfattet af flere 
forskellige planer og rummer en 
række butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper, 
herunder en række 
bilforhandlere. 

39.000 26.800 

Erhvervsområ
de i Vejby 

1.000 Området rummer én butik med 
særligt pladskrævende 
varegrupper. 

5.000 4.000 

 
Planlovens detailhandelsbestemmelser bygger på et centerhierarki, hvor bymidten udgør det 
primære centerområde for detailhandel. Herefter følger bydelscentrene i byer på over 20.000 
indbyggere. Der er ingen bydelscentre i Gribskov Kommune, og der er ikke mulighed for at 
udlægge bydelscentre. Uden for bymidter og bydelscentre kan der planlægges for lokalcentre, og 
der kan placeres enkeltstående butikker til områdets lokalforsyning. Derudover kan der etableres 
butikker med særligt pladskrævende varegrupper som bilforhandlere og byggemarkeder. Nogle 
byer har udlagt aflastningsområder. Der er ingen aflastningsområder i Gribskov Kommune.  
 
Gribskov Kommune er en del af Hovedstadsområdet og ligger i 'det øvrige Hovedstadsområde'. 
Der er udpeget tre bymidter i Gribskov Kommune: Helsinge bymidte, Gilleleje bymidte, og 
Græsted bymidte. Mulighederne for at planlægge for bymidter og udvidelser af bymidter i 'det 
øvrige hovedstadsområde' følger de samme regler, som gælder i resten af landet. 
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Landsplandirektivet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. 
indeholder derfor ikke en særlig udpegning af bymidter i 'det øvrige hovedstadsområde'.  
 
Den nye Planlov trådte i kraft d. 15. juni 2017. Den nye Planlov indeholder flere ændringer 
indenfor planlægning for detailhandel. Et nyt, midlertidigt landsplandirektiv for detailhandel i 
hovedstadsområdet trådte i kraft d. 22. juni 2017. Landsplandirektivet åbner mulighed for, at 
kommunerne i hovedstadsområdet også kan planlægge for store udvalgsvarebutikker, som resten 
af landet.  
 
I april 2016 blev en revision af den gældende Fingerplan igangsat. Revisionen har til formål at 
give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under 
hensyntagen til natur og miljø.  
 
Revisionen af Fingerplanen foregår i to spor. Det første spor i revisionen havde fokus på 
afgrænsede ændringer af Fingerplanen og er afsluttet. I det igangværende andet spor skal det 
afdækkes, om der er behov for grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser. 
Ændringerne forventes gennemført i løbet af 2018.  

Fingerplan 2017 trådte d. 26. juni i kraft som et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Planen 
afløser den tidligere Fingerplan 2013. Planlægningen i Gribskov Kommune skal ske i 
overensstemmelse med Fingerplan 2017 for at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af de 
fysiske og funktionelle kvaliteter i hele hovedstadsområdet. Fingerplan 2017 er den overordnede 
ramme for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling. De maksimale 
butiksstørrelser fastlægges i Lov om planlægning.  

 
Detailbutikker i bymidter i kommunecentre 
Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, bymidten. Afgrænsningen 
fastlægges af kommunen. Afgrænsningen skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen af en række 
funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. I hver by kan der 
afgrænses én bymidte. Det samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelte bymidte 
fastlægges af kommunen. 
 
I Gribskov Kommune er tre bymidter udpeget, Helsinge, Gilleleje og Græsted. Det maksimale 
bruttoetagearel for dagligvarebutikker i de tre bymidter fastsættes til 5.000 m2  i Helsinge og 
3.500 m2 i Gilleleje og Græsted, Størrelses forskellen skyldes at Helsinge har en bymæssig 
karakter og en skala, der kan rumme helt store butikker på 5.000 m2. Det vurderes at Gilleleje og 
Græsted ikke i samme grad kan rumme helt store dagligvarebutikker, uden det eksisterende 
handels- og byliv tager skade, hvorfor den øvre grænsen for dagligvare butikker er sat lidt lavere 
end i Helsinge. Denne rammesætning for butiksstørrelser understøtter bystrukturen i Gribskov 
Kommune, med Helsinge som hovedhandelsby. 
 
Tilsvarene er der for de tre bymidter fastsat rammer for udvalgsvarebutikker med maksimalt 
bruttoetageareal på 5.000 m2 for Helsinge og Gilleleje, og på 3.000 m2 for Græsted. Denne 
ramme er med til at sikre at de største udvalgsvarebutikker opføresi Helsinge og Gilleleje, hvor 
der er et handelsliv der vil kunne bære en butik i den store størrelse. Derudover vurderes det at 
rammen for en udvalgsvarebutik i Græsted bymidte på maksimalt 3.000 m2, udgør en passende 
rummelighed for de største butikker i Græsted. Større butikker vurderes ikke at kunne spille 
sammen med karakteristikken og skalaen for bymidten. Denne øvre butiksstørrelse sikrer 
muligheden for større butikker, så udviklingen af bymidten ikke bremses, samtidigt med at der 
skabes en balance imellem større nye butikker og den eksisterende detailhandel i Græsted.  
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Detailbutikker i lokalcentre  
Kommunen kan udlægge arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en 
begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Det 
samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelt lokalcenter må maksimalt være 
3.000 m2.  Den enkelte dagligvarebutik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.200 m2. 
 
Der kan dog i lokalcentre i byer, hvor der allerede er en bymidte ikke opføres dagligvare butikker 
mindre end 750 m2 og udvalgsvarebutikker mindre end 650 m2. Minimumsrammen skal sikre at 
de fleste butikker koncentreres i bymidten, og styrker by- og handelslivet der, og kun større 
butikker placeres i de mindre lokalcentre omkring bymidterne. Større butikker har som 
udgangspunkt også brug for større trafikal infrastruktur, hvorfor lokalcentrene på denne måde 
også kan være med til at aflaste den tungeste trafik centralt omkring bymidterne.    
 
Detailbutikker i øvrigt  
Kommunen kan placere enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige 
forsyning. Butikkens bruttoetageareal må maksimalt være 1.200 m2. Dog kan sådanne butikker 
ikke være mindre end 750 m2, da enkeltstående butikker trækker handlen væk fra de nærmeste 
lokalcentre og bymidter, samtidigt med at det giver en spredning af butikkerne, der har negative 
konsekvenser på by- og handelslivet..  
 
 
Butikker i erhvervsområder 
Kommunen kan desuden udlægge arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i 
tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Det samme gælder i tilknytning til 
tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, hvor der kan 
udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af 
dets primære funktion. 

Butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, betjener et regionalt opland. 
Butikkerne skal have en god trafikal tilgængelige for individuel trafik og skal lokaliseres i 
umiddelbar nærhed til det overordnede vejnet. Butikkerne er lokaliseret inden for 
erhvervsområderne. Det er i Gribskov Kommune vurderet at 5.000 m2 bruttoetageareal for en 
den enkelt butik der forhandler særligt pladskrævende varer, er en ramme der giver rigelig 
rumlighed for store butikker. 
 
 
Detailhandel omfatter butikker, der sælger dagligvarer såsom mad og drikke, udvalgsvarer såsom 
tøj og bøger, samt butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, der er 
defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, 
grus, sten, betonvarer samt møbler . Retningslinierne fastlægger den maksimale butiksstørrelse 
og placeringsmuligheder for de forskellige butikstyper. 
 
I kommuneplanens hovedstruktur fastlægges den overordnede detailhandelsstruktur, mens en 
specifik ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i bymidter og lokalcentre fastlægges 
i kommuneplanens rammebestemmelser.   
 
I Gribskov Kommune har de tre kommunecentre Helsinge, Gilleleje og Græsted et stort 
dagligvareudbud og de er kommunens hovedcentre hvad angår udvalgsvarer. Helsinge er 
kommunens vigtigste handelsby og betjener udover Helsinge by et stort opland fra det meste af 
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kommunen. I sommerhalvåret betjener butikkerne i særligt Helsinge og Gilleleje også et større 
antal sommerhusgæster.  
 
For at mindske transport afstande og dermed afhængighed af bil ved indkøb er der ligeledes 
udpeget en række lokalcentre, primært i de mindre byer, men også i Gilleleje og Helsinge er der 
udpeget lokalcentre til betjening af lokalområdet. De fleste lokalcentre har fastsat et maksimalt 
bruttoetageareal til butiksformål på 3.000 m2, undtaget herfra er lokalcenteret Helsinge - Tofte, 
der skal betjene det vestlige Helsinge med dagligvarer, og som har fastsat et maksimalt 
bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 m2. 
 
Butikker til pladskrævende varegrupper er typisk placeret i erhvervsområder i de større byer, og 
på samme måde som bymidterne forsyner de således et større opland med den type af varer. 
Kortet angiver en skitsering af hvilke oplande, der forudsættes betjent af de butikker, der kan 
placeres inden for de udlagte arealer. Vurderingen er foretaget på baggrund 
detailhandelsstrukturen, bymønsteret og de trafikale sammenhænge. 
 
Eksisterende arealer og planlægning til butiksformål 
Kommunens bymidter, lokalcentre og områder til butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper er omfattet af en række lokalplaner og byplanvedtægter, hvoraf mange er udarbejdet 
før det blev et lovgivningsmæssigt krav at fastlægge en samlet ramme for butiksareal pr. område. 
Således er det ikke muligt at angive den samlede ramme for butiksareal i den nugældende 
planlægning. Fremtidig planlægning skal tage udgangspunkt i ovenstående retningslinjer. 
Nedenfor ses en vurdering af de eksisterende arealer anvendt til butiksformål, samt en vurdering 
af nugældende plangrundlag. Tallene er ikke nøjagtige, og det kan blive nødvendigt med en 
supplerende analyse, hvis nogle af arealerne udlagt til butiksformål nærmer sig 
maksimumgrænsen for området. 
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Område Eksisterende 
samlet 
bruttoetagear
eal i 2013  
(ca.) 

Vurdering af plangrundlag 

   
Helsinge bymidte 34.000 Området er omfattet af en række planer til 

butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 19.000 kvadratmeter med 
udvalgsvare og ca. 15.000 kvadratmeter med 
dagligvarer. 

Græsted bymidte 4.500 Området er omfattet af en række planer til 
butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 1.500 kvadratmeter med 
udvalgsvarer og ca. 3.000 kvadratmeter med 
dagligvarer. 

Gilleleje bymidte 12.000 Området er omfattet af en række planer til 
butiksformål, hvoraf ikke alle angiver en maksimal 
ramme for nye arealer til butiksformål. Der skal derfor 
være en særlig opmærksomhed om kommuneplanens 
retningslinjer i forbindelse med ny lokalplanlægning.  
 
Området rummer ca. 7.000 kvadratmeter med 
udvalgsvarer og ca. 5.000 kvadratmeter med 
dagligvarer. 

Helsinge - 
Bymosecenteret 

1.600 Området rummer en dagligvarebutik på 1.000 
kvadratmeter, mens det resterende butiksareal 
anvendes til udvalgsvarer. 

Helsinge - Tofte 0 Der er endnu ikke opført bebyggelse til butiksformål 
inden for området. Opførelse af en daglivarebutik 
forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan. 

Gilleleje v. 
Bonderupvej/Parkvej 

3.300 Området rummer en større dagligvarebutik, og der kan 
ikke opføres yderligere bebyggelse til 
dagligvarebutikker inden for de nuværende rammer. 
Rammebestemmelserne rummer ikke mulighed for 
udvalgsvarebutikker. 

Blistrup 2.100 Området rummer to dagligvarebutikker, der er 
mulighed for, at detailhandlen i Blistrup kan udvides 
med butikker til udvalgsvarer. 

Dronningmølle 900 Området rummer en blanding af dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker. Dagligvarer udgør størstedelen af 
det anvendte areal til butiksformål. Gældende 
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lokalplanlægning fastsætter en samlet ramme på 3.000 
kvadratmeter til butiksformål. 

Esrum 0 Der er i dag ingen detailhandel i Esrum med henblik på 
lokalforsyning. Gældende planlægning udlægger et 
område til lokalcenterformål. 

Kr. Esbønderup 800 Området rummer en dagligvarebutik. 
Ramløse 1.000 Området rummer en dagligvarebutik, gældende 

planlægning lægger op til at der kan indrettes 
yderligere arealer til butiksformål. 

Smidstrup 1.900 Området rummer en blanding af udvalgsvare- og 
dagligvarebutikker. Størstedelen af butiksarealet 
anvendes til dagligvare. Området er omfattet af to 
lokalplaner der tilsammen fastsætter en ramme på 
4.400 kvadratmeter til butiksformål. 

Tisvilde 1.500 Området rummer en blanding af udvalgsvare- og 
dagligvarebutikker. Området er omfattet af 
lokalplanlægning, der fastsætter en ramme på 1.600 
kvadratmeter til butiksformål. Nye større butikker 
forudsætter således ny lokalplanlægning. 

Vejby 1.900 Vejby rummer to dagligvarebutikker, samt mulighed 
for etablering af udvalgsvarebutikker. 

Stæremosen i 
Gilleleje 

3.000 Området rummer mulighed for butikker med 
pladskrævende varegrupper. 

Mestervangen i 
Græsted 

3.000 Området rummer flere butikker med pladskrævende 
varegrupper. Gældende lokalplanlægning fastsætter 
ikke en samlet ramme for arealer til butiksformål 

Ved Græsted Station 2.400 Området rummer to butikker, der sælger tømmer og 
byggematerialer, og gældende planlægning fastlægger 
at der kan anvendes 2.400 kvadratmeter til 
byggemarked. 

Rundinsvej i Helsinge 18.000 En række butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper, herunder en række bilforhandlere. 

Erhvervsområdet 
Tofte 

10.000 Området er omfattet af flere forskellige planer og 
rummer en række butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper, herunder en række bilforhandlere. 

Erhvervsområde i 
Vejby 

1.000 Området rummer én butik med særligt pladskrævende 
varegrupper. 

 
Hvem gør hvad 
Den overordnede regionale detailhandelsstruktur fastlægges af  i Fingerplan 2013 - 
Landplandirektivet for hovedstadsområdet, samt Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, 
bydelscentre og aflastningscentre med videre til detailhandel i hovedstadsområdet. De maksimale 
butiksstørrelser fastlægges i Lov om planlægning.  
 
Detailbutikker i bymidter i kommunecentre 
Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by, bymidten. Afgrænsningen 
fastlægges af kommunen. Bymidter skal afgrænses efter en statistisk metode, der tager 
udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, 
kulturtilbud og privat og offentlig service. Miljøministeren fastsætter regler om den statistiske 
metode, herunder om adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for 
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yderligere detailhandelsarealer. Det samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelte 
bymidte fastlægges af kommunen. 
 
Detailbutikker i lokalcentre  
Kommunen kan udlægge arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en 
begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Det 
samlede bruttoetageareal til detailbutiksformål i hvert enkelt lokalcenter må maksimalt være 
3.000 m2.  Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m2. Kommunen 
kan dog fastsætte mindre grænser for dette. 
 
Detailbutikker i øvrigt 
Kommunen kan placere enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige 
forsyning. Butikkens bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2, men kommunen kan 
fastsætte en mindre maksimum-størrelse. Kommunen kan desuden udlægge arealer til mindre 
butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Det samme 
gælder i tilknytning til tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og 
lignende, hvor der kan udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter 
anlægget på grund af dets primære funktion. 
 
Større butikker 
Miljøministeriet fastlægger regler for, hvor der må være større butikker i hovedstadsområdet. 
Butikkerne må udelukkende placeres i de indre byområder, håndfladen og i fingerbyerne. Gribskov 
Kommune er ikke en del af disse områder og har derfor ikke mulighed for at planlægge for større 
butikker. 
 
Fremtidig planlægning  
Byrådet vil i den kommende periode udarbejde lokalplan for lokalcenteret Helsinge - Tofte, samt 
tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for en fortsat udvikling af detailhandlen i de tre 
bymidter Helsinge, Gilleleje og Græsted, samt i kommunens lokalcentre. Det kan også blive 
aktuelt at tilvejebringe ny planlægning for enkeltstående butikker til at sikre at eksisterende 
enkeltstående butikker har tidssvarende planmæssige rammer, som oftest kan eksisterende 
butikker dog ombygges og udbygges uden tilvejebringelse af ny planlægning. Dette afhænger i 
høj grad af den gældende planlægning for den pågældende butik, men også ud fra en vurdering af 
påvirkningen af omgivelserne. 
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BYRÅDETS MÅL - OFFENTLIGE FORMÅL

Alle byområder skal være velfungerende og kunne betjene de lokale oplande med nærservice og kulturtilbud
i hverdagen.

Den offentlige service skal lokaliseres i overensstemmelse med hovedstrukturen, hvor den primære 
byudvikling sker i de tre kommunecentre, især Helsinge, der fungerer som kommunens hovedby. 

Byudviklingen skal ske i tæt samspil med udbygningen af den nødvendige infrastruktur og offentlige service, 
og skal i større grad end hidtil foregå i form af omdannelse og fortætning i de eksisterende byområder. 

RETNINGSLINJER - OFFENTLIGE FORMÅL

1.33
Anlæg og arealer til teknisk forsyning såsom renseanlæg, fjernvarme og lignende skal lokaliseres under 
hensyn til optimal drift og muligheden for fælles funktioner. Anlæggene skal endvidere lokaliseres 
hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende og planlagte byområder, sommerhusområder og det åbne land.

1.34
Anlæg og arealer til øvrige offentlige formål skal lokaliseres i overensstemmelse med hovedstrukturens 
bestemmelser om bymønster og byprofiler. Der skal foretages en vurdering af lokaliseringen i forhold til 
samdrift og fællesskab med øvrige offentlige formål og adgang til området.

1.35
Der kan udlægges areal til en udvidelse af kirkegården i Annisse. Udvidelse af kirkegården skal ske i 
tilknytning til eksisterende kirkegård. 

1.36
Ved opførelse af nye bygninger til offentlige formål anlægges en totaløkonomisk betragtning, der redegør for 
sammenhængen mellem merinvesteringer i energibesparende tiltag og mulige besparelser heraf i 
driftsudgifter. Tilsvarende redegøres der for det totaløkonomiske perspektiv med hensyn til materialer og 
udgifter til drift og vedligehold. Kommunalt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, såfremt det 
dokumenteres økonomisk forsvarligt. Bygningernes udformning og valg af materialer skal ske, så de 
understøtter muligheden for at energioptimere bygningen. 

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - OFFENTLIGE FORMÅL

De offentlige formål omfatter bredt alle arealer og bygninger, der anvendes til offentlig service og andre 
offentlige formål, se Kort 1.5 Offentlige formål. 

Den tekniske forsyning lokaliseres hovedsageligt i nærheden af de områder, anlægget skal betjene. Ved 
lokalisering af nye anlæg bør det overvejes, om der kan opstå fælles fordele i anlæg og drift, hvis anlæggene
lægges sammen. Det kan gælde mulighederne for at få en samlet beplantning og afskærmning af 
anlæggene, men det kan også være mulighederne for at opføre solfangeranlæg i kanten af et renseanlæg 
og lignende. Da samfundsøkonomien er det overordnede kriterium for vurdering af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg, skal der udarbejdes samfundsøkonomiske vurderinger, til brug for 
myndighedsbehandlingen af det konkrete projekt.

I overensstemmelse med hovedstrukturen vil kommunecentrene Helsinge, Gilleleje og Græsted have et 
bredt offentlig tilbud, hvor kommunens administrative tyngde lokaliseres i Helsinge og idrætsfaciliteter i 
Græsted. Idrætsfaciliteter, der har lokalt opland, placeres i det gældende lokalområde. Idrætsfaciliteter, der 
har kommunen som opland, placeres i Græsted, med mindre det i et helhedsperspektiv vurderes mere 
hensigtsmæssigt at de placeres i et af kommunens andre to kommunecentre. Lokalcentrene kan indeholde 
forskellige former for offentlig service, der servicerer det lokale opland. En række af lokalcentrene har 
eksempelvis skole og institutionspladser. Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlige funktioner.

Nye arealer til offentlige formål udlægges i forbindelse med planlægning af byudvikling generelt, og efter 
behov vil der i større byudstykninger indgå mulighed for etablering af anlæg til offentlig service. 

Ved planlægningen af nye offentlige funktioner såsom skoler, institutioner og idrætsanlæg ønsker Byrådet, at
det samlede udbud forbedres og optimeres. For eksempel ved samdrift og fælles udnyttelse af bygninger, 
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anlæg og arealer og ved at indarbejde mulighederne for at arbejde med sammenhængende forløb mellem 
forskellige offentlige tilbud.

Kommunalt ejede bygninger og arealer har betydning i forhold til at sikre en bæredygtig byudvikling. 
Offentlige bygninger udgør en stor del af den samlede bygningsmasse i kommunen og dermed også en stor 
del af det samlede energiforbrug. Gribskov Kommune har indgået partnerskab om energioptimering af 
kommunens tekniske anlæg for at vurdere, om det kan betale sig at udskifte disse til mere energieffektive og 
miljøvenlige anlæg. For at få overblik og indsigt i potentialet for energibesparelser i bygninger, skal der 
udarbejdes totaløkonomiske redegørelser i forbindelse med opførelse eller omfattende renovering af 
kommunalt ejet byggeri. Hensigten med totaløkonomiske analyser er at klarlægge potentialer for at udføre 
energibesparende tiltag. Totaløkonomiske analyser sammenholder ekstraudgifter til energibesparelser med 
den mulige opnåede besparelse i energiforbruget, og beregningerne kan derved give overblik over, hvor lang
tid det tager at tilbagebetale en investering i energibesparende tiltag.

Arealer og bygninger til offentlige formål er derudover underlagt de generelle retningslinjer om udformning og
bearbejdning af områder til byformål, med henblik på at sikre den størst mulige kvalitet i bysamfundene. 
Retningslinjerne for offentlige formål fastsætter endvidere særlige bestemmelser om miljømæssig god drift 
og anlæg af kommunalt ejede ejendomme.

Hvem gør hvad
Miljøministeren foreskriver i Fingerplanen, at kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling er af lokal 
karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af eksisterende bysamfund. Kommunen 
udpeger arealet til offentlige formål i kommuneplanen og kan i forbindelse med lokalplanlægning fastsætte 
bestemmelser om udformningen af bebyggelser og anlæg. 

Fremtidig planlægning
Byrådet har stort fokus på at den kommunale bygningsmasse udnyttes optimalt, fysisk såvel som i forhold til 
bæredygtighed. Der foregår derfor en særlig indsats i at vurdere om eventuelle overflødiggjorte ejendomme 
bør omdannes til andre ikke-offentlige formål som for eksempel boliger og/eller erhverv. Nødvendige 
ændringer i forhold til kommuneplanen vil løbende ske efter behov gennem udabejdelse af 
kommuneplantillæg. 

Der skal desuden foretages forberedende analyser og planlægning af udvidelse af kirkegården i Annisse.
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BYRÅDETS MÅL - LANDSBYER 

Landsbyer skal eksistere i et tæt og bæredygtigt samspil med den omgivende natur, herunder 
hvad angår belysning, støjniveau og tilgængelighed, som skal tilpasses landsbyens omgivelser.

Kulturhistoriske og arkitektoniske værdier skal bevares i og omkring landsbyerne for at 
understøtte det pågældende områdes særlige identitet og kvaliteter.

Der skal være mulighed for at bygge enkelte nye boliger eller udnytte eksisterende boliger til 
andet formål i de landsbyer, der egner sig særligt til dette.

Fællesarealer som for eksempel gadekær skal bevares.

Kort 1.6 Landsbyer

Hent kort som pdf i A3

Kort 1.6 Landsbyer

Kulturhistoriske og arkitektoniske værdier skal bevares i landsbyerne og de mindre 
bebyggelser for at understøtte stedets særlige identitet.

Der skal være mulighed for at bygge enkelte nye boliger eller udnytte eksisterende bygninger 
til andre funktioner i de landsbyer, der egner sig særligt til dette.
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Fællesarealer, herunder fælles grønning, gadekær, stejlepladser og stier skal bevares.

I de landsbyer, hvor der fremover kan ske en udvikling i form af større byggeri eller anlæg, vil 
udviklingsmulighederne ske efter "FOKUS-modellen".

Landsbyerne skal eksistere i et tæt og bæredygtigt samspil med omgivelserne. Det gælder for 
bl.a. belysning, hegning, tilgængelighed og støj.  

RETNINGSLINJER - LANDSBYER

1.37
I definerede landsbyer, se Kort 1.6 Landsbyer, skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning 
til det åbne land, være af begrænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- og 
kulturværdier. Landsbyernes afgrænsning mod det åbne land skal tilstræbes fastholdt. Som 
hovedregel må der ikke ske nyudlæg af byzone. Landsbyer i landzone skal bevare 
landzonestatus. Der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov.

1.37
I afgrænsede landsbyer skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til landbrugs- og 
skovbrugserhvervet, være af begrænset omfang og respektere landsbyens landskab og 
kulturhistoriske værdier. 
 
1.38
Bygge- og anlægsprojekter i landsbyerne skal vurderes ud fra Gribskov Kommunes FOKUS-
model, således at områdernes identitet understøttes.

1.39
I landsbyerne kan der kun opføres nye boliger som huludfyldning eller som ændret anvendelse 
af eksisterende bygninger.

1.39
Nye boliger skal opføres som huludfyldning i husrækken eller som ændret anvendelse af 
eksisterende bygninger.

1.40
I landsbyerne kan der etableres nye erhverv og aktiviteter, som ikke er til gene for 
landsbyernes beboere eller forringer de kulturhistoriske værdier.

1.40
Ved nybyggeri og ved om- og tilbygning skal bygningens arkitektoniske udformning samt 
materiale- og farvevalg medvirke til at opretholde og videreføre karakteren af det eksisterende
miljø og den stedlige byggetradition. 

1.41
De bevaringsværdige huse og gårde i landsbyerne skal bevares.

1.41
Landsbyens karakteristiske huse og gårde skal bevares.

1.42
Landsbyernes gadekær, grønning og stier skal bevares.

1.42
Landsbyens fællesarealer, herunder fælles vandingsted, stejleplads, grønning og stier skal 
bevares.

1.43
I landsbyerne skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret. Eventuel 
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lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen eller bebyggelsen og tage hensyn til 
arkitektoniske, kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til 
sammenhængen med de kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade. 

1.43
Landsbyens levende hegn samt det naturlige terræn skal bevares.  

1.44
Landsbyer i landzone skal bevare landzonestatus. 

1.45
Hvis der er en lokalplan for landsbyen, kan der være udpeget bevaringsværdige bygninger 
tillige med enkeltstående træer og øvrig beplantning. Udpegningen bidrager til at bevare 
landsbyens særlige karakter.

REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - LANDSBYER

Der er defineret 38 landsbyer i kommunen. Nogle landsbyer ligger frit i det åbne land, andre 
landsbyer er vokset sammen med enten et villakvarter eller et sommerhusområde. I 
kommunens landsbyer er det ikke muligt at give den samme offentlige og private service som i
byerne. Til gengæld fortæller landsbyerne deres egen historie i kraft af den måde, som husene
ligger på, den måde vejen snor sig på, fællesarealers udformning og den ældre beplantning. 
Disse forhold gør hver landsby til noget særligt - hver med deres unikke identitet. Dette er 
kvaliteter, som skal bevares for at sikre, at landsbyernes historie og identitet ikke går tabt.   

Retningslinjerne for landsbyer gælder alle landsbyer, herunder fiskerlejer, husmandsrækker og 
lignende i såvel landzone som sommerhusområde og byzone, der indgår i eller grænser op til 
det åbne land, se Kort 1.6 Landsbyer. 
 
Begrænset nybyggeri ved landsbyer vil sige, at der er tale om få boliger, om enkelttilladelser 
og som hovedregel om byggeri, der kan indpasses i eksisterende bebyggelse.

Kort om Gribskov Kommunes FOKUS-model: Byrådet ønsker så vidt muligt at inddrage 
landsbyernes beboere i lokale udviklingsprocesser, der kan sikre, at bevaring og udvikling i 
landsbyerne sker i overensstemmelse med landsbyernes lokale særpræg. Byrådet har udviklet 
en arbejdsmetode - FOKUS-modellen - som kan bruges i lokale udviklingsprocesser i 
landsbyerne. FOKUS-modellen indeholder fem temaer, som er vigtige at belyse, for at få et 
helhedsindtryk af en landsbys identitet: Fysiske forhold, Omgivelser, Kulturværdier, 
Udviklingspotentialer, og Social kapital.
Belysningen af de fem temaer sker i tæt dialog mellem de lokale kræfter og kommunen. 
FOKUS-modellen anvendes som arbejdsmetode i landsbyer, der har særlig interesse i at 
igangsætte et lokalt udviklingsarbejde, der kan resultere i både lokale og politiske initiativer.

Et af landsbyernes typiske kendetegn er den langsomme udvikling i antallet af huse. Tidligere 
blev der bygget boliger efter behov, som for eksempel når en smed flyttede til landsbyen, ved 
behov for ekstra arbejdskraft på gårdene, eller for at sikre et generationsskifte. Det vil sige, at 
landsbyernes sociale liv og funktionerne i landsbyen har været tilpasset hinanden. I nogle af 
landsbyerne har der ikke været bygget nye huse i de sidste 50 år, og i andre landsbyer er der 
kommet et hus hver 20-30 år. Derfor er det vigtigt at bevare den oprindelige langsomme 
udvikling og dermed fortsætte den vækst, som boligudbygningen i den enkelte landsby har 
tradition for, beskrevet som huludfyldning.

Det er vigtigt at sætte fokus på den langsomme udbygningstakt. Der er en udvikling hen imod,
at stadig flere landbrug i og omkring landsbyerne ikke længere er rentable, og dermed frigøres
både store bygningsvolumener og landsbynære arealer, som gennem tiden har haft en 
tilknytning til landsbyen. Landsbyen kan som udgangspunkt ikke optage disse arealer som 
villakvarterer, idet disse nye boligområder let kan udgøre en fordobling af landsbyens 
oprindelige huse, hvorved den enkelte landsbys særegne identitet og kvalitet går tabt. Det er 
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sjældent, at landbyens egne beboere kan opsuge denne ledige boligkapacitet. Derfor er det 
vigtigt, at disse tiloversblevne bygninger og tidligere landsbrugsarealer kan anvendes til andre 
funktioner end boliger. Det skal dog så være aktiviteter, som ikke er til gene for landsbyens 
beboere, eksempelvis lager, produktion, liberale erhverv eller foreningsaktiviteter, - funktioner 
som er med til at skabe liv i dagtimerne og fastholde det sociale liv i landsbyen.

Landsbyens fællesarealer, herunder gadekær, grønning og stier, er med til at fortælle 
landsbyens historie. Oprindeligt var gadekærene vaskeplads, branddam med mere. Grønningen
var et fælles græsningsareal for dyrene på gårdene. Stierne gjorde det muligt at færdes på 
tværs i landsbyen og mellem landsby og kirke. I mange landsbyer er gadekæret og grønningen
efterhånden blevet et rekreativt fællesareal, og stierne fungerer som genveje i landsbyen.

Kommunens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi og de karakteristiske, 
oprindelige træk skal tilstræbes bevaret. Læs mere i afsnit 2.3 Kulturhistoriske 
bevaringsværdier. Der er dog udpeget en række landsbyer, som i særlig grad er velbevarede og
vidner om den kulturhistoriske arv, se Kort 1.6 Landsbyer. Eventuel lokalplanlægning for 
landsbyer skal generelt have til formål at bevare landsbyen eller bebyggelsen og tage hensyn 
til arkitektoniske, kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til 
sammenhængen med de kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade. Dette gælder i 
særlig grad for de særligt udpegede landsbyer.

Hvem gør hvad
Byrådet fastlægger som myndighed, hvilke landsbyer der er bevaringsværdige. 
Kommuneplanen indeholder derfor retningslinier for landsbyerne, som grundlag for 
kommunens lokalplanlægning og byggesagbehandling for disse landsbyer. Byrådet varetager 
efter planloven opgaver, som sikrer, at landsbyernes særlige miljøer bevares fremover.

Fremtidig planlægning
I den kommende planperioder vil der blive udarbejdet overordnede rammer for planlægning og
administration af kommunens landsbyer. Arbejdet vil omfatte alle kommunens landsbyer, i 
landzone såvel som i byzone. Resultatet forventes indarbejdet i planlægningen som et tema-
tillæg til kommuneplanen. I forlængelse heraf vil det blive det synliggjort, hvad det vil sige at 
bo i en af kommunens landsbyer både i forhold til det sociale fællesskab og til forholdet mellem
landbrug og boliger.
Kommuneplantillægget kan så efterfølgende danne grundlag for en bredere helhedsbetragtning
med et mere udvidet brug af FOKUS-modellen for de konkrete landsbyer i de kommende 
planperioder efterhånden som der opstår konkrete behov for at igangsætte et sådan arbejde 
for den enkelte landsby

Landsbyer
Der er afgrænset 22 landsbyer, hvoraf nogle landsbyer ligger frit i det åbne land, mens andre 
er vokset sammen med enten et villakvarter eller et sommerhusområde. 

I landsbyen er der en blandet bebyggelse af både gårde og huse. Den rummer mulighed for, at
der kan ske huludfyldning. Landsbyen har fællesarealer som gadekær, grønning, eller der er 
mulighed for at genskabe dette. Endvidere er der forhold, der ”samler” landsbyen, det kan 
f.eks. være, at husene ligger tæt sammen, at der er græsrabatter eller at der er et 
karakteristisk vejforløb gennem landsbyen. Herudover har landsbyen gennem tiden udviklet sig
med flere boliger og evt. også med erhverv.

De kulturhistoriske landsbyer er: Alme, Annisse, Dragstrup, Ejlstrup, Haregab, Holløse, 
Høbjerg, Højelt, Kagerup, Kolsbæk, Laugø, Mønge, Mårum, Nejlinge, Nellerød, Saltrup, 
Sletelte, Søborg, Udsholt, Valby, Villingerød og Ørby.

Mindre bebyggelser
De mindre bebyggelser, som også er udpeget, er tidligere kulturhistoriske landsbysamfund, 
som på grund af den generelle samfundsudvikling ikke længere kan  afgrænses som landsby.

Det er tidligere mindre dyrkningsfællesskaber, der har udviklet sig forskelligt fra landsbyerne.
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De mindre bebyggelser er: Ammendrup, Bakkebjerg, Dønnevælde, Ferle, Holt, Hågendrup, 
Pibemølle, Pårup, Tibirke, Unnerup, Villingerød Kirkeby og Ågerup.

Huse
Landsbyerne fortæller deres egen historie i kraft af den måde, som bebyggelserne ligger på, 
den måde vejen snor sig på, fællesarealernes udformning og den ældre beplantning. Disse 
forhold gør stedet til noget særligt. Det er kvaliteter, som skal bevares for at sikre, at 
landsbyernes kulturhistorie og unikke identitet ikke går tabt. Konkret gælder det eksempelvis 
bygningens placering i forhold til vej- og naboskel samt bygningens længde, bredde, 
facadehøjde, taghældning, udhæng, byggematerialer, døre, vinduer, skorsten m.m. 

Landsbyens huludfyldning
Et af landsbyernes typiske kendetegn er den langsomme udvikling i antallet af huse. Tidligere 
blev der bygget boliger efter behov, som for eksempel når en smed flyttede til landsbyen, ved 
behov for ekstra arbejdskraft på gårdene, eller for at sikre et generationsskifte. Det vil sige, at 
det sociale liv og funktionerne i landsbyen har været tilpasset hinanden, idet der har været et 
lokalt behov for arbejdskraften.

I nogle af landsbyerne har der ikke været bygget nye huse i de sidste 50 år, og i andre 
landsbyer er der kommet et hus hver 20. - 30. år. Derfor er det vigtigt, at bevare den  
udbygning, som den enkelte landsby har tradition for, beskrevet som huludfyldning. Begrænset
nybyggeri i landsbyer vil sige, at der er tale om få boliger, der kan indpasses indenfor 
landsbyafgrænsningen.

Attraktive landsbyer
Landbruget er under forandring, og dermed frigøres både bygninger og landsbynære arealer, 
som gennem tiden har haft en tilknytning til landsbyen. Landsbyen kan som udgangspunkt 
ikke optage disse arealer som villakvarterer, idet disse nye boligområder let kan udgøre en 
fordobling af landsbyens oprindelige huse, hvorved den enkelte landsbys særegne identitet og 
kvalitet går tabt. 

Det er vigtigt, at tiloversblevne bygninger og tidligere landbrugsarealer kan anvendes til andre 
funktioner end boliger. Det skal dog være aktiviteter, som ikke er til gene for landsbyens 
beboere, funktioner som er med til at skabe liv i dagtimerne og fastholde det sociale liv i 
landsbyen.

Blandingen mellem høje enkeltstående træer og buskbeplantning skaber variation, oplevelse 
og ”kig på tværs”. Det viser sammenhængen med det åbne land. Disse hegn bør være en 
blanding mellem fritvoksende buske og træer, uanset om det er ud mod det åbne land eller 
mellem naboer. 

Fællesarealer og beplantning
Landsbyens fællesarealer, herunder gadekær, grønning og stier, er typiske kendetegn. 
Oprindeligt var gadekæret et fælles vandingssted, vaskeplads, branddam m.m. Grønningen var
et fælles græsningsareal for dyrene på gårdene. Stierne gjorde det muligt at færdes på tværs i
området. I mange landsbyer er det fælles vandingsted og grønningen efterhånden blevet et 
rekreativt fællesareal. 

De levende hegn er en vigtig del af landsbyernes karakter. 

Fokus-modellen
Større bygge- og anlægsprojekter i landsbyerne skal vurderes ud fra FOKUS-modellen, således
at landsbyernes identitet understøttes.

De særligt udpegede landsbyer har hver deres unikke identitet. Det er derfor vigtigt at sikre, at
landsbyens udvikling sker i overensstemmelse med det lokale særpræg.

Byrådet har skabt  en arbejdsmetode - FOKUS-modellen - som kan bruges i udviklingen af 
landsbyen. FOKUS-modellen er relevant som arbejdsmetode i de landsbyer, hvor der lokalt er 
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særlig interesse for at igangsætte et udviklingsarbejde. 

Det er vigtigt, hvordan landsbyens Omgivelser er f. eks ligger landsbyen midt i det åbne land. 
Landsbyens Fysiske struktur med hensyn til bygningernes alder, udseende m.m. giver et 
indtryk af landsbyens karakter. Gemmer landsbyen på Kulturhistoriske seværdigheder og 
dermed i den henseende fortæller en historie. Hvordan er det Sociale liv, herunder foreninger 
og samvær m.m. i landsbyen. En gennemgang af ovenstående viser landsbyens 
Udviklingspotentiale.

Derfor indeholder FOKUS-modellen fem temaer, som er vigtige at belyse, for at få et 
helhedsindtryk af landsbyens identitet:

• den Fysiske struktur

• landsbyens Omgivelser

• Kulturhistorien i og omkring landsbyen 

• landsbyens Udviklingspotentiale

• de Sociale relationer, foreningsliv m. m 

Arbejdet med de fem temaer kan med fordel ske i tæt dialog mellem beboerne i landsbyen og 
kommunen. 
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BYRÅDETS MÅL - LANDSKAB 

Den skarpe grænse mellem by og land skal fastholdes, og den offentlige adgang til det åbne 
land skal forbedres. Områder med væsentlige landskabelige værdier skal bevares, så der er 
mulighed for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber, som er særligt upåvirkede 
af indgreb. 

Væsentlige landskabelige værdier skal beskyttes, således at tiltag som fx hegn, jordvolde, 
ridehaller og vindmøller ikke bliver ødelæggende for helhedsindtrykket af udsynet ud i det 
åbne landskab. 

Kort 2.2 Landskab 

RETNINGSLINJER  - LANDSKAB 

Områder med bevaringsværdigt landskab 
2.17 
Inden for de udpegede områder med bevaringsværdigt  landskab, se Kort 2.2 Landskab, må 
tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller 
enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke 
eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes 
landskabsværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller 
lokalplan. 

2.18 
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan 
begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og eller såfremt det ud fra en konkret 
planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende 
helheder eller enkelte elementer. 
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2.19 
Inden for beskyttelsesområderne bevaringsværdigt landskab må der som hovedregel ikke 
planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling, 
råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområderne 
skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for 
forbedring af landskabsværdierne. 

2.20 
Inden for beskyttelsesområder bevaringsværdigt landskab, der samtidig er udlagt som 
graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige 
vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete landskabsværdier i området. 

2.21 
Inden for beskyttelsesområderne bevaringsværdigt landskab skal der generelt tilstræbes størst 
mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne. Den almene 
adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særlig sårbare.  
 
2.22 
I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne bevaringsværdigt landskab skal 
landskabelige helheder i videst muligt omfang bevares. 
 
Landskab generelt Det åbne land som helhed 
2.23 
Ny bebyggelse i det åbne land skal særlig tilpasses terrænforhold og skala i forhold til 
ejendommens og områdets øvrige bebyggelse. Større bygninger skal placeres lavt i terrænet 
samt nedtones ved beplantning, enten skærmende beplantning eller som 
solitærtræer/trægrupper, der visuelt kan få bygningen ned i skala.  

2.24 
Ansøgninger om nye ridehaller skal vurderes ud fra ejendommens størrelse. 

2.25 
På ejendomme i landzone skal ændring af eksisterende bygninger, eller nyopførelse af bygning 
til andet erhverv end landbrug, ske på baggrund af en samlet vurdering af bygningernes 
egenart og områdets bevaringsværdier. 

2.26  
Hegning skal så vidt muligt undgås, hvis det skaber et nyt, dominerende element i landskabet, 
eller der skabes visuelle barrierer som forhindrer det åbne udsyn og de lange kig særligt fra 
veje og stier. 
Samtidig skal beplantning, herunder skærmende trærækker, bruges som virkemiddel  til at 
afskærme eller nedtone markant bebyggelse og andre indgreb i landskabet. Der kan også 
stilles krav om at friholde arealer for beplantning som vilkår for tilladelse til eksempelvis større 
byggeri. 

2.27 
Lysbånd i tagflader på ridehaller og øvrige større haller og driftsbygninger skal indtænkes på 
hensigtsmæssig vis, således at lysforurening undgås.  
Belysning af ridebaner skal placeres under hensyntagen til omgivelserne, hvilket ofte betyder 
placering højst 1 m over terræn.  
Lyskilder i landområdet skal placeres og udformes under størst mulig hensyntagen til 
naboejendomme og landskab. 

2.28 
Der skal være en restriktiv praksis for terrænregulering, særligt opfyldning af lavninger, for at 
bevare et varieret landskabsbillede der samtidig understøtter de biologiske interesser. 
Jordvolde tillades som udgangspunkt ikke i det åbne land. 
 
REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - LANDSKAB 
 
Landskabet er et produkt af en geologisk og samfundsmæssig udvikling gennem årtusinder. 
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Landskabet karakteriseres af samspillet mellem naturgrundlaget, de kulturgeografiske mønstre 
og de rumlige, visuelle forhold, som man oplever, når man færdes i landskabet. Helheden er 
altid større end de enkelte dele. Et landskab beskrives altid ud fra synsindtrykket. Et landskab 
defineres af det, vi kan se.  
 
Landskabets delelementer er naturområder (eng, hede, overdrev, å, sø, mose m.v.), skove, 
kyststrækninger, landbrugsområder, byer, landsbyer, spredt bebyggelse, terrænformer (ådale, 
bakkelandskaber, moræneflader med videre) og infrastruktur (veje, jernbaner, master, 
ledningsnet med videre). 
 
Gribskov Kommunes overordnede landskabelige særkende er den lange kyststrækning samt 
den arealmæssige overvægt af natur- og landbrugsarealer, der tilsammen giver en oplevelse 
af åbent landskab. De åbne strøg er indrammet af dels store skove, dels af det bebyggede 
bælte ud mod kysten. 
 
Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, f.eks. et landskab 
med både skove, søer og bakker. Andre landskaber er enkle med kun ét element, f.eks. en 
stor flad strandeng. Kysten er et særligt dynamisk landskab.  Kommunen består af mange 
forskellige egne landskabeligt set. De enkelte egne rummer forskellige landskabelige 
oplevelser og identitet, og derfor har det betydning at sikre mulighed for at opleve netop 
variationen af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk. 
 
Landskabelige egne 
Kommunen er på baggrund af  den visuelle oplevelse opdelt i 10 landskabelige egne, der hver 
for sig er karakteristiske enheder på grund af et eller flere delelementer, se Kort 2.2 Landskab. 
De 10 egne er disse: 
 en analyse efter landskabskaraktermetoden opdelt i 8 landskabskarakterområder. Se kort 2.2 
Landskab. Disse 8 landskabskarakterområder er:  
Hegnet  
Kysten  
Sommerlandet  
Agerlandet  
Sølandet  
Helsinge  
Gilleleje  
Søborg Sø  
Skovlandet  
Ådalen  
 
Tisvilde Hegn og Sandet 
Kysten og sommerhuse 
Landbrugslandskabet ved Vejby 
Søborg Sø 
Hesselbjerg Dødislandskab 
Ådale og landbrugslandskab ved Esrum 
Gribskov og hegnene 
Landbrugslandskabet ved Arresø 
 
Beskrivelser af de 10 egne er baseret på eksisterende data fra HURs data i BeskytGIS, 
Frederiksborg Amts Landskabsbeskrivelse, kommuneplaner 2005-2017 samt med inspiration 
fra landskabskaraktermetoden hentet fra landskabsanalysen udarbejdet af Skov- og 
Naturstyrelsen i 2005. 
 
Egnsgrænserne er ikke skarpt matrikelbundne, men indikerer hvilke landskabelige værdier og 
karakteristika, der gør sig gældende i kommunen. 
 
Områder med bevaringsværdigt landskab 
Der er tidligere udarbejdet sektorplanmateriale og regionplantillæg, der nærmere uddyber 
kriterierne for udpegningen af områder med bevaringsværdigt landskab. Også i det åbne land 
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uden for de udpegede beskyttelsesområder findes der enkelte, ofte mindre elementer, som har 
landskabelig værdi. Typiske eksempler er landsbyer, markant beplantning, diger og levende 
hegn samt vandløb, søer, moser og vedvarende engarealer. 
De samlede områder med bevaringsværdigt landskab inklusive visse byområde- og 
sommerhusarealer fremgår af Kort 2.2 Landskab. 
De 8 landskabelige karakterområder er beskrevet nøje i bilag til denne redegørelse. For hvert 
karakterområder er der beskrevet områdets naturgrundlag, arealanvendelse, væsentlige 
elementer, oplevelser, styrker og tilstand.     
 
Hvad er værdierne sårbare overfor? 
Områder med bevaringsværdigt landskab er særligt sårbare over for indgreb, som afgørende 
ændrer landskabsbilledet. Ændringer kan medføre, at forskellene mellem egnenes 
karakteristiske landskabstyper udviskes. Kysten er generelt sårbar overfor menneskets 
indgreb, men genoprettes hurtigt når indgrebene ophører. Den største trussel mod 
kystlandskabet er tabet af muligheden for at færdes langs kysten.  
Placering af ny bebyggelse, åbent beliggende industri, erhvervsbygninger i landzone, ridehaller 
og større fritidsanlæg ændrer ofte det omgivende landskabs karakter. Råstofgravning kan helt 
fjerne markante terrænformer. Tekniske anlæg som for eksempel vindmøller, tele-
/mobilmaster, højspændingsledninger og belysningsanlæg, oplyste skilte m.m. virker tit visuelt 
dominerende, selv på lang afstand. Det samme er tilfældet med lysbånd på tagflader.  Nye 
skovplantninger kan visse steder sløre en egns karakteristiske landskabstræk. Hegning, 
terrænregulering og skiltning kan virke både dominerende og slørende. 
Der er i beskrivelsen af de 8 landskabskarakterområder beskrevet hvilke tiltage som de 
enkelte områder er særligt sårbare overfor. 
 
Hvordan tages hensyn til værdierne? 
En analyse ud fra de særlige og karakteristiske landskabstræk, terrænforhold, udsigtsforhold, 
markante natur- og dyrkningsarealer og bebyggelser bør indgå i den konkrete vurdering af 
placering og udformning af eventuelle nye bygninger, anlæg med videre, der ikke må virke 
dominerende eller fremmede i landskabet. En analyse kan også afdække, hvor beplantning kan 
mindske forringelse af den landskabelige værdi ved placering af nye bygninger eller anlæg. 
 
Bebyggelse, der opføres uden sammenhæng med landskabet og eksisterende bebyggelse, kan 
ændre oplevelsen af landskabet. Der er forskel på sårbarheden overfor ny bebyggelse i de 
forskellige landskabelige egne karakterområder. Strategiske plantninger bør indtænkes i 
sammenhæng med større byggeri. I den kommende planperiode vil byrådet udarbejde mere 
konkrete retningslinjer.  
 
Ridehaller 
Byrådet ønsker en restriktiv praksis for tilladelse til ridehaller, blandt andet ved en vurdering af 
hallen i forhold til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Der vil generelt ikke kunne 
gives tilladelse til ridehaller på ejendomme under 5 ha.  
 
Erhverv på ejendomme i landzone 
Hvor planloven ikke giver en umiddelbar ret til erhverv på ejendomme i landzone, ønsker 
byrådet at se positivt på indpasning af de erhverv, der naturligt er relateret til 
landejendomme, for at fastholde liv på landet. For øvrige erhverv ses der jævnfør praksis 
restriktivt på nye bygninger såvel som ændret anvendelse af bygninger og arealer, for at 
undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i landskabet. 
 
Hegning 
Hegning kan skabe mental såvel som visuel barriere, enten ved at det ikke underordner sig det 
stedlige landskab, eller ved at hindre udsigter og dermed distancere dem, der færdes på veje 
og stier, fra det landskab man bevæger sig igennem. Derfor skal der særlig fokus på, at det 
åbne land ikke bliver "det lukkede land". Hvor hegning tillades eller umiddelbart kan foregå 
uden tilladelse, og hvor formålet er visuel eller lægivende afskærmning, bør der være fokus på 
at anvende levende hegn med hjemmehørende arter, der fremmer biodiversiteten. 
Der bør tænkes i inddragelse af fora såsom det grønne dialogforum for gennem information og 
ad frivillighedens vej at få understøttet Byrådets mål. Der vil i planperioden blive udarbejdet 
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mere konkrete retningslinjer om hegning for de enkelte landskabelige egne.  
 
Belysning 
Belysning ændrer den visuelle oplevelse af landskabet og slører forskellen mellem by og land. 
Ved tilladelse til nyt byggeri bør der tages hensyn til landskabsoplevelsen, ligesom det er 
muligt gennem naturbeskyttelsesloven at hindre skadelig lyspåvirkning af særlige 
naturområder. 
 
Terræn 
Landskabet er resultat af geologiske processer samt menneskets påvirkninger gennem de 
sidste 3.-4.000 år. Det har i Nordsjælland, herunder Gribskov Kommune, betydet udviklingen 
af et meget varieret landskab med stor oplevelses- og fortælleværdi både natur- og 
kulturhistorisk set. Derfor er landskabet i kommunen generelt set sårbart overfor 
terrænregulering, der udvisker variationen i landskaberne. Byrådet ønsker derfor en restriktiv 
praksis for terrænregulering, herunder jordvolde. 
 
Skiltning 
Landskabet er sårbart overfor skiltning, der kan virke skæmmende og ødelæggende for 
landskabsoplevelsen. Landskabet opleves i dagligdagen i høj grad fra landevejene og de øvrige 
færdselsårer. Det er særligt langs disse, at skilte placeres. Byrådet lægger vægt på, at 
skiltning holder sig indenfor rammerne af bestemmelserne om skiltning i det åbne land. Ifølge 
Naturbeskyttelsesloven samt BEK nr. 1328 af 20/11/2006  855 af 27/06/2016 om skiltning i 
det åbne land opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på 
idrætsanlæg mv. i det åbne land (jævnfør LBK nr. 933 af 24/09/2009 1578 af 08/12/2015) er 
der restriktive bestemmelser for skiltning. Disse bestemmelser vil blive inddraget som vilkår i 
nye landzonetilladelser og blive håndhævet i lovliggørelsessager. 
 
Hvem gør hvad 
Kommunen har efter Planloven ansvaret for i kommuneplanen at udpege områder i det åbne 
land, som rummer beskyttelsesinteresser på grund af særlige landskabsværdier, herunder 
større sammenhængende landskaber. Desuden skal kommunen fastlægge retningslinjer, der 
sikrer værdierne (Planlovens §11a, stk.1, nr 16 (LBK nr. 587 af 27/05/2013 1529 af 
23/11/2015 )). Kommunen har således ansvar for i overensstemmelse med kommuneplanen 
at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, natur og landskabstræk, 
gennem landzoneadministration og lokalplanlægning. 
 
Fremtidig planlægning 
I løbet af planperioden vil der blive arbejdet på at understøtte Byrådets mål om at beskytte de 
væsentlige landskabelige værdier, således at nye tiltag i landområdet ikke bliver ødelæggende 
for helhedsindtrykket af og udsynet ud i det åbne landskab. I overensstemmelse med 
Planstrategi 2012 vil kommunen i planperioden udarbejde en landskabsanalyse efter 
landskabskaraktermetoden. Metoden er udarbejdet af Miljøministeriet for at sikre en ensartet 
vurdering af landskaberne i Danmark.  
 
De udpegede områder med særlige landskabelige værdier samt afgrænsningen og 
beskrivelserne af de 10 landskabelige egne kan blive revideret på baggrund af resultatet af 
landskabskarakteranalysen.  
 
Der vil endvidere blive udpeget større, sammenhængende landskaber. 
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1. Tisvilde Hegn og Sandet

Nøglekarakter 
Kystnær sandflugtsplantage med blandet fyr og løv, sandstrand og klitter samt 
sommerhuse i såvel fladt som stærkt kuperet terræn. 

Figur 1 Området er overvejende skovplantet, men der findes enkelte åbne arealer. Her 

kan man tydeligt opleve de markante terrænforskelle. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger i den vestlige del af Gribskov Kommune. Det afgrænses 
mod nordøst af sommerhusranden og bebyggelsen ved Tisvildeleje og Tisvilde. 
Mod øst er grænsen trukket ved overgangen til henholdsvis Ellemosen og Arresø, 
mens den vest- og nordlige grænse dels følger kystlinjen, dels den administrative 
grænse til Halsnæs Kommune. Områdets karaktertræk fortsætter ind i Halsnæs 
Kommune.
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Karakterområdet er kystnært og overvejende skovklædt med fyr og løvtræer.
Terrænet veksler fra stærkt kuperet på morænedannelserne til næsten fladt på den 
hævede havbund. På grund af skovbevoksningen opleves terrænforskellene ikke 
altid tyde-ligt, men de er med til at skabe variation i skovområdet. Der er enkelte 
lysninger, hvor skoven åbner op. Her fremtræder kontrasterne i terrænet som et 
markant ka-raktertræk. På et tidligere overdrevsareal, der grænser op til Arresø i 
den sydlige del af karakterområdet, ligger sommerhusområdet Sandet. Området 
fremstår i dag skovagtigt på grund af beplantningen omkring sommerhusene. Det 
fredede som-merhusområde, Tibirke Bakker, fremtræder som noget særligt med sit 
stærkt kupe-rede terræn, lyng og spredte, velholdte sommerhuse. Mod nordvest 
åbner karak-terområdet sig mod Kattegat med et landskab med klitter, strandvolde 
og vide ud-syn. Mod sydøst er der fra søbredden mulighed for lange kig over 
Arresø. 
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Litorinahavet dækkede i stenalderen den syd og vestlige del af 
karakterområdet. Her dannede en fjord forbindelse mellem Kattegat og Arresø, der 
dengang var en lavvandet fjord. Ved strandvoldsdannelser og landhævning blev 
fjorden efterhånden afskåret fra havet, og Arresø blev til en ferskvandssø. I øst 
findes et højtliggende, storbakket randmorænelandskab. Omkring 1500-tallet 
begyndte en sandflugt af materiale fra den blotlagte fjordbund at lægge sig over 
hele karakterområdet som et tykt lag af flyvesand.  

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: Den primære jordtype i karakterområdet er flyvesand. Strandvolde fin-
des langs stranden og strækker sig ind i karakterområdet med nord-sydlig oriente-
ring. Herudover findes enkelte indslag af moræneler, ferskvandsdannelser og 
smeltevandssand og -grus. 
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Terræn: Randmorænelandskabet er storbakket med en nord-sydgående dal. Bak-
ketoppene når op i ca. 40-50 meters højde, mens dalen i mellem ligger i ca. 10 
meters højde. Den sydlige og vestlige del af karakterområdet ligger lavt som en 
plan flade. 

Vandelementer: Spredt i skovområdet findes i dag småsøer, moser og kildevæld. 

Kyst: Karakterområdet har en ca. 4,5 km retlinet kystlinje, der er orienteret mod 
nordvest. Kysten er en erosionskyst, og landskabet er påvirket af den naturgivne 
dynamik. Søkort viser, at havbunden skråner til ca. 6 meters dybde over de første 
350 meter. Stranden er en ca. 30 meter bred sandstrand, der dog varierer i bredde. 
Bag stranden findes et kystlandskab med strandvolde og klitter i en bredde på om-
kring 70 meter, der veksler fra over 100 meter til ca. 20 meter.  

Figur 4 Kysten ved Tisvilde Hegn er kendetegnet ved, at den er naturlig og friholdt for 

kystsikring.  

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Karakterområdet blev tilplantet i 1700 og 1800-tallet for at 
dæmpe sandfygning. Historien ses i landskabet ved de lige veje og geometriske 
skovpartier med træer, der varierer i alder såvel som art. Langs klitarealerne nær 
kysten findes "Troldeskoven", der består af 100-200-årige krogede og snørklede 
fyrretræer. Træernes former skyldes dels vindens påvirkning, dels den magre jord i 
området. Langs kysten findes en bræmme af åbne klitter. 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Store dele af karakterområdet er 
ubebygget, men der findes to sommerhusområder. I Tibirke Bakker mod øst ligger 
sommerhusene som spredt bebyggelse i et åbent og kuperet lyngbakkelandskab. 
Mod syd i Sandet ligger sommerhusene tættere i et skovagtigt sommerhusområde, 
der fortsætter ind i Halsnæs Kommune. Tibirke Kirke ligger i karakterområdets øst-
lige kant og Asserbo Slotsruin i den sydvestlige. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Tisvilde Hegn har et stort antal 
bevarede gravhøje fra bondestenalder og bronzealder. Særligt på kanten mod lito-
rinafladen ligger mange høje. I middelalderen var området beboet, men fra midten 
af 1500-tallet begyndte sandfygning at ødelægge landbrugsbetingelserne. Asserbo 

Tilbage til oversigt

Side 65 af 306



Slot måtte opgives i de følgende århundreder, ligesom landsbyen Torup og bebyg-
gelsen omkring Tibirke Kirke. Syd for kirken løber også sandflugtsdiget "Rumpen", 
der fortæller om kampen mod sandflugten. Ved Tibirke står sandflugtsmonumentet 
fra 1738. Fra 1700-tallets slutning begyndte man i større stil at plante nåletræer 
som værn mod sandflugten. Plantagen nåede sin nuværende udbredelse omkring 
1900. 

Figur 5 Tibirke Kirke ligger alene ved karakterområdets østlige kant. Den tidligere be-

byggelse omkring kirken blev opgivet på grund af den omfattende sandflugt.  

I dag findes Asserbo Slot kun som en ruin på en voldgravsomkranset holm, mens 
Tibirke Kirke er ensomt beliggende i karakterområdets østlige udkant. Tibirke 
Bakker er et fredet sommerhusområde anlagt i 1930erne, hvor bygningerne er søgt 
tilpasset landskabet.  

Rekreative og tekniske anlæg: Der findes ingen større anlæg inden for
karakterområdet. Kysten er friholdt for kystsikring. 

Landskabskarakterens oprindelse 
Karakterområdet har elementer fra flere tidsaldre. Her findes blandt andet hævet 
havbund fra stenalderen, Tibirke Kirke og Asserbo Slotsruin fra middelalderen, og 
sommerhusområderne fra nyere tid. Mest markant for landskabet i dag er dog 
sandflugten fra 1500 og 1600-tallet, og skovtilplantningen fra 1700 og 1800-tallet. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Karakterområdet fremstår overvejende som et lukket, skovklædt landskab. Skalaen 
er generelt lille, men langs kysten, ved Arresø og i Tibirke Bakker åbner landskabet 
op og giver mulighed for lange kig. De lige veje og geometriske skovpartier skaber 
struktur i området, men denne opleves ikke tydeligt alle steder, fordi landskabs-
rummet lukkes af træerne. Det beskyttede sten- og jorddige i skovkanten viser 
plantagens historiske udbredelse og skaber sammen med skovbrynet en klar, vi-
suel afgrænsning. Karakterområdet er generelt uforstyrret af tekniske og/eller stø-
jende anlæg. Landskabet opleves relativt enkelt, fordi de forskellige elementer som 
skov, kyst og sommerhuse på hver sin måde bidrager til at skabe veldefinerede 
landskabsrum. Eksempelvis er afgrænsningen til kysten tydelig, ligesom grænsen 
mellem det skovklædte Tisvilde Hegn og Tibirke Bakkers åbne lynglandskab er 
klar.  

Figur 6 Fra bakkedraget ”Udsigten” i Tibirke Bakker er der et vidtstrakt udsyn over blandt 

andet Holløse Bredning i karakterområde 8. 

Skala 
Lille 

Rumlig afgrænsning 
Lukket 

Kompleksitet 
Enkelt 

Struktur 
Middel 

Visuel uro 
Roligt 

Støj 
Stille 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Oplevelsesrigt delområde: Tibirke Bakker er et særpræget og oplevelsesrigt 
landskab med spredte sommerhuse. Det blev anlagt i 1930erne efter en samlet 
plan, hvor bygninger er søgt tilpasset landskabet. Området er landets første ek-
sempel på et planlagt feriehusområde. De store, velholdte sommerhuse og det 
stærkt kuperede terræn beklædt med lyng og spredt bevoksning skaber mulighed 
for en særlig landskabsoplevelse. Det er et særligt karakteristika, at området i 
modsætning til resten af karakterområdet fremstår åbent. På et af højdedragene 
kaldet ”Udsigten” er der udsyn over store dele af kommunen, blandt andet Holløse 

Bredning og Ellemosen, Arresø og det dyrkede agerland. 

Oplevelsesrige enkeltelementer: Tibirke Kirke ligger højt ved karakterområdets 
østlige grænse. Ved kirken er der i dag flot udsyn over Ellemosen og Holløse 
Bredning i karakterområde 8. Ved karakterområdets vestlige grænse findes Asser-
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bo Slotsruin. Slottet blev bygget som kloster i 1100-tallet, men det fungerede kun 
som sådan i kort tid.  

Figur 8 I dag findes Asserbo Slot kun som ruiner på en voldgravsomkranset holm ved 

karakterområdets vestlige grænse. 

Visuelle oplevelsesmuligheder: Langs kysten er der generelt mulighed for visuel-
le oplevelser ved de lange, frie kig langs stranden og over Kattegat. Klitternes blø-
de bakker op mod skoven er med til at skabe variation i landskabet. Også ved Ar-
resø er der mulighed for vide udsyn over søfladen. 
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Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i tre styrkeområder. 

Figur 9 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Særligt karakteristisk: Området er skovklædt, og den historiske udbredelse 
af sandflugtsplantagen ses stadig som en skarpt tegnet grænse i landskabet, dels 
ved det beskyttede dige langs skovkanten, dels ved den oftest klare overgang til 
agerland, Ellemosen og sommerhusområder. Det kuperede terræn fra det under-
liggende randmorænelandskab og de flade områder fra den tidligere litorinaflade er 
med til at give området et varieret præg og en stærk karakter. Skoven strækker sig 
tæt på den naturlige kyst, der er friholdt for kystsikringsanlæg. 

K2 – Kontrasterende: Tibirke Bakker adskiller sig fra resten af karakterområdet 
ved sin lyngbevoksning, åbenhed og bebyggelse. Sommerhusene, der ligger
spredt i området, er med til at give området sit særpræg.
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K3 – Karakteristisk: Området opleves i dag som overvejende skovklædt med 
sommerhusbebyggelse. Undergrunden består af det samme flyvesand som i re-
sten af karakterområdet. På grund af skovbevoksningen opleves overgangen til det 
tilstødende Tisvilde Hegn til dels som flydende. Området er dog ikke en del af Tis-
vilde Hegn og har heller ikke historisk været det. De klare strukturer fra plantagen 
genfindes derfor ikke her.  

Landskabskarakterens tilstand  
Karakterområdet er inddelt i to tilstandsområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 
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T1 – God tilstand: Plantagen findes i sin historiske udbredelse, og de klare struk-
turer med lige veje og geometriske skovpartier er stadig synlige i landskabet. Kyst-
landskabet er friholdt for bebyggelse og andre anlæg, herunder kystsikringsanlæg. 
Skoven strækker sig tæt på kysten, og der er ikke anlagt sommerhuse nær vandet. 
Området er desuden uforstyrret af tekniske anlæg. Også Tibirke Bakker fremstår 
intakt og vedligeholdt som sommerhusområde.

T2 – Middel tilstand: Det tidligere overdrevsareal er i dag bebygget med sommer-
huse, der er omgivet af skovbevoksning. De relativt store sommerhusgrunde har 
mange store træer og kun få hække i grundskellene. Det medvirker til, at området 
til dels opleves som skov og til en vis grad som en del af Tisvilde Hegn. Flere 
steder opleves dog havepræg frem for skovpræg omkring sommerhusene. 
Området fremstår generelt uforstyrret af tekniske og/eller støjende anlæg. Udsynet 
over Arresø er ofte skærmet af bevoksning.  

Intakthed  
God 

Vedligeholdelse 
God 

Uforstyrrethed  
Uforstyrret 

Intakthed 
Middel 

Vedligeholdelse 
Middel 

Uforstyrrethed 
Uforstyrret 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 1 Tisvilde Hegn og Sandet. Udarbejdelsen er sket på baggrund af 
den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vurderingerne 
af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i tre målområder. 

Figur 11 Strategiske målområder i karakterområdet 

M1 – Beskytte 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i god tilstand, hvorfor landskabs-
karakteren skal beskyttes. Tisvilde Hegn og den naturlige kyststrækning fremstår 
med en tydelig historisk tidsdybde. Området er sårbart over for tiltag, der kan udvi-
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ske den skovrige nøglekarakter, de markante terrænformer, den klare struktur med
lige veje og geometriske skovpartier eller påvirke områdets ro. Den visuelle
oplevelse af kysten vil blive ændret ved etablering af kystsikringsanlæg, som 
synligt vil påvirke den naturlige dynamik. Størstedelen af området er statsejet 
fredskov og forvaltes af Naturstyrel-sen. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse: Området er stort set ubebygget, og dette skal søges bibeholdt, 
både langs kysten og i skoven.  

› Kulturhistorie: Den kulturhistoriske udvikling er en vigtig del af områdets ka-
rakter, og disse træk skal bibeholdes. Det gælder både områdets helhedsud-
tryk og de vigtige historiske enkeltelementer som Tibirke Kirke og Asserbo 
Slotsruin. Det beskyttede dige omkring hegnet er ligeledes et vigtigt kulturhi-
storisk element, der bør forblive synligt i landskabet. Den klare overgang mel-
lem skoven og det omgivende åbne land bør generelt sikres, så den historiske 
grænse ikke bliver udvisket.  

› Rekreative og tekniske anlæg: Området er upåvirket af anlæg, og det skal
fortsat friholdes for sådanne.  

M2 - Beskytte 
Området er vurderet som kontrasterende og i god tilstand. Desuden er det 
udpeget som oplevelsesrigt delområde, og landskabskarakteren skal derfor 
beskyttes. Det skyldes blandt andet, at det bakkede område med lyng og den 
spredte bebyggelse fremstår særegent med unik mulighed for landskabs-
oplevelser. Området er fredet bl.a. med Overfredningsnævnets kendelse af 
28-09-1957.

For handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelsen af 
landskabskarakteren henvises til områdets fredninger.

M3 –Vedligeholde 

Området er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor det skal vedli-
geholdes. Landskabskarakteren er sårbar over for en fortætning af bebyggelsen, 
havedannelse og hegning mv., som kan sløre det eksisterende skovpræg.  

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelsesstruktur. Den relativt åbne bebyggelsesstruktur bør bevares for 
at sikre udtrykket af spredt bebyggelse i skov. Adgangen og udsigten til
Arresø bør søges forbedret til gavn for såvel sommerhusbeboerne som 
øvrige besøgende.  

› Rekreative og tekniske anlæg. Området er ikke præget af større anlæg, og
det bør fortsat søges friholdt. 
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2. Kysten og sommerhuse

Nøglekarakter 
Varieret og dynamisk kystlandskab med vekslende kystsikring, bredt sommerhus-
bælte, tidligere fiskerlejer og enkelte åbne kiler. Karakterområdet er karakteriseret 
af nærheden og relationen til havet.  

Figur 1 Stranden ved Rågeleje med kig mod nord. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet omfatter størstedelen af Gribskov Kommunes kyststrækning. Mod 
nord findes det vidtstrakte Kattegat og Øresund, mens karakterområdet mod øst 
administrativt er afgrænset af kommunegrænsen til Helsingør Kommune. Den vest-
lige grænse er trukket ved Tisvilde Hegn, hvor det markante sommerhusbælte i 
karakterområdet også stopper. Mod syd er karakterområdet afgrænset af sommer-
husenes møde med det åbne land. Sommerhusområderne er nogle steder næsten 
vokset sammen med de landsbyer, der ligger tæt på kysten. Landsbyerne har imid-
lertid en større kulturhistorisk tilknytning til agerlandet bag kysten og er derfor som 
udgangspunkt ikke en del af karakterområdet.  
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Områdets karakter er kompleks men et fællestræk er, at landskabets dannelse og 
anvendelse er relateret til og orienteret mod kysten. Kysten er en varieret erosi-
onskyst, og mange steder findes kystsikringsanlæg af forskellig slags. Landskabet
veksler fra højtliggende, skovklædte bakkedrag over stejle, eroderede kystklinter til 
lavtliggende klitlandskaber. På stort set hele strækningen findes sommerhuse, der 
dog adskilles af ubebyggede, grønne rum. Sommerhusene er vokset op omkring de 
tidligere fiskerlejer, Tisvildeleje, Rågeleje og Gilleleje, og tilsammen skaber de et 
bredt bælte af bebyggelse og beplantning langs kysten. Med sin store variation 
udgør kystlandskabet foran sommerhusene en mosaik af forskellige landskabsrum, 
med nærheden og kontakten til havet som fællestræk. Landskabsrummene mellem 
stranden og sommerhusene byder på et væld af forskelligartede oplevelser. Ved 
Heatherhill strækker kystlandskabet sig eksempelvis ind i landet med lyngklædte 
bakker. Ved Nakkehoved vokser et mindre skovområde ned mod kysten, mens der 
ved Dronningmølle findes klitter og brede sandstrande.  
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Karakterområdet er overvejende et kystnært morænelandskab 
dannet under sidste istid, som senere delvist er blevet oversvømmet. Ved isens 
tilbagesmeltning steg vandstanden, og Stenalderhavet oversvømmede den yderste 
del af kysten på dele af strækningen og strakte sig ind i landet som fjordarme, 
blandt andet ved Rågeleje, Gilleleje og Dronningmølle. Ved Heatherhill findes re-
sterne af en tunneldal, som er skåret dybt ned i det omkringliggende moræneland-
skab. Midt i tunneldalen rejser sig en ås. Hanebjerg og Unnerup Mose er oprinde-
ligt dødishuller, dannet af mindre blokke af is, der lå tilbage efter isens tilbage-
smeltning. 

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: Den dominerende jordbundstype er moræneler. Der findes desuden 
flere områder med ferskvandsdannelser, smeltevandssand og –grus samt flyve-
sand. 

Terræn: Karakterområdet er præget af markante terrænforskelle. Hvor de gamle 
fjorde i sin tid strakte sig ind i landet, ligger terrænet i dag lavt. Andre steder i det 
højereliggende terræn har havets erosion skabt stejle klinter, som rejser sig op til 
omkring 40 meter ved blandt andet Nakkehoved, Gilbjerghoved og Vejby strand.  

Vandelementer: Der er flere små søer og moseområder i kystlandskabet, og der 
løber endnu vand i de tidligere fjordarme i form af åerne Højbro Å, Søborg Kanal, 
Esrum Å, og Pandehave Å. Hanebjerg Mose og Unnerup Mose ligger begge nær 
Heatherhill. 

Kyst: Karakterområdet omfatter ca. 25 kilometers kyststrækning. Kysten er en ero-
sionskyst, og der er mange kystsikringsanlæg af forskellig art. I den vestlige del af 
Kommunen er kysten orienteret i nordvestlig retning mod Kattegat. Fra Gilleleje og 
mod Dronningmølle er kysten orienteret i nordøstlig retning mod Øresund. Strand-
bredden er overvejende omkring 30 meter, men den varierer betydeligt langs 
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strækningen. Også kystlandskabet mellem stranden og sommerhusene veksler i 
omfang – fra få meter ved Rågeleje til omkring 800 meter ved Heatherhill. Havbun-
den skråner generelt mere stejlt vest for Gilleleje end øst for, men den naturgivne 
dynamik betyder, at strandbredde, dybdeforhold mv. kan variere fra år til år. 

Figur 4 Klinterne ved Heatherhill rejser sig stejlt langs kysten og eroderes, hvor der ikke 

er anlagt kystsikringsanlæg. 

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Sommerhusene er omgivet af beplantning i form af træer, 
buske og hække. Kystlandskabet er nogle steder bevokset, hvilket blandt andet 
ses ved Fyrrestien og Munkerup, hvor bevoksning strækker sig helt ned til
stranden. Andre steder, som ved Heatherhill, er skrænterne eroderet og fremstår
derfor ubevoksede. I områderne med flyvesand findes ofte marehalm.

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Oprindeligt har der været fisker-
lejer langs kysten, hvor fiskerne trak deres både op på stranden (bl.a. Tisvildeleje 
og Rågeleje). Da der blev bygget havn i Gilleleje, flyttede de fleste fiskere deres 
både hertil. Langs kysten blev der op gennem 1900-tallet anlagt badehoteller og 
sommerhuse. Udviklingen tog for alvor fart efter 2. verdenskrig, hvor man begyndte 
at udstykke markerne til sommerhusgrunde. I 1970’erne blev endnu flere grunde 

udstykket, og sommerhusbæltet tog den form, vi kender i dag.  

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Sommerhusbæltet er opstået 
omkring de gamle fiskerlejer. De gårde, som områderne er udstykket fra, kan ofte
genfindes og ligger mere eller mindre velbevaret mellem sommerhusene.

Dronningmølle er eksempelvis opstået omkring en tidligere møllegård. Ved 
Nakkehoved findes to fyrtårne, det østre og det vestre, som er vigtige 
kulturhistoriske elementer. Fyrtårnene er begge omgivet af skovbevoksning, og det 
østre tårn, der er det æld-ste og det laveste, opleves ikke i landskabet. Det vestre 
tårn er højere, og dets røde top kan ses flere steder langs kysten og enkelte steder 
inde i baglandet. 

Rekreative og tekniske anlæg: Store dele af kysten er præget af forskellige for-
mer for kystsikring. Her findes bølgebrydere og høfder af både træ, sten og beton, 
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som i forskellig grad skaber barrierer i udsynet over havet eller langs stranden. Kun 
få steder, blandt andet ved Heatherhill, Udsholt og Gilbjerg Hoved, er kysten fri-
holdt for kystsikring. Havnen i Gilleleje er det eneste sted, hvor der ligger industri-
bygninger ved kysten. Ved Dronningmølle ligger en campingplads, men den er re-
lativt skærmet af beplantning. I sommerhusbæltet er der generelt ikke større an-
læg. 

Figur 5 Kysten er på store dele af strækningen præget af kystsikringsanlæg. Her ses 

høfder med store sten ved Munkerup 

Landskabskarakterens oprindelse 
Grundlaget for karakterområdets forskellighed blev skabt i forbindelse med sidste 
istid, hvor isens fremrykning og tilbagesmeltning skabte de terræn- og jordbunds-
forskelle, der endnu i dag medvirker til områdets kompleksitet. I løbet af 1900-tallet 
er de mange sommerhuse kommet til, og de er i dag et markant element i kyst-
landskabet. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Generelt er karakterområdet meget sammensat og oplevelsesrigt. Det kan over-
ordnet inddeles i tre typer af landskabsrum, der veksler i størrelse og indhold – 
stranden, sommerhusene og landskabet herimellem. Den rumlige afgrænsning 
varierer betydeligt i karakterområdet. Landskabsrummene i sommerhusbæltet er 
lukkede, og udsynet er begrænset. Der er lange stræk mellem sommerhusene, 
hvor kysten og havet ikke opleves. Derfor findes kystoplevelsen og det frie udsyn 
over havet primært på stranden og i kystlandskabet op til sommerhusene. Her er 
oplevelserne meget forskellige, blandt andet på grund af variationerne i terræn, 
beplantning og kystsikring samt forskellene i bredden af kystlandskabet. Forskelle-
ne i udsynet over havet medvirker også til områdets store variation. På den vestli-
ge del af kysten opnås vidtstrakte udsyn over Kattegat, mens udsigten fra den øst-
lige del af karakterområdet er præget af nærheden til Sverige. Det er desuden en 
del af landskabsoplevelsen, at havet visse steder er direkte tilgængeligt, typisk ved 
de forhenværende fiskerlejer, mens det andre steder er tæt på, men mindre til-
gængeligt på grund af en stejl kystskrænt, f.eks. ved Gilbjerg Hoved. 

Den omfattende og forskelligartede kystsikring langs store dele af kyststrækningen 
opleves som forstyrrende, og karakterområdet betegnes derfor som uroligt. De for-
skellige anlæg til kystsikring påvirker landskabsoplevelsen forskelligt. Hvor der lig-
ger en enkelt gammel bølgebryder af træ, opfattes den eksempelvis ikke nødven-
digvis som dominerende, mens stenhøfder på række et andet sted kan opleves 
som et markant teknisk element. Generelt opleves landskabet roligt i sommerhus-
området. 

Figur 6 Fra Gilbjerg Hoved er der mulighed for en imponerende udsigt over Kattegat, 

kysten og baglandet 

Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Skala 
Lille - stor 

Rumlig afgrænsning 
Åbent - Lukket 

Kompleksitet  
Meget sammensat 

Struktur 
Middel 

Visuel uro 
Uroligt 

Støj 
Stille 
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Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Oplevelsesrigt delområde: Heatherhill er et oplevelsesrigt delområde, der er ka-
rakteriseret ved et markant kuperet terræn dækket af hede- og lyngplanter og med 
enkelte træer. Området adskiller sig også fra en stor del af den øvrige kyststræk-
ning ved at strække sig ind i landet som et stykke unik natur mellem bebyggelsen. 
Området er fredet. 

Figur 8 Det bakkede lynglandskab ved Heatherhill er unikt og storslået 

Oplevelsesrige enkeltelementer: De to fyrtårne ved Nakkehoved er oplevelsesri-
ge enkeltelementer. Fyrtårnene er opstillet i relation til havet, men de er med tiden 
blevet omkranset af skov. Det østre fyrtårn er lavt og på land opleves det kun på 
kort afstand. Det vestre fyrtårn er højere, og dets røde top kan både ses langs ky-
sten og fra flere steder inde i landet. 

Visuelle oplevelsesmuligheder: Langs hele kysten er det muligt at få særlige 
visuelle oplevelser. Kystlandskabet varierer fra bløde klitlandskaber til skovbevok-
sede, eroderede klinter. Ved Tisvilde og Dronningmølle findes for eksempel brede 
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sandstrande og klitter, mens træer ved Udsholt og Nakkehoved strækker sig helt 
ud til kysten. Sommerhusene og byerne danner generelt et skel, der afgrænser 
kystens små forskelligartede landskabsrum. Også de høje klinter opleves som en 
markant afgrænsning, når man befinder sig på strandene nedenfor. Det gælder 
f.eks. ved Gilbjerg Hoved, hvor den stejle klint hæver sig højt i landskabet og giver
et storslået udsyn. 

Figur 9 Ved Dronningmølle findes bred sandstrand og klitter. 

Udsigtskiler: Gilbjerg Hoved rejser sig markant i landskabet, og her er mulighed 
for en vidtstrakt udsigt både ind i landet, over Kattegat og langs kysten. Sverige 
opleves også, og på en klar dag er det muligt skelne bebyggelse og bevoksning i 
landskabet der. Også ved Dronningmølle er der ved en friholdt kile mulighed for et 
langt kig ind i baglandet - blandt andet til hedeområdet Rusland. 

Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i to styrkeområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 
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K1 – Særligt karakteristisk: Hele den yderste kyststrækning er særlig karakteri-
stisk. Området omfatter stranden og det kystlandskab, der i varierende bredde 
strækker sig op til bæltet af bebyggelse. Der er vidtstrakte udsyn over Kattegat og 
mere afgrænsede kig til Sverige over Øresund. De mange små, forskelligartede 
landskabsrum giver området en stærk karakter. I landskabsrummene findes både 
skov, klitter, klinter, lyng og sandstrand i forskellig bredde. Sommerhusene og by-
erne har dog reduceret kystlandskabet til en stribe, der indimellem er så smal, at 
den er vanskelig at erkende på kort.  

K2 – Karakteristisk: Området består af det brede sommerhusbælte og de tidligere 
fiskerlejer, som er vokset sammen med dette. Der er tale om et bebygget land-
skab, og sommerhusene og den omgivende beplantning lukker udsynet til kysten 
og havet. Arealanvendelsen er tydeligt orienteret mod kysten, og enkelte steder 
inde i området, hvor lineære veje fører til havet, er der også visuel forbindelse her-
til.  

Landskabskarakterens tilstand  
Området er inddelt i to tilstandsområder. 

Figur 11 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 

T1 – Dårlig tilstand: Kysten er præget af kystsikringsanlæg af forskellig art, der 
skaber et teknisk, kontrolleret udtryk. Nogle af anlæggene er nedslidte og har ikke 
længere nogen egentlig funktion. Desuden ses en tendens til privatisering, hvor 
sommerhusene med hegn begynder at inddrage dele af stranden. Mange steder 
byder kyststrækningen dog fortsat på særlige oplevelser, og i nogle af de små 
landskabsrum eller friholdte kiler, som for eksempel ved Heatherhill, er tilstanden 
god. 
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T2 – Middel tilstand: Sommerhusbæltet er et lukket, beplantet område med tæt-
liggende sommerhuse. Områdets tidsdybde er relativt kort, og den naturgeografi-
ske dannelse er vanskelig at fornemme i det meste af området. Karakteren som 
sommerhusområde fremstår tydelig, og enkelte steder er der via retlinede veje ud-
syn til Kattegat. Den visuelle forbindelse til kysten er dog begrænset og man kan 
bevæge sig i store dele af området uden at se kysten og havet. Hegn og hække 
findes langs en del af vejene og er med til at blokere udsynet. 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 2 Kysten og sommerhuse. Udarbejdelsen er sket på baggrund af 
den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vurderingerne 
af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i to målområder. 

Figur 12 Strategiske målområder i karakterområdet 

M1 – Beskytte og forbedre 

Området er vurderet som særligt karakteristisk og i dårlig tilstand, hvorfor det skal 
beskyttes og forbedres. Kystlandskabet er trængt af et bredt bælte af sommerhuse, 
og landskabsoplevelserne findes i høj grad i de forskellige landskabsrum langs 
kysten. Landskabet er derfor sårbart over for udfyldning af det frie kystlandskab 
med bebyggelse, hegn mv. Anlæggene kan give kystlandskabet et uroligt og tek-
nisk præg. Området er derfor sårbart overfor yderligere tiltag med kystsikringsan-
læg, medmindre der samtidig foretages en oprydning i de eksisterende anlæg. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelse og forbedring af landskabskarakteren: 

› Skov og beplantning. Variationen i de enkelte landskabsrum langs kysten 
skal bevares.

› Rekreative og tekniske anlæg. Kysten er stærkt forstyrret af forskellige 
kystsikringsanlæg. Her findes bølgebrydere og høfder i træ, sten og beton. 
En del af anlæggene er nedslidte og har ikke længere nogen effekt, og de 
kan med fordel for landskabsoplevelsen fjernes. Ved nyanlæg af hårde 
kystsikringsanlæg bør derfor fokuseres på dels landskabelig indpasning af 
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det nye anlæg, dels eventuelt behov for oprydning i eksisterende anlæg. De 
områder, som i dag er friholdt for kystsikring, bør fortsat friholdes. Nye 
rekreative anlæg til støtte for friluftslivet langs kysten skal ligeledes 
indpasses landskabeligt og tilpasses de stedlige forhold.

M2 – Vedligeholde 

Området er vurderet som karakteristisk i middel tilstand, hvorfor det skal vedlige-
holdes. Området er sårbart overfor yderliggere begrænsning af den visuelle
forbindelse til kysten samt sløring af kulturhistoriske strukturer i området.

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. De gamle gårde, som områderne er udstykket fra, bør bevares 
som synlige elementer. Det kan dels være bygningsstrukturen og dels de 
ofte store grunde, der bevares. 

› Skov og beplantning. Der kan arbejdes for at skabe flere muligheder for ud-
syn mod havet via vejene. 
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3. Landbrugslandskab ved Vejby

Nøglekarakter 
Åbent, storbakket landbrugslandskab med vidtstrakte marker, sparsom bevoks-
ning, små byer, landsbyer og udflyttede gårde.  

Figur 1 Landskabet er overvejende åbent med bevoksning i form af enkeltstående træer 

eller småbevoksninger omkring søer, moser eller bebyggelse. Her på den nordli-

ge side af Laugø ses desuden vejtræer. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger midt i Gribskov Kommune. Mod nord er grænsen trukket 
langs randen af sommerhusene, mens den sydvestlige grænse følger Ellemosen 
og Kildevej (267). Mod syd er karakterområdet afgrænset af byranden til henholds-
vis Helsinge og Græsted samt skovbrynene til Valby Hegn, Græsted Hegn og Ag-
gebo Hegn. Den nordøstlige grænse følger vejene Hågendrupvej, Almevej og Por-
sagervej, hvor terrænet falder, og landskabet bliver fladt og lavtliggende. 
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Landskabet ligger generelt højt med vide udsigter over det åbne landbrugsland-
skab. Terrænet er overvejende storbakket men falder mod ådalen omkring Højbro 
Å, hvor det bliver næsten fladt. Karakterområdet er intensivt opdyrket med store 
markflader, små byer og landsbyer samt udflyttede gårde og huse. I markerne gen-
finder man stadig strukturerne fra tidligere jordreformer, blandt andet stjerneud-
skiftning omkring landsbyerne Laugø og Alme. Beplantning findes primært i form af 
læhegn, bevoksning i markskel og omkring småsøer, vandløb og bebyggelse. Kir-
kerne i Vejby, Valby og Blistrup er markante elementer, der er synlige på stor af-
stand. Sommerhusområderne mod nord opleves som et bælte af bevoksning, der 
afgræn-ser landskabsrummet og skærmer den visuelle forbindelse til kysten. Mod 
syd fin-des de markante skovbryn til Valby, Græsted og Aggebo Hegn, der 
ligeledes af-grænser landskabsrummet.  
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Karakterområdet indeholder flere geomorfologiske elementer. Om-
rådet er dels et morænelandskab, som er skabt under isen, dels et dødislandskab, 
der er skabt af blokke af såkaldt dødis, som er efterladt ved isens tilbagesmeltning. 
Ved Tibirke rejser en randmoræne sig. Randmorænen består af materiale, som 
isen har skubbet foran sig som en bulldozer, eller af sediment, som er gledet ned 
og efterladt i en bunke ved isens front. 

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: De dominerende jordtyper er moræneler og ferskvandsdannelser, men 
der er også mange indslag af smeltevandssand og –grus samt enkelte partier af 
smeltevandsler. Moræneleret findes hovedsagligt i de højereliggende dele af ka-
rakterområdet, mens ferskvandsdannelserne samt smeltevandssand og –grus er at 
finde i lavtliggende vådområder. 

Terræn: Karakterområdet ligger højt, og terrænet er overvejende storbakket. I dø-
dislandskabet er det mere kuperet, mens det i den lavtliggende ådal omkring Høj-
bro Å er stort set fladt. Ved Ørby når randmorænen op over 30 meters højde, og 
den rejser sig markant over den lavtliggende Ellemose syd herfor (karakterområde 
8). 

Vandelementer: Adskillige åer løber gennem karakterområdet. Sigerslev Å – To-
bro Å har udspring i Valby Hegn og løber via Højbro Å til sit udløb i Kattegat ved 
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Rågeleje. Desuden løber Tannemose Å, Øllemose Å og Maglemose Å gennem 
karakterområdet. Foruden åerne findes mange søer og moseområder af forskellig 
størrelse, blandt andet Holløse Dam og Maglemosen. 

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Der er kun begrænset bevoksning i karakterområdet, pri-
mært i form af læhegn, vejtræer, enkeltstående træer på markfladerne og bevoks-
ning i markskel. Herudover findes krat og anden bevoksning omkring småsøer og 
den spredte bebyggelse/fritliggende gårde. Også de små byer og landsbyer er ofte 
skærmet af beplantning. Sommerhusområderne mod nord opleves oftest som et 
bælte af bevoksning, mens Valby, Aggebo og Græsted Hegn mod syd lukker 
karakterområ-det med markante skovbryn. 

Dyrkningsform: Karakterområdet dyrkes generelt intensivt med store marker. Ud-
nyttelsen er mere ekstensiv i de lavtliggende vådområder, men den intensive dyrk-
ning når flere steder tæt på åerne. Mellem Mønge Huse og Tulstrup er dyrkningen 
mere ekstensiv og jordlodderne mindre. 

Figur 4 Landbruget dyrkes generelt intensivt, og der er ofte mulighed for lange kig over 

det åbne landskab. Her ses toget passere ved Laugø. 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Bebyggelsen er generelt koncen-
treret i små byer og landsbyer. Byerne Vejby, Ørby og Blistrup er vokset betydeligt, 
og her er den oprindelige landsbystruktur delvist udvisket ved udbygningerne. Ka-
rakterområdet har også mange landsbyer, der stort set ikke er vokset de sidste 
godt 100 år. Det gælder blandt andet Laugø og Alme. Kirkelandsbyerne Vejby, 
Valby og Blistrup ligger højt i landskabet. Omkring nogle af landsbyerne kan man i 
landskabet se strukturerne fra udskiftningstiden. Eksempelvis er der spor af stjer-
neudskiftninger omkring Ørby, Laugø, Mønge og Alme. Foruden landsbyerne fin-
des mange udflyttede gårde.  

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Det åbne land er et gammelt kul-
turlandskab. Omkring flere af landsbyerne kan man stadig se spor af datidens jord-
reformer, og fragmenter af udskiftningsdigerne er generelt bevaret mange steder. 
De mange sten- og jorddiger er vigtige kulturhistoriske elementer, der vidner om 
tidligere tiders ejendomsstruktur. Kirkerne i Vejby, Valby og Blistrup ligger højt og 
kan ses i store dele af karakterområdet.  
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Figur 5 Kirken i Vejby ligger markant i landskabet og er synlig i store dele af området. 

Her ses den fra Askemosevej. 

Det er et generelt karaktertræk, at gravhøje findes spredt i karakterområdet – ofte 
placeret særligt højt på bakketoppene. Vest for Blistrup findes en markant gruppe 
af gravhøje fra bronzealderen, kaldet Maglehøjene, på et højtliggende plateau.  

Rekreative og tekniske anlæg: En jernbane løber gennem karakterområdet fra 
Helsinge over Vejby mod Tisvildeleje samt i den østlige del af karakterområdet 
mellem Græsted og Pårup Station. Desuden krydser en højspændingsledning ka-
rakterområdet. Vest for blistrup ligger en genbrugsstation. Nord for Mønge står en 
vindmølle. Der findes campingpladser nord for Vejby og ved Smidstrup, og 
kursus- og feriecenteret Nordic Park ligger vest for Blistrup. Desuden indeholder 
karakterområdet enkelte små erhvervsområder, blandt andet øst for Vejby og Blis-
trup. 

Figur 6 Nord for Mønge står en enlig mølle i det åbne landbrugslandskab. Møllen er 

generelt synlig i store dele af kommunen. 
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Landskabskarakterens oprindelse 
Karakterområdet er et kulturlandskab, og landskabskarakteren har primært sin op-
rindelse i tiden omkring udskiftningen, der tog fart fra slutningen af 1700-tallet. Vej-
by, Ørby og Blistrup er udbygget til små byer i nyere tid.  
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Karakterområdet er kendetegnet ved et roligt og enkelt landskab, der består af sto-
re veldefinerede landskabsrum. Skalaen er stor, og der er mange muligheder for 
lange kig over landbrugslandskabet. Ved Alme er på grund af terrænet og det åbne 
landskab udsyn til Kullen i Sverige. Omkring en del af landsbyerne kan man endnu 
opleve strukturerne af datidens udskiftninger. Der er vejtræer og markskel samt 
bevoksning omkring småsøerne og de gennemgående åer. Bevoksning bryder de 
åbne flader, men den er mange steder transparent og giver landskabsoplevelsen 
dybde. Landbrugslandskabet lukkes mod nord og sydøst af bevoksningen omkring 
sommerhusene og skovbrynene fra hegnene i karakterområde 7. Langs hegnene 
mod sydøst bliver skalaen mindre, og landskabsrummet opleves mere lukket.  

Landskabsoplevelsen er generelt uforstyrret af tekniske anlæg. Karakterområdet 
krydses af jernbane og højspændingsledning, men de opleves ikke som domine-
rende elementer. Omkring genbrugspladsen ved Højelt og på østsiden af Vejby har 
karakterområdet lokalt et teknisk præg. Vindmøllen ved Mønge opleves ofte som et 
enkeltstående teknisk element i landskabet, men den er ikke dominerende. 

Figur 7 Det åbne landbrugslandskab øst for Vejby. Her har området et lidt teknisk præg 

fra højspændingsledninger og erhverv. 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 8 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Oplevelsesrigt delområde: I karakterområdets midterste del nær Blistrup ligger 
en markant gruppe gravhøje kaldet Maglehøjene. De ligger på et højdedrag, og der 
er i dag 11 gravhøje tilbage af de oprindeligt 25 høje. Navnet Maglehøje betyder 
"de store høje", og højene er op til 6 meter høje og flere har en diameter omkring 
30 meter. 

Figur 9 Maglehøjene ligger højt og tydeligt i landskabet. Sommerhusene langs kysten 

ses i baggrunden omkranset af beplantning. 
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Oplevelsesrige enkeltelementer: De højtliggende kirker i Vejby, Valby og Blistrup 
er alle udpeget som oplevelsesrige enkeltelementer. Kirkerne er tydelige i landska-
bet, og de kan ses fra store afstande. I Blistrup findes også Blistrup Mølle. Der er 
friholdt en kile ind i byen fra vestsiden, men møllen er dog primært synlig i nærom-
rådet.  
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Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i tre styrkeområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Særligt karakteristisk: Karakterområdet er karakteriseret ved et åben, in-
tensivt dyrket morænelandskab. Bebyggelsen er hovedsagligt koncentreret i de 
højtliggende små byer og landsbyer Vejby, Ørby og Valby. Terrænforskellene er 
markante i landskabet, der blandt andet rejser sig markant i form af randmorænen 
ved Ørby og bliver næsten fladt i ådalen omkring Højbro Å. Omkring flere af byerne 
og landsbyerne ses endnu velbevarede spor efter datidens jordreformer. Blandt 
andet omkring Laugø og Mønge vidner veje, markskel og diger om landsbyernes 
stjerneudskiftning. Kirkerne i Vejby og Valby har bevaret deres position i landska-
bet, og kan ses fra store dele af området.  

K2 – Karakteristisk Landskabet fremstår karakteristisk med sit bakkede til kupe-
rede terræn med intensiv landbrugsdrift. Bebyggelsen er generelt koncentreret i 
Blistrup og de små landsbyer, men her findes også en del fritliggende gårde og 
huse. Dødislandskabet har desuden skabt et antal afløbsløse lavninger, som i dag 
indeholder små søer, moser og bevoksning, der til en vis grad bryder de åbne 
landbrugsflader. 

K3 - Kontrasterende: Landskabet er præget af en mindre skala med små huse 
langs vejen og inddeling i små jordlodder og står i kontrast til det omkringliggende 
åbne og vidtstrakte landbrugslandskab. Nærheden til skovområderne i karakterom-
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råde 7 opleves tydeligt, og de markante skovbryn er med til at give området en me-
re lukket karakter. 

Landskabskarakterens tilstand 
Karakterområdet er inddelt i to tilstandsområder. 

Figur 11 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 

T1 – God tilstand: Landskabet fremstår intakt med landbrug, små byer, landsbyer 
samt fritliggende gårde og huse. I store dele af området kan strukturerne fra ud-
skiftningstiden endnu opleves i landskabet. Det varierende terræn er også et mar-
kant karaktertræk, hvor der er tydelige kontraster mellem den lavtliggende ådal 
omkring Højbro Å, og det højereliggende moræne- og dødislandskab omkring. Om-
rådet er generelt ikke forstyrret af tekniske anlæg.  

T2 – Dårlig tilstand: Området omfatter den udbyggede Blistrup og landsbyen 
Udsholt nord herfor. Udsholt er ved at vokse sammen med sommerhusbæltet, og 
de tidligere strukturer omkring landsbyen er næsten udvisket. Desuden har den 
væsentlige udbygning af Blistrup betydet, at overgangen mellem de to byer er van-
skelig at genfinde i landskabet. Der er endnu bevaret et frit indkig til Blistrup Kirke i 
byens vestlige del. 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 3 Landbrugslandskab ved Vejby. Udarbejdelsen er sket på bag-
grund af den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vur-
deringerne af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i fire målområder. 

Figur 12 Strategiske målområder i karakterområdet 

M1 – Beskytte 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i god tilstand, hvorfor landskabs-
karakteren skal beskyttes. Det skyldes blandt andet, at landbrugslandskabet frem-
står relativt uforstyrret og med tydelig historisk tidsdybde. Landskabskarakteren er 
sårbar over for tiltag, som vil sløre kirkernes markante positioner i landskabet eller 
udviske strukturerne fra jordreformerne.

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Landsbyerne og deres omgivende strukturer i det åbne agerland 
er et vigtigt karaktertræk i landskabet, og ny bebyggelse bør så vidt muligt 
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undgås eller indpasses i landskabet. 

› Kulturhistorie. Resterne af udskiftningsdigerne omkring de små byer og 
landsbyer bør beskyttes, da de er vigtige for at bevare områdets 
kulturhistorie og det nuværende helhedsindtryk. Vejomlægninger vil udgøre 
en væsentlig forstyrrelse og bør så vidt muligt undgås.  

› Skov og beplantning. Området er karakteriseret ved sin åbenhed og intensi-
ve landbrugsdrift, og man kan ofte se fra landsby til landsby. Skovrejsning og 
øget beplantning vil generelt udviske de kulturhistoriske spor og ændre områ-
dets udtryk. Desuden kan det sløre de karakteristiske terrænformer. 

› Tekniske anlæg. Områdets store skala gør landskabet robust over for nye 
anlæg. Ådalen omkring Højbro Å bør dog friholdes, ligesom anlæggene ikke 
må ændre karakteren af de små byer og landsbyer. Desuden er det vigtigt, at 
anlæg så vidt muligt bliver indpasset i landskabet og ikke blokerer indkigget til 
kirkerne i Vejby og Valby samt til gravhøje.  

M2 – Vedligeholde 
Området er vurderet som karakteristisk og i god tilstand, hvorfor landskabskarakte-
ren skal vedligeholdes. Landskabet er præget af intensivt landbrug omkring lands-
byer og fritliggende gårde og huse. Den åbne karakter er et vigtigt træk, og områ-
det er sårbart over for tiltag, der vil sløre de kulturhistoriske udskiftningsstrukturer 
og blokere det frie udsyn. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Det åbne landbrugslandskab er sårbart over for spredt 
bebyggelse. Bebyggelse på de åbne arealer vil udviske områdets historiske 
landbrugskarakter samt områdets markante kontrast til byerne og 
sommerhusbæltet mod nord. 

› Kulturhistorie. Resterne af udskiftningsdigerne omkring landsbyerne bør be-
skyttes, da de er vigtige for at bevare områdets kulturhistorie. Også det frie 
indblik til Blistrup Kirke bør sikres. 

› Skov og beplantning. Skovrejsning og øget beplantning vil generelt ændre 
områdets åbne landbrugskarakter og bør så vidt muligt undgås. 

› Tekniske anlæg. Områdets bakkede terræn og store skala gør landskabet 
robust over for nye anlæg. Det er vigtigt, at eventuelle anlæg indpasses i 
landskabet og søges skærmet af terræn og beplantning.  

M3 – Vedligeholde og forbedre 
Området er vurderet som karakteristisk og i dårlig tilstand, hvorfor landskabskarak-
teren skal vedligeholdes og forbedres. Den udbyggede Blistrup er ligesom Udsholt 
ved at vokse sammen med sommerhusområdet nord herfor. Området er sårbart 
over for yderligere bebyggelse mellem byen og sommerhusbæltet.  
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I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse og forbedring af landskabskarakteren: 

› Rekreative og tekniske anlæg. Eventuelle anlæg bør placeres i tilknytning 
til eksisterende by og uden at by og sommerhusbælte vokser sammen 

M4 – Vedligeholde  

Området er vurderet som kontrasterende og i god tilstand, og 
landskabskarakteren skal vedligeholdes. Området er karakteriseret ved mindre 
skala med flere huse, små jordlodder og nærheden til skovområderne i 
karakterområde 7. Det er sårbart over for tiltag, der vil udviske overgangen fra 
land til skov. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Skov og beplantning. Skovrejsning eller øget bevoksningsgrad vil sløre 
strukturen med landbrug og inddelingen i de små jordlodder og bør undgås. 
De levende hegn skal så vidt muligt beskyttes, fordi de er med til at skabe 
strukturen. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Store anlæg vil virke dominerende på de 
små jordlodder og mellem husene og bør så vidt muligt undgås. 

› Bebyggelse. Det skal så vidt muligt undgås, at Blistrup og Udsholt vokser 
helt sammen med sommerhusbæltet, da det vil udviske områdets 
nøglekarakter og byernes historiske tilknytning til landbruget. 

› Bebyggelse. Karakteren af små husmandssteder bør bevares.

Tilbage til oversigt

Side 100 af 306



4 Søborg Sø 

Nøglekarakter 
Fladt, åbent lavbundsområde med afvandet sø. Der er ekstensivt og intensivt land-
brug, varieret tilgroning, sparsom bebyggelse og kun få tekniske anlæg. 

Figur 1 Det flade, åbne landskab er et markant karaktertræk. Her ses den nordlige del af 

Søborg Sø fra Søborggårdsvej. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger midt i Gribskov Kommune. Mod syd er grænsen trukket 
langs den tidligere søbred, der er markeret med en markant trærække. Den østlige 
grænse følger fra nord Hillerødvej (227), Ålekistevej, Søborggårdsvej og Toftevej, 
hvor skrænterne til karakterområde 5 hæver sig markant på den anden side. 
Landsbyen Søborg er inkluderet i karakterområdet. Den vestlige grænse er lagt 
dels langs Hågendrupvej, Almevej og Porsagervej, dels langs Søborg Landkanal, 
hvor terrænet og arealanvendelsen markerer overgangen til det storbakkede land-
brugslandskab i karakterområde 3. Mod nord er grænsen trukket langs kanten af 
sommerhusene og Gilleleje byrand. 

Tilbage til oversigt

Side 101 af 306



Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Karakterområdet er karakteriseret ved et fladt terræn, der er intensivt og ekstensivt 
dyrket og præget af en vis tilgroning i de sumpede dele. Landskabet fremstår ge-
nerelt åbent og transparent og med kun sparsom beplantning i den nordlige del. En 
markant trærække og Søborg Landkanal på den vestlige side markerer udstræk-
ningen af den nu afvandede Søborg Sø, der udgør karakterområdets sydlige del. 
Den afvandede sø opleves som lavtliggende med skrænter mod de omgivende 
områder. Især mod syd er den tidligere søbund inddelt i rektangulære markfelter af 
retlinede dræningsgrøfter. Strukturen er dog delvist udvisket på grund af områdets 
tiltagende tilgroning. På bakkedrag i det ellers flade landskab ligger mod nord en-
kelte landsbyer, Lille Fjellenstrup, Fjellenstrup og Pårup. Ellers er der kun lidt 
bebyggelse i karakterområdet. Søborg Slotsruin ligger ligesom Søborg på et næs i 
den afvandede Søborg Sø og udgør et vigtigt kulturhistorisk element i karakterom-

Tilbage til oversigt

Side 102 af 306



rådet. Forbindelsen til kysten er afskåret af sommerhuse og Gilleleje, bortset fra 
kilen ved Gilbjerghoved.  
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Karakterområdet omfatter en lavtliggende smeltevandsdal fra sid-
ste istid, som i stenalderen blev oversvømmet på grund af havspejlsstigninger. Se-
nere medførte den relative landhævning, at fjorden blev tørlagt og den inderste del 
afsnøret fra havet. Det dannede en sø i landskabet.  

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: Den dominerende jordtype i karakterområdet er ferskvandsdannelser 
med indslag af moræneler. Det flade, afvandede areal består af ferskvandsgytje, 
mens skrænterne udgøres af ferskvandstørv. Nærmest kysten består jordbunden 
overvejende af smeltevandssand og -grus.  
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Terræn: Karakterområdet er fladt og ligger lavt i landskabet. Det når op i ca. 10 
meters højde på de bakkedrag, hvor landsbyerne ligger. Desuden stiger terrænet 
ved det højere parti mod kysten og Gilbjerg Hoved. Det flade terræn står i tydelig 
kontrast til det omgivende bakkelandskab. 

Vandelementer: Søborg Kanal og Landkanal skærer sig gennem karakterområ-
det. Desuden er den tidligere søbund gennemskåret af retlinede afvandingskanaler 
i et rektangulært system. Enkelte steder er der dannet småsøer, blandt andet ved 
Bedsmose. Om vinteren og i våde perioder står der ofte vand på markerne. 

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Karakterområdet fremstår åbent med begrænset bevoks-
ning, men der er begyndende tilgroning på nogle af de vådere arealer, blandt andet 
i midten af den tidligere Søborg Sø. Den afvandede søbund er omkranset af en 
trærække, der udgør resterne af den tidligere søbredbevoksning og primært består 
af asketræer.  

Dyrkningsform: Dyrkningsformen er hovedsagligt intensivt og ekstensivt landbrug 
i hele karakterområdet. På den afvandede søbund bliver driften generelt mere eks-
tensiv, jo længere man kommer ind mod søens midte. Foruden landbrugsdriften 
findes remiser til jagtformål.  

Figur 4 Den nordlige del af Søborg Sø er flad og åben.

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Der er begrænset bebyggelse og 
kun enkelte landsbyer i karakterområdet. De ligger generelt højt i det ellers flade 
landskab. Den afvandede søflade blev i starten af 1900-tallet solgt som parceller til 
omkringboende. Søfladen er stort set ubebygget og rummer kun enkelte mindre 
gårde, en skydebane samt en rideskole. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Søborg Sø er blevet drænet over 
en årrække. Afvandingskanalen Søborg Kanal blev gravet i 1700-tallet, men søen 
blev først for alvor tørlagt i 1870'erne. Den tørlagte søflade og de karakteristiske 
afvandigsgrøfter er et tydeligt billede på datidens bestræbelser på at sikre mere 
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landbrugsjord gennem landindvinding. På et næs i det nu flade landskab ligger 
landsbyen Søborg, Søborg Kirke og Søborg Slotsruin. Søborg Slot blev opført på 
en holm og stammer i sin ældste del fra midten af 1100-tallet. Den fungerede i 
middelalderen som kongesæde. Ved borgen kendes fra midten af 1200-tallet en 
by, Søborg. Byen havde købstadsrettigheder, som den mistede igen i midten af 
1500-tallet. I dag er Søborg en landsby. 

Figur 5 Søborg slotsruin ligger nord for landsbyen Søborg på et næs i den afvandede sø 

Rekreative og tekniske anlæg: Karakterområdet er generelt ikke præget af 
tekniske anlæg. I den centrale del af området findes dog flere anlæg; jernbanen 
krydser denne del af området i nord-sydlig retning, og det gør en højspændings-
ledning og Pårupvej også. Der ligger desuden en transformerstation. I den 
nordlige del af den afvandede sø ligger Søborggårds ridehal som et markant 
element på den ellers bygningsløse flade. Redskaber fra rideskolen står spredt på 
fladen.

Landskabskarakterens oprindelse 
Karakterområdets dannelse fremstår endnu tydeligt i landskabet i form af det flade 
terræn og den afvandede sø. Dræningen af Søborg Sø op gennem 1700- og 1800-
tallet afspejler sig tydeligt landskabets karakter i dag. Udstykningen i små jordlod-
der og afvandingsgrøfterne er visuelle elementer, der viser områdets historie. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Landskabsoplevelsen er i karakterområdet især præget af det flade terræn og den 
intensive og ekstensive landbrugsudnyttelse. Skalaen i området veksler fra de sto-
re, åbne vidder mod nord til små rektangulære felter med begyndende tilgroning i 
den afvandede Søborg Sø mod syd. Skalaen betegnes derfor overordnet som 
middel. Selvom karakterområdet primært opleves åbent, betyder trærækken om-
kring søen og den begyndende tilgroning i vådområderne, at den rumlige oplevelse 
af karakterområdet især mod syd virker afgrænset. Der er mere åbent mod nord, 
men også her bliver området afgrænset af overgangen til sommerhusbæltet og 
Gilleleje. Også den markante stigning i terræn til de omgivende højereliggende 
områder – især mod øst – er med til at afgrænse karakterområdet rumligt. De retli-
nede afvandingsgrøfter på den tidligere søbund skaber struktur, som dog er delvist 
udvisket på grund af tilgroning. Karakterområdet indeholder relativt få karaktergi-
vende eller forstyrrende elementer, og det opleves generelt som enkelt, visuelt ro-
ligt og stille. I den centrale del af området opleves tekniske anlæg dog til en vis 
grad som forstyrrende. 

Figur 6 Søborg ligger på et næs i det flade landskab. Her skimtes Søborg Kirke mellem 

træerne. 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Oplevelsesrigt delområde: Den afvandede Søborg Sø med Søborg Slotsruin ud-
gør et oplevelsesrigt delområde. Det skyldes blandt andet, at den historiske land-
indvinding endnu ses tydeligt i form af dræningskanalerne og de rektangulære fel-
ter. Også trærækken langs den tidligere søbred er med til at illustrere områdets 
udvikling. 

Oplevelsesrige enkeltelementer: Søborg Slotsruin er et markant oplevelsesrigt 
element. Ruinen ligger tydeligt i landskabet på et næs på den tidligere søbund. 
Også Søborg Kirke markerer sig i det flade landskab. På grund af beplantning om-
kring den afvandede sø og Søborg landsby er kirken dog hovedsagligt synlig fra 
nordsiden. 
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Udsigtskile: Ved Gilbjerg Hoved er der et imponerende udsyn over det flade, åbne 
landskab. Fortsætter man opad (og ind i karakterområde 2), er der desuden udsyn 
langs kysten og over havet.  

Figur 8 Udsigt over landbrugslandskabet fra den friholdte kile ved Gilbjerg Hoved. 
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Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i tre styrkeområder. 

Figur 9 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Særligt karakteristisk: Området er karakteriseret ved en åben let skrånende 
landbrugsflade med mulighed for vide udsyn. Der er kun sparsom bebyggelse, og 
landsbyerne Lille Fjellenstrup og Hagendrup ligger på deres historiske placering på 
bakkedrag i det lavtliggende område. Sommerhusbæltet og Gilleleje i karakterom-
råde 2 adskiller karakterområdet fra havet, men en friholdt kile strækker sig ud mod 
kysten til Gilbjerg Hoved. Områdets karakter fremstår stærk. 

K2 – Karakteristisk: Området er også karakteriseret ved den åbne landbrugsfla-
de. Søborg Kanal løber gennem området omgivet af beplantning som et karakteri-
stisk kulturhistorisk element. Jernbanen krydser området i nord-sydgående retning 
to steder, og fladen virker mindre. Gilleleje byrand er tydelig fra området, og er-
hvervsområdet ved Gilleleje i karakterområde 2 fremstår teknisk.  
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K3 – Særligt karakteristisk: Den afvandede Søborg Sø har en stærk karakter, og 
både den naturgeografiske dannelse og den kulturhistoriske udvikling fremstår klart 
i dagens landskab. Den afvandede søbund er gennemskåret af retlinede dræ-
ningskanaler, der inddeler fladen i små rektangulære felter. Trærækken, der mar-
kerer den tidligere søbred, er velbevaret og med til at understrege udviklingen. Den 
tidligere søbund opleves i dag som et aflukket, lavtliggende område, blandt andet 
på grund af den stejle terrænstigning mod øst.  

Landskabskarakterens tilstand  
Karakterområdet er inddelt i tre tilstandsområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 
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T1 – God tilstand: Området fremstår intakt, og det flade terræn fremstår tydeligt i 
landskabet. Det flade område er åbent med overvejende intensivt landbrug, og be-
byggelsen er sparsom. Størstedelen er koncentreret i de små landsbyer, der er 
placeret på højdedragene. Området er generelt uforstyrret af tekniske anlæg, men 
højspændingsledningen, som krydser med nord-sydgående orientering, opleves 
lokalt forstyrrende på den åbne flade. 

T2 – Dårlig tilstand: Det flade, åbne landskab er stadig et kendetegn, men det 
opleves mindre tydeligt. Det skyldes blandt andet den større grad af bebyggelse og 
beplantning, der til en vis grad forstyrrer den simple landskabskarakter. Desuden 
brydes den åbne flade af jernbanen, og langs jernbanen løber en højspændings-
ledning. Også nærheden til erhvervsområdet ved Gilleleje (karakterområde 2) for-
styrrer området med et teknisk præg.  

T3 – Middel tilstand: Områdets dannelse står tydeligt frem i form af det flade ter-
ræn og den markante trærække langs den tidligere søbred, som er velbevaret om-
kring det meste af søen. Den markante struktur med dræningskanaler og rektangu-
lære felter er dog sløret af en begyndende tilgroning især i de centrale dele af sø-
en. Tilgroningen gør det vanskeligere at fornemme den flade søbund omgivet af 
højereliggende omgivelser. 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 4 Søborg Sø. Udarbejdelsen er sket på baggrund af den foretagne 
naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vurderingerne af landskabs-
karakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i tre målområder. 

Figur 11 Strategiske målområder i karakterområdet 
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M1 – Beskytte 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i god tilstand, hvorfor landskabs-
karakteren skal beskyttes. Det skyldes blandt andet, at det flade, stort set ubebyg-
gede landskab fremstår med tydelig historisk tidsdybe. Landskabet er sårbart over 
for tilgroning og tiltag, der vil sløre områdets historiske udvikling, mindske de frie 
udsyn og oplevelsen af en markant flade. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Den sparsomme bebyggelse på bakkedrag i det flade landskab 
er et vigtigt karaktertræk, som bør beskyttes. Ny, spredt bebyggelse bør så 
vidt muligt undgås. Store bygninger vil fremstå markante på den åbne flade. 
Eventuel fremtidig udvikling af Gilleleje bør ske på en måde så kilen fortsat 
friholdes og med afstand til bebyggelsen ved Lille Fjellenstrup, så denne 
fortsat opleves som en selvstændig bebyggelse på et bakkedrag.  

› Skov og beplantning. Områdets åbenhed bør bevares. Den er vigtig for at 
kunne opleve det flade terræn, som vil blive mindre tydeligt ved tilgroning 
eller skovrejsning.

› Rekreative og tekniske anlæg. Området er sårbart overfor nye, store 
anlæg, der vil virke dominerende på den åbne flade. Det er vigtigt, at 
områdets enkle, uforstyrrede karakter fastholdes.

M2 – Vedligeholde og forbedre 
Området er vurderet som karakteristisk og i dårlig tilstand, hvorfor 
landskabskarakteren skal vedligeholdes og forbedres. Områdets sydlige del er 
sårbar over for tilgroning og andre tiltag, der forstyrrer oplevelsen af en åben flade i 
sammenhæng med M1 og M3. Karakteren i områdets nordlige del kan med fordel 
forbedres i forbindelse med nye anlæg eller udvidelse af Gilleleje. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte ved-
ligeholdelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Der bør ikke opføres ny, spredt bebyggelse i den sydlige del. 
Den åbne flade er her et vigtigt karaktertræk, og ny bebyggelse vil sløre 
dette i landskabet. Ved udvidelse af Gilleleje i områdets nordlige del bør det 
ske i umiddelbar tilknytning til byen og på en måde så der opretholdes en 
klar grænse mellem land og by.

› Skov og beplantning. Den sydlige del af området skal så vidt muligt 
friholdes for ny skov og anden beplantning, da det vil ændre den 
eksisterende oplevelse af et fladt, åbent landskab  i sammenhæng med 
M1 og M3.

› Rekreative og tekniske anlæg. Anlæg der vil være synlige og markante i 
det åbne, flade landskab bør så vidt muligt undgås. Erhvervsområdet ved 
Gilleleje kan med fordel søges skærmet af beplantning. Det gælder også, 
hvis erhvervsområdet udvides. 
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M3 – Beskytte og forbedre
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i middel tilstand, 
landskabskarakteren skal derfor beskyttes og forbedres. Desuden er området 
udpeget som oplevelsesrigt delområde. Den afvandede sø har velbevarede 
karaktertræk fra såvel dannelsen som den kulturhistoriske udvikling. Området er 
generelt sårbart over for tilgroning og tiltag, der kan udviske de tydelige spor herfra. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Nye bygninger bør undgås, da de vil virke markante på den 
åbne søflade, der er karakteriseret ved at være stort set friholdt for 
bebyggelse. 

› Kulturhistorie. Søfladens historiske udstrækning bør fortsat være 
genkendelig i landskabet. De kulturhistoriske spor fra landindvindingen, med 
den klare struktur af dræningskanaler, bør fastholdes som synligt element, 
eventuelt kun i dele af området.  Der bør som udgangspunkt ikke ske 
terrænregulering.

› Skov og beplantning. Skovrejsning og træplantning bør generelt undgås, da 
det vil ændre områdets karakter og oplevelsen af en åben flade. Desuden 
bør tilgroning på de rektangulære felter på søfladen så vidt muligt begrænses 
for at bevare de kulturhistoriske spor af områdets dræning. Trærækken, der 
markerer udbredelsen af den tidligere sø, skal beskyttes. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Der bør ikke placeres nye anlæg på søfladen.   
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5. Hesbjerg dødislandskab

Nøglekarakter 
Højtliggende og kuperet dødislandskab med intensivt landbrug, landsbyer, varieret 
bevoksning og spredt bebyggelse med enkelte store gårde.  

Figur 1 Karakterområdet er karakteriseret ved et stærkt kuperet terræn, intensivt dyrke-

de marker og spredt bevoksning. Her set fra Søgårdsvej mod nordøst 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger i den nordøstlige del af Gribskov Kommune. Afgrænsnin-
gen er i høj grad baseret på terrænet, der falder betydeligt mod de omkringliggen-
de karakterområder. Mod øst og syd er grænsen trukket langs henholdsvis Esrum 
ådal, Gilleleje Golfklub og vejen Dragstrup Enghave. Gilleleje Golfklub, som er an-
lagt på skrænten af og i ådalen, er inddraget i karakterområdet. Mod sydvest og 
vest følger grænsen dels trægrænsen langs den afvandede Søborg Sø og dels 
Søborggårdsvej, Ålekistevej og Hillerødvejen (227). Mod nord er grænsen lagt 
langs randen af sommerhusbæltet i karakterområde 2.  
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Karakterområdet er højt beliggende i kommunen med kuperet terræn og mange 
afløbsløse lavninger med moser og småsøer. Den primære arealanvendelse er 
intensiv landbrugsdrift, men karakterområdet er også karakteriseret af en del 
spredt bebyggelse samt landsbyerne Dragstrup, Ferle, Bregnerød og Lille Bregne-
rød. Desuden findes en del læhegn, markskel og spredt skov- og kratbevoksning, 
som ofte lukker udsynet og skaber små landskabsrum, De små rum gør det ind-
imellem vanskeligt at fornemme, at man befinder sig højt oppe. På nogle af karak-
terområdets højeste punkter er der vidt udsyn over såvel kommunen som til Kullen 
i Sverige. Det kuperede terræn og den varierede beplantning og bebyggelse bety-
der, at karakterområdet opleves som varieret. Der er anlagt to golfbaner, et som-
merhusområde og en campingplads i karakterområdet, som forstyrrer lokalt.  
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Karakterområdet er et kuperet dødislandskab. Landskabet er dan-
net i forbindelse med sidste istid, hvor isen ved sin tilbagesmeltning efterlod blokke 
af såkaldt dødis i landskabet. I takt med at isen smeltede bort, blev det kuperede 
landskab med de mange afløbsløse lavninger, som findes i dag, skabt.  

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: Jordbunden er relativt homogen og består overvejende af moræneler 
med enkelte indslag af ferskvandsdannelser samt smeltevandssand og -grus.  

Terræn: Karakterområdet ligger som et højt kuperet plateau med mange små og 
enkelte store bakker, som nogle steder når op i ca. 40 meters højde. Terrænet fal-
der markant mod Søborg Sø og Esrum ådal, og skrænterne er tydelige elementer i 
landskabet.  

Vandelementer: Der er mange små søer og moser i området. 
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Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Der er ingen egentlige skove inden for karakterområdet, 
men der findes en del små skov- og kratbevoksninger, ofte omkring bebyggelsen 
og de små søer og moser. Mellem markerne findes læhegn, og der er ofte træer 
langs veje og jernbane. Golfbanerne adskiller sig fra resten af karakterområdet og 
bevirker, at området lokalt får en anden og mere friseret karakter.  

Dyrkningsform: Dyrkningsformen er hovedsagligt intensivt landbrug. Markfelterne 
veksler i størrelse, men størstedelen er mellemstore. I og omkring lavningerne er 
landbruget mere ekstensivt eller overgået til kratbevoksning.  

Figur 4 Det kuperede terræn med blandet bevoksning og intensiv landbrugsdrift er 

et markant karaktertræk. Her ses udsigten ved Firhøj 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Bebyggelsen i karakterområdet 
er spredt med mange fritliggende gårde. Der er flere små landsbyer, Dragstrup, 
Ferle, Bregnerød og Lille Bregnerød. Både bebyggelse og landsbyerne er generelt 
anlagt på de mange bakketoppe, og omfanget er stort set ikke ændret de seneste 
100 år. Anlæg af golfbanerne har udvisket strukturerne omkring Ferle og Lille 
Bregnerød. Sommerhusområdet, Lundebakken, i den sydvestlige del af karakter-
området skiller sig ud som nyere udstykning. Nord for landsbyen Ferle ligger So-
phienlund. Godset lå oprindeligt inde i landsbyen, men blev anlagt nord herfor efter 
en brand i begyndelsen af 1900-tallet. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Sophienlund Gods og den omgi-
vende park udgør et kulturhistorisk element. Der er generelt mange gravhøje i 
landskabet, og ved Hesbjerg findes en koncentration af gravhøje på et højdedrag.  

Rekreative og tekniske anlæg: I karakterområdet findes to golfbaner og en cam-
pingplads. Jernbanen løber gennem karakterområdet i øst-vestgående retning, 
men på en del af strækningen er den skjult af træer. Desuden findes flere hus-
standsmøller i karakterområdet. 
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Figur 5 Golfbanerne adskiller sig markant fra det øvrige landskab med en mere friseret 

karakter. Her ses Gilleleje Golfklub. 

Landskabskarakterens oprindelse 
Karakterområdets kuperede terræn er også i dag et markant karaktertræk. Land-
brugslandskabet med udskiftede landsbyer, fritliggende gårde og huse kan føres 
tilbage til udskiftningstiden, mens golfbanerne, sommerhusområdet og camping-
pladsen er nyere arealanvendelser. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Landskabets rumlige og visuelle forhold er i karakterområdet især formet af det 
kuperede terræn og den spredte bevoksning. Landskabet opleves lokalt som luk-
ket, fordi bevoksning og/eller terræn blokerer udsynet. Andre steder er det muligt at 
få et vidstrakt udsyn over kommunen, og fra højdedraget ved Hesbjerg kan man se 
vidt omkring. Skalaen er generelt middel, men den kan veksle betydeligt over korte 
afstande. Karakterområdet er relativt enkelt med landbrug, enkelte landsbyer, frit-
liggende bebyggelse og spredt beplantning. Omkring de nyere anlæg som golfba-
ner, campingplads og sommerhusområde har området en anden karakter. Karak-
terområdet opleves som middel roligt og afdæmpet. Enkelte hurtigt snurrende hus-
standsmøller giver lokalt visuel uro, blandt andet ved Hesbjerg.  

Figur 6 Udsigt på et af områdets højdedrag ved Firhøj. Gravhøjen ligger som et markant 

element, mens havet og Sverige kan anes i baggrunden. 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Visuelle oplevelsesmuligheder: På flere af karakterområdets højdedrag er der 
mulighed for en imponerende udsigt. Det gælder blandt andet ved Firhøj og Hes-
bjerg, hvor man på en klar dag kan se vidt over kommunens landskaber, havet 
mod nord og Kullen i Sverige. De højtliggende gravhøje er markante elementer i 
landskabet, der kan ses fra stor afstand. 
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Figur 8 Fra Hesbjerg er der et vidtstrakt udsyn i alle retninger. Her ses Sverige i bag-

grunden. 
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Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i et styrkeområde. 

Figur 9 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Karakteristisk: Området er karakteriseret ved, at det som et knoldet moræ-
neplateau hæver sig markant over de omkringliggende områder. Markerne dyrkes 
overvejende intensivt, og der er flere steder mulighed for udsigt over det åbne land. 
Mange steder brydes det åbne landskab af blandet bevoksning og spredt bebyg-
gelse. Dødislandskabets kuperede terræn opleves tydeligt, hvilket også bidrager til 
at skabe små rum i landskabet. Anlæg af golfbaner, campingplads og sommerhus-
område har lokalt ændret de tidligere strukturer, blandt andet omkring landsbyerne 
Ferle og Lille Bregnerød. 
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Landskabskarakterens tilstand  
Karakterområdet er inddelt i et tilstandsområde. 

Figur 10 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 

T1 – Middel tilstand: Det kuperede terræn opleves tydeligt, og nøglekarakteren 
fremstår relativt klar med landbrug, spredte gårde og vide udsyn på højdedragene.  
Området er dog forstyrret af nye anlæg som golfbaner, campingplads, jernbane og 
sommerhusområdet Lundebakke, der har udvisket de historiske strukturer. Gilleleje 
Golfklub inddrager desuden en del af Esrum ådal. Anlæggenes enkeltvise påvirk-
ning er overvejende lokal, men samlet influerer de en betydelig del af området.  
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
landskabskarakterområde 5 Hesbjerg dødislandskab. Udarbejdelsen er sket på 
baggrund af den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt 
vurderingerne af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er dækket af et målområde. 

Figur 11 Strategisk målområde i karakterområdet 

M1 - Vedligeholde 
Området er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor 
landskabskarakteren skal vedligeholdes. Området er generelt sårbart over for 
tiltag som vil øge den samlede grad af forstyrrelse, udviske det kuperede terræn 

Tilbage til oversigt

Side 126 af 306



eller lukke det vidtstrakte udsyn fra de højeste punkter. Den nordlige del af 
området, kystkilen ved Nakkehoved, er fredet.

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Den spredte bebyggelse med de fritliggende gårde er en del af 
områdets karaktertræk. Nye landbrugsbygninger skal så vidt muligt placeres 
i sammenhæng med de eksisterende bygninger og indpasses i landskabet, 
så de ikke fremstår dominerende. 

› Kulturhistorie. Det er vigtigt, at udsynet til gravhøjene, der ligger højt og 
markant i landskabet, ikke bliver blokeret.  

› Skov og beplantning. Området er ikke sårbart for ny beplantning eller 
begrænset skovrejsning såfremt beplantningen placeres så det understreger 
terrænforskellene (på højdedrag og på tværs af højdekurver) og uden at 
lukke vidtstrakte udsyn fra de højeste punkter. Samtidig bør områdets 
karakter af mindre beplantningselementer afvekslende med mellemstore 
åbne dyrkningsflader ikke udviskes af større områder med skovrejsning. De 
markante skrænter mod Søborg Sø bør friholdes for yderligere bevoksning. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Den samlede effekt af rekreative og 
tekniske anlæg i området kan blive stor, hvis der placeres flere nye anlæg. 
For større, arealkrævende anlæg skal sikres, at den klare grænse mellem 
område 5 og de omgivende lavereliggende områder ikke udviskes. 
Højdedragene bør friholdes for rekreative og tekniske anlæg.
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6. Ådale og landbrugslandskab ved Esrum

Nøglekarakter 
Storbakket, dyrket moræneplateau omkranset af to lavtliggende nord-sydgående 
smeltevandsdale med moser, enge og vandløb.  

Figur 1 Udsigt mod nord over det åbne landskab fra Villingerødvej. Et enkeltstående træ 

og småbevoksning bryder den bølgede flade. 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger i den østligste del af Gribskov Kommune og er mod nord 
afgrænset af sommerhusranden. Mod øst fortsætter landskabet ind i nabokommu-
nen, Helsingør Kommune, og afgrænses derfor af kommunegrænsen. Den admini-
strative grænse til Fredensborg Kommune udgør karakterområdets afgrænsning 
på en kort strækning mod syd. Den vestlige grænse er trukket dels langs Gribskov, 
dels langs Østvej og randen af Esbønderup samt Gillelejevej. Længere mod nord 
er karakterområdet afgrænset mod henholdsvis den flade afvandede Søborg Sø 
(karakterområde 4) og det højtliggende, kuperede moræneplateau, der udgør ka-
rakterområde 5. Terrænet og karakterområdets nord-sydlige orientering har været
tildelt stor vægt i afgrænsningen. 
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 
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Landskabskarakteren 
Karakterområdet opleves i dag som et åbent landbrugslandskab med marker, en-
kelte landsbyer, fritliggende gårde og mulighed for lange kig. To lavtliggende smel-
tevandsdale med moser, enge og vandløb omgiver et højereliggende morænepla-
teau, og de er med til at skabe en klar nord-sydgående orientering. Selvom karak-
terområdet blandt andet indeholder ådale, vandløb, en kanal og Esrum Sø, ople-
ves åbne vandflader sjældent i landskabet. Mange steder er der ikke adgang til 
åerne, og ådalene er groet til i sumpskov og krat. I midten af karakterområdet lig-
ger landsbyen Villingerød, og her kan man endnu genfinde strukturerne af den tid-
ligere stjerneudskiftning. Mod syd opleves en grad af herregårdspræg, hvor jorder-
ne mod Esrum Sø er samlet under godset Esrumgård. Her findes Esrum Kloster & 
Møllegård også. Mellem Esrum Å og Esrum Kanal findes karakterområdets eneste 
egentlige skov, Snævret Skov, der ligger markant i landskabet på et højdedrag. 
Området Rusland adskiller sig fra det øvrige landskab som et varieret bakkeland-
skab med hedebevoksning i form af lyng, krat og skov. 

Landskabskarakteren er generelt upåvirket af større tekniske anlæg. Selvom jern-
banen løber gennem karakterområdet opleves den ikke markant i landskabet. Der 
er enkelte store landbrugsbygninger omkring Villingerød. 
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Smeltevandet fra isen skabte de lavtliggende smeltevandsdale, 
som senere blev til fjorde, da de blev oversvømmet af stenalderhavet. I takt med 
landhævningen tørrede fjordene ud. Skrænterne på ådalene markerer stenalder-
havets kystlinje. Esrum Sø er dannet ved, at isen ved sin tilbagesmeltning har ef-
terladt en stor blok af såkaldt dødis. Efterhånden som isen smeltede væk efterlod 
den et stort hul, som udviklede sig til Esrum sø. Ved Rusland blev grus aflejret un-
der isdækket ved isens afsmeltning og dannede en mindre ås. 
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Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 
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Jordtype: Der findes ferskvandsdannelser i de lavtliggende vådområder, som om-
kranser moræneplateauet. I karakterområdets nordøstlige del findes desuden en 
ås, der består af smeltevandssand og -grus. 

Terræn: Terrænet stiger og falder jævnt fra et par meters højde i de lavtliggende 
ådale til omkring 20 meter på de højereliggende småbakkede plateauer. Ådalenes 
nord-sydgående retning afspejler sig tydeligt i terrænet. 

Vandelementer: Der er adskillige vandelementer i karakterområdet. Esrum Sø 
ligger som et markant element i den sydlige del af området. Desuden løber Pande-
have Å, Gurre Å, Esrum Å, Esrum Kanal og Keldsø Å som et net gennem karakter-
området. Orienteringen varierer, men den er overordnet nord-sydvendt. Desuden 
findes småsøer, moser og kildevæld. 

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Karakterområdet er overvejende åbent, og den eneste 
egentlige skov er Snævret Skov, som ligger på et højdedrag mellem Esrum Å og 
Esrum Kanal. Skovbrynet til Gribskov opleves som et markant element i den sydli-
ge del. I markerne står der nogle steder enkeltstående træer og småbevoksninger. 
I den sydlige del findes også vejtræer og alléer, og på nogle af de store markfelter 
er der vildtremiser. De lavtliggende vådområder er ofte bevokset med krat. I det 
fredede naturområde Rusland findes blandt andet græs- og lynghede, enebærbe-
voksning, skov og solitære træer.  

Dyrkningsform: Arealanvendelsen er en kombination af ekstensivt udnyttede 
vådområder i dalene og overvejende åbent, intensivt dyrket landbrugsland på pla-
teauerne og op ad skråningerne. I nogle områder, blandt andet ved Esrumgård, 
dyrkes også specialafgrøder som jordbær. Naturområdet Rusland skiller sig ud, 
idet her udføres naturpleje.  
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Figur 4 Intensivt dyrket område ved Villingerød. Landbrugsbygningen i højre side tilhører 

en af landsbyens aktive gårde, og en højspændingsledning krydser området her. 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Midt i karakterområdet ligger 
landsbyen Villingerød, der primært består af de oprindelige gårde og enkelte huse. 
Villingerød Kirke og den tidligere skole ligger nord for landsbyen. I karakterområ-
dets sydlige del ligger Esrum By, der er opstået omkring Esrum Kloster og Mølle-
gård. Byen ligger lavt og er klart afgrænset mod øst og vest af henholdsvis Esrum 
Kanal og Esrum Å. Esrumgård er karakterområdets mest markante gård. Det skyl-
des dels de store bygningers beliggenhed på et højdedrag, dels at gården forvalter 
en stor del af det omgivende landskab. Her opleves en grad af herregårdslandskab 
med store, åbne marker uden bebyggelse. Herudover er der kun få spredte gårde i 
karakterområdet. I Sodemarken vest for Snævret Skov findes mere spredt bebyg-
gelse og indhegnede folde. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Esrum Kloster & Møllegård ligger 
som et centralt kulturhistorisk element i karakterområdet, også selv om kun en 
enkelt senmiddelalderlig længe fra klosterets østre gård er bevaret. 
Cistercienserklostret blev grundlagt i 1151 og voksede til det mest betydningsfulde 
kloster i Norden. Senere blev klosteret kronegods og fungerede som jagt- og 
rekreationsområde, indtil det blev delvist nedrevet. I dag er det et besøgsmål, som 
med skiftende udstillinger formidler områdets natur- og kulturhistorie. Ved Esrum 
Kloster og Møllegård ligger der to kulturhistorisk interessante kilder. Daniels Kilde 
vest for klosteret, samt et kildevæld på den dyrkede mark sydøst for Møllegården. 
Omkring landsbyen Villingerød findes endnu strukturerne fra en stjerneudstykning.  

Esrum Kanal, der blev udgravet i starten af 1800-tallet, havde i sin tid til formål at 
fragte brænde fra Gribskov til kysten. Brændet blev først transporteret til 
Væltningen i Snævret Skov og derfra ad den nedre kanal til Dronningmølle og 
herfra over havet til København. Kanalen løber tæt ved og parallelt med Esrum Å 
fra Esrum Sø og op til deres sammenløb nord for Snævret Skov. 
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Tekniske anlæg: Karakterområdet er generelt ikke påvirket af store tekniske 
anlæg. Jernbanen mellem Helsingør og Gilleleje løber på tværs af de to ådale i 
den nordlige del af karakterområdet, men den opleves ikke markant i landskabet. 
En højspændingsledning krydser karakterområdet, og enkelte veje løber gennem 
området, hovedsagligt i nord-sydlig retning. 

Figur 5 Karakterområdet er overvejende åbent og storbakket med begrænset beplant-

ning. Her ses udsigten fra Sodemarksvej mod nord, hvor en højspændingsled-

ning krydser området. 

Landskabskarakterens oprindelse 
Karakterområdets oprindelse er forbundet med det naturgeografiske grundlag og 
smeltevandsdalenes nord-sydlige orientering præger området. Strukturer fra ud-
skiftningstiden genfindes i landskabet i dag, blandt andet ses resterne af en stjer-
neudskiftning omkring Villingerød. Desuden har den sydlige del af karakterområdet 
en grad af herregårdspræg omkring Esrum, hvilket formentlig dels skyldes kloste-
rets position i middelalderen og dels Esrumgård, der nu forvalter jorden. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Landskabet er overvejende åbent, men udsynet afgrænses ofte af Gribskov 
(karakterområde 7), Snævret Skov og Klosterris Hegn i Helsingør Kommune. Den 
nord-sydlige orientering er et markant karaktertræk ligesom terrænforskellene 
mellem de lavtliggende ådale og de højereliggende moræneplateauer. Skalaen er 
generelt stor med store marker og mulighed for lange kig. I Sodemarken skaber 
mindre markfelter, bevoksning, hestefolde mv. en mindre skala og et mere 
afgrænset, mosaikpræget landskab. Åbne vandflader ses sjældent, og både Esrum 
Sø og åerne er oftest skjult af bevoksning og terrænformerne. I delområdet 
Rusland adskiller landskabsoplevelsen sig fra resten af området. Karakterområdet 
er generelt enkelt og roligt, og det er ikke forstyrret af tekniske anlæg.  

Figur 6 Fra moræneplateauet i karakterområdets nordlige del er der nogle steder udsigt 

til Kullen i Sverige, der her ses rejse sig i horisonten. 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 
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Oplevelsesrigt delområde: Nordøst for Villingerød ligger naturområdet, Rusland, 
som et særegent, oplevelsesrigt delområde. Området blev ramt af 1600 og 1700-
tallets sandflugt, og den sandede undergrund er i dag beklædt med hedebevoks-
ning, skov og spredte buske. Her findes Tegners Museum og statuepark. Den 
særegne betonbygning der blev bygget i 1938, fungerer som museum og ligger 
som et frit og markant bygningselement i området.  

Figur 8 I delområdet Rusland findes træer og statuer spredt i det bakkede landskab med 

græs- og lynghede. 

Området omkring Esrum Kloster og Esrum Møllegård er med sin kulturhistorie og 
tilknytning til søen og den nærliggende skov også udpeget som oplevelsesrigt del-
område. 

Oplevelsesrigt enkeltelement: Villingerød Kirke ligger højt og synligt i landskabet 
nord for Villingerød. Den kan ses på stor afstand.  
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Figur 9 Villingerød Kirke ligger som er tydeligt kulturhistorisk element i landskabet. Her 

er den set mod nord fra Villingerødvej. 

Visuel oplevelsesmulighed: Ved Esrum Sø er der mulighed for et vidtstrakt ud-
syn mod syd over søen. Udsynet lukkes af Gribskov på vestsiden, mens der mod 
øst åbner sig et stort landskabsrum med marker og småskov. 

Udsigtskile: Ved Dronningmølle er der et flot kig ind i landet mod blandt andet 
Rusland. 
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Landskabskarakterens styrke 
Karakterområdet er inddelt i tre styrkeområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 
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K1 – Særligt karakteristisk: Sammenhængen mellem naturgrundlaget og den 
kulturhistoriske udvikling fremstår klart i landskabets nøglekarakter. Området er 
karakteriseret af et storbakket moræneplateau omgivet af to lavtliggende smelte-
vandsdale. Den nord-sydgående orientering er tydelig i landskabet, og her er vidt-
strakte udsyn over de åbne marker. Vandelementet ses hovedsagligt som linjefor-
mede strukturer af bevoksning langs åerne, der flere steder slører de ellers mar-
kante terrænformer. Landsbyen Villingerød ligger centralt i området, og her ses 
endnu strukturerne fra en stjerneudskiftning.  

K2 - Karakteristisk: De åbne vidtstrakte udsyn er i området veget for en mindre 
skala med større mosaikpræg og mere bevoksning. Især i den nordlige del opnås 
dog stadig de samme lange udsyn som i den øvrige del af karakterområdet. Der er 
en del hestehold i området, og indhegningerne er med til at skabe en mindre skala. 
Den klare nord-sydgående struktur, der er en nøglekarakter i området, opleves 
mindre tydeligt, og området forekommer mere sammensat.  

K3 – Kontrasterende: Karakteren i delområdet Rusland adskiller sig markant fra 
det øvrige landskab, og det er derfor udpeget som kontrasterende. Området er ty-
deligt afgrænset fra resten af karakterområdet ved sin hedebevoksning. Statuerne, 
der står spredt i landskabet omkring Tegners Museum, bidrager til at understrege 
den særegne og kunstneriske karakter. 
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Landskabskarakterens tilstand  
Karakterområdet er inddelt i tre tilstandsområder. 

Figur 11 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 
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T1 – Middel tilstand: Området fremstår intakt med landbrug og begrænset bebyg-
gelse. Omkring Villingerød kan strukturerne fra landsbyens stjerneudskiftning end-
nu ses i landskabet, og herregårdspræget omkring Esrum kan også fortsat opleves 
med de store marker med vildtremiser. Den nord-sydgående orientering fra områ-
dets dannelse fornemmes i størstedelen af området, men tilgroning i ådalene har 
nogle steder sløret denne. Området fremstår generelt uforstyrret uden større tekni-
ske anlæg. Højspændingsledningen, der krydser området ved Villingerød, opleves 
lokalt, men dens forstyrrelse er begrænset, blandt andet på grund af områdets ska-
la og robusthed. 

T2 – Middel tilstand: De overordnede strukturer i form af bebyggelse, veje og 
markfelter, som afspejler landskabets historie, er tilnærmelsesvist intakte. Også 
Snævret Skov findes i sin historiske udstrækning, og området har et vist hus-
mandspræg i form af små markfelter og huse langs Sodemarksvej. Tilgroning og 
mange indhegnede hestefolde slører indimellem nøglekarakteren. En højspæn-
dingsledning krydser områdets nordlige del, men ellers er området upåvirket af 
tekniske anlæg. 

T3 – God tilstand: Naturområdet Rusland står i markant kontrast til resten af ka-
rakterområdet. Sandflugten i 1600-1700-tallet har sat sit præg på vegetationen, og 
det bakkede landskab med lyng, enebærkrat og spredte fyrretræer fremstår intakt 
og vedligeholdt. Tegners Museum og de spredte statuer heromkring er med til at 
understrege områdets særpræg, og de opleves ikke som forstyrrende. Området er 
upåvirket af tekniske anlæg. 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
landskabskarakterområde 6 Ådale og landbrugslandskab ved Esrum. Udarbejdel-
sen er sket på baggrund af den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kort-
lægning samt vurderingerne af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i tre målområder. 
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Figur 12 Strategiske målområder i karakterområdet 
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M1 – Beskytte og forbedre 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor land-
skabskarakteren skal beskyttes og forbedres. Det skyldes blandt andet, at Esrum 
og Pandehave ådale omkring de dyrkede moræneplateauer fremstår med tydelig 
historisk tidsdybde. Området er sårbart over for tilgroning og tiltag, som kan 
udviske den klare dannelseshistorie og den kulturhistoriske udvikling.  

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Generelt er området karakteriseret af sparsom bebyggelse, der 
er koncentreret i landsbyerne Spredt bebyggelse vil derfor påvirke områdets 
klare struktur og enkelhed. Opførelse af meget synlige bygninger kan desuden 
bryde oplevelsen af et uforstyrret landskab, ligesom bygninger placeret på de 
højtliggende moræneplateauer vil være synlige i store dele af området. Ved 
en eventuel huludfyldning/udbygning af Villingerød bør indkigget til kirken sik-
res. 

› Kulturhistorie. Områdets helhedsudtryk som landbrugsområde med store 
markflader omgivet af lavtliggende, ekstensivt udnyttede ådale skal sikres. 
Desuden skal de vigtige historiske enkeltelementer som Villingerød Kirke, 
stjerneudskiftningen omkring Villingerød og Esrum Kloster & Møllegård bevare 
deres position i landskabet.  

› Skov og beplantning. Området er karakteriseret ved sin åbenhed. 
Skovrejsning bør derfor som udgangspunkt undgås, da det vil sløre de 
nordsydgående terrænformer og de åbne moræneflader. Enkeltelementer 
som  vildtremiser og enkeltstående træer på de store, åbne markflader bør 
bevares, særligt i den sydlige del for at bevare herregårdspræget.
Kontrasten mellem ådalenes tættere beplantning (krat, siv m.m.) og 
landbrugsfladens åbenhed bør bevares. Oplevelsen af terrænformer og 
vandflade i ådalene kan dog med fordel styrkes ved pleje, så der åbnes mere 
op i beplantningen. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Området er stort set upåvirket af 
rekreative og tekniske anlæg, og det skal fortsat søges friholdt.

M2 - Vedligeholde 
Området er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor landskabska-
rakteren skal vedligeholdes. Området er sårbart over for tiltag der påvirker 
områdets lille skala og mosaikstruktur og oplevelsen af Snævret skov og 
Gribskov som to særskilte skovområder. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelsen af landskabskarakteren: 

› Terræn. Særligt den nordsydgående struktur og tværsnittet øst vest med 
dal/moræneplateau/dal er karakteristisk og bør ikke udviskes.
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› Rekreative og tekniske anlæg. Området krydses af en højspændings-
ledning, men er ellers ikke præget af tekniske anlæg. Det skal så vidt 
muligt fortsat søges friholdt for større rekreative og tekniske anlæg, der 
påvirker områdets lille skala. 

M3 – Beskytte 
Området er vurderet som kontrasterende og i god tilstand. Desuden er det 
udpeget som oplevelsesrigt delområde, og landskabskarakteren skal derfor 
beskyttes. Det skyldes blandt andet, at det bakkede område med lyng, spredte 
træer og statuer fremstår særegent med unik mulighed for landskabsoplevelser. 
Området er fredet, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 06.1993 om Fredningen 
ved Pandehave Å, kaldet Ruslandsfredningen.

For handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelsen af 
landskabskarakteren henvises til fredningen.

› Skov og beplantning. Området indeholder Snævret Skov, der ligger skarpt 
afgrænset på en højderyg og er af ældre oprindelse. Skoven er med til at ska-
be områdets lidt mere lukkede karakter, men der bør ikke ske yderligere skov-
rejsning, da det vil fjerne den åbne lomme, der i dag skaber en klar grænse 
mellem Snævret Skov og Gribskov. 

› Bebyggelse. Områdets mosaikstruktur og mindre skala bør bevares, hvorfor 
det vurderes at området kan bære nyt mindre byggeri, hegn m.m. Dog skal 
sikres at landskabet ikke lukkes fuldstædigt samt at der ikke opstår visuel uro 
som kan forstyrre området. Nye, store bygninger kan virke dominerende i 
området og bør søges indpasset i forhold til terræn og beplantning. 
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7. Gribskov og hegnene

Nøglekarakter 
Højtliggende, kuperet og skovrigt dødislandskab, hvor skovbryn omkranser de in-
dre landskabsrum med landbrug og hestehold. Her er talrige småsøer, vandløb, 
små byer og landsbyer samt bebyggelse langs vejene.  

Figur 1 Landskabet er karakteriseret af veldefinerede landskabsrum afgrænset af skov-

bryn og bevoksning.  

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger i den sydlige del af kommunen, og afgrænsningen er i ho-
vedtræk lagt langs skovbrynene på ydersiden af skovene. Mod øst støder Gribskov 
op til Esrum Sø. Mod nord er grænsen foruden i skovbrynene trukket langs hen-
holdsvis Græsteds byrand og Søborg Sø samt på ydersiden af byen Esbønderup. I 
det sydvestlige hjørne følger den Solbjerg Engsø, Pøle Å og Kildevej. Mod syd af-
grænses karakterområdet administrativt af grænsen til Hillerød Kommune, mens 
skoven fortsætter. 
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Karakterområdet har karakter af kombineret landbrugs- og skovlandskab i et højt-
liggende og kuperet terræn. Skovene er samlet i fem hegn, Aggebo, Græsted, Val-
by, Høbjerg og Harager Hegn samt Gribskov. Landbrugslandet findes i skovom-
kransede lommer og bælter, hvor skovbrynene ofte skaber velafgrænsede land-
skabsrum. Bebyggelsen består af Esbønderup, landsbyer samt fritliggende gårde 
og husmandssteder, og den decentrale bebyggelsesstruktur er et vigtigt karakter-
træk. De små landbrug er ofte adskilt og afgrænset af levende hegn. Markfelternes 
varierende størrelse er nogle steder med til at skabe mosaikstruktur. Landsbyerne 
er placeret i skovrydningerne, hvor skovbrynene lukker landskabsrummene, og 
udsigterne afgrænses i hele karakterområdet af skovbryn, bebyggelse og læhegn.  

Den visuelle støj og uro veksler i karakterområdet. Jernbanerne mod henholdsvis 
Tisvildeleje og Gilleleje krydser gennem karakterområdet, men de opleves ikke 
som markante elementer. Det skyldes blandt andet, at de ofte er skjult af skoven. 
De store hovedveje, der gennemskærer karakterområdet på kryds og tværs, virker 
til gengæld forstyrrende. Det skyldes blandt andet, at der er skudt bebyggelse op 
langs vejene. Der findes eksempelvis spredt erhverv, blandt andet ved Mårum og 
mellem Helsinge og Græsted. I landbrugslommerne og i skovene, hvor der kun er 
mindre veje, er der roligt og stille.  
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Størstedelen af karakterområdet er et dødislandskab dannet under 
sidste istid. Ved isens tilbagesmeltning efterlod den blokke af såkaldt dødis, som 
ved sin tilbagesmeltning skabte et stærkt kuperet landskab med mange afløbsløse 
lavninger. Den sydlige del af Gribskov ligger på en randmoræne, der kan aflæses 
som et højere område i landskabet. Randmorænen består af materiale, som isen 
har skubbet foran sig som en bulldozer, eller af sediment, som er gledet ned og 
efterladt i en bunke ved isens front. Der er desuden flere issøbakker i karakterom-
rådet. Denne type bakker er kendetegnet ved at have en flad top og er dannet som 
smeltevandsaflejringer i et afgrænset bassin i isen.

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: De primære jordtyper omfatter moræneler, smeltevandssand og –grus 
samt ferskvandsdannelser. Moræneleret findes hovedsagligt i karakterområdets 
nordlige del, mens den sydlige primært består af smeltevandssand og –grus. 
Ferskvandsdannelserne ligger som et net i lavningerne i hele karakterområdet. Der 
er desuden indslag af smeltevandsler, hvor issøbakkerne ligger. 

Terræn: Karakterområdet er generelt kuperet og højtliggende. Især Gribskov mar-
kerer sig som et betydeligt bakkedrag i omkring 50 meters højde. I skoven findes 
også karakterområdets højeste punkt, Multebjerg (89 meter). Det er kendetegnen-
de, at terrænet falder ved overgangen til de omkringliggende karakterområder – 
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med undtagelse af sydpå ind i Hillerød Kommune, hvor skoven fortsætter på den 
højtliggende randmoræne. 

Vandelementer: Der er mange små søer i karakterområdet. I den sydlige del af 
karakterområdet findes blandt andet vandløbene Tinghuse Å, Hessemose Å og 
Nellerød Å. I den nordvestlige del løber Tobro Å gennem Valby Hegn og afvander 
via Højbro Å til Kattegat. Gribskov grænser desuden op til Esrum Sø i karakterom-
råde 6. 

Figur 4 I Gribskov er der ved bredden til Esrum Sø mulighed for vide udsyn. Her ses 

udsigten mod den nordlige bred. 

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Gribskov og de fem hegn, Valby, Græsted, Aggebo, Hø-
bjerg og Harager Hegn, udgør den dominerende bevoksningsstruktur i karakterom-
rådet. Skovbrynene fremstår som markante rumdannere og er vigtige for områdets 
karakter. I de åbne rydninger findes mange læhegn og andre småbeplantninger 
omkring bebyggelser og generelt i lavninger. 

Dyrkningsform: Området mellem skovene er et mosaikpræget landskab med 
landbrug og hestehold. Markfelterne veksler i størrelse og er generelt mellemstore 
til små med både planteavl, specialafgrøder og græsning. Desuden findes en del 
små naturområder med moser og søer spredt i landskabet.  
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Figur 5 Udsigt over landbrugslandskabet afgrænset af skovbryn. 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Der findes flere landsbyer i ka-
rakterområdet, herunder Saltrup, Mårum og Kagerup. Den største by er kirke-
landsbyen Esbønderup og udbygningen af denne i Esbønderup Kohave. Ellers er 
bebyggelsesstrukturen karakteriseret ved en del spredt bebyggelse, særligt langs 
vejene. Det skyldes blandt andet, at udflyttede gårde og udstykningen af hus-
mandslodder har bidraget til en spredning af bebyggelsen, som er fortsat op igen-
nem tiden. Ofte er bygningerne langs hovedvejene ikke relateret til landbrug, men 
har karakter af bolig med forskelligt erhverv tilknyttet. Desuden er flere ridehaller 
kommet til. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Med skovforordningen af 1805 
blev skovenes grænser fastlagt med gærder, og bøndernes brug af skoven blev 
begrænset. Den klare overgang mellem land og skov er et vigtigt karaktertræk i 
landskabet i dag. Skovbønderne bosatte sig i husmandsudstykninger langs skove-
ne, og strukturerne med huse på små, retlinede udstykninger ses stadig flere ste-
der, selvom flere af husene er om- eller udbygget. Det gælder blandt andet ved 
Aggebo Skovhuse, Græsted Skovhuse og Esbønderup Skovhuse. I skovene findes 
desuden mange gravhøje. 

På grund af smeltevandsleret i issøbakkerne har der siden 1870'erne været teglin-
dustri flere steder i området. Teglværket ved Mårum er fortsat aktivt som 
erhvervsområde, men er i dag overgået til produktion af mørtel og beton. 

Tekniske anlæg: Karakterområdet gennemskæres på kryds og tværs af flere store 
hovedveje. Jernbanen Hillerød-Gilleleje løber gennem Gribskov i karakterområdets 
østlige del og jernbanen Hillerød-Tisvilde løber gennem Helsinge og Kagerup i ka-
rakterområdets sydlige del. En højspændingsledning krydser mellem Harager 
Hegn og Valby Hegn i nord-sydlig retning.  
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Karakterområdet indeholder desuden flere store industribygninger spredt i det åb-
ne land, blandt andet ved Dønnevælde, Mårum og Kagerup. I området omkring 
Dønnevælde står flere husstandsvindmøller, og ved Mårum findes en råstofgrav. 

Landskabskarakterens oprindelse 
Dødislandskabets kuperede terræn opleves tydeligt i landbrugs- og skovlandska-
bet. I midten af 1700-tallet blev træet en vigtig ressource, og driften af Gribskov og 
hegnene blev effektiviseret. Det var med til at skabe den klare grænse mellem 
landbrug og skov, som også er et markant karaktertræk i dag. Ved udskiftningen i 
slutningen af 1700-tallet blev bøndernes brugsrettigheder til skoven afviklet, og de 
spredte gårde og små landsbyer forsvandt fra skovene. I dag er området også ka-
rakteriseret af store hovedveje, spredt bebyggelse og industri fra nyere tid. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Landskabsoplevelsen er formet af det højtliggende, varierede terræn og de store 
skovområder. Karakterområdets mosaikpræg med landbrugslommer og markfelter 
i varieret størrelse omkranset af skov betyder, at skalaen overvejende er lille. Den 
rumlige afgrænsning udgøres hovedsagligt af skovbrynene og opleves som lukket. 
I den sydlige og nordlige del af området er den rumlige oplevelse mere åben og 
skalaen større. Karakterområdet byder på skiftende rumlige oplevelser. Her er 
mange karaktergi-vende elementer i form af skov, mindre byer og 
husmandsudstykninger samt indu-stribygninger, spredt bebyggelse, hestehold og 
store veje. De nyere elementer gi-ver det ellers relativt enkle karakterområde en 
mere sammensat og visse steder urolig karakter. Skovbrynene, der omgiver de 
åbne arealer, skaber velafgrænsede rum og en relativt klar struktur, der dog 
udviskes og forstyrres af den fragmenterede bebyggelse langs de store 
hovedveje.  

Figur 6 Der er roligt i skovene, mens de åbne arealer i større grad er præget af infra-

struktur, industri og spredt bebyggelse.  

Skala 
Lille 

Rumlig afgrænsning 
Lukket 

Kompleksitet 
Sammensat 

Struktur 
Middel 

Visuel uro 
Middel roligt 

Støj 
Afdæmpet 

Tilbage til oversigt

Side 154 af 306



Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder i karakterområdet er vist neden for. 

Figur 7 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 
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Oplevelsesrigt delområde: Haregab er et oplevelsesrigt delområde, hvor det ku-
perede dødislandskab omkranset af skovbryn opleves tydeligt. Husmandskolonien 
fremstår relativt intakt og vedligeholdt, og man fornemmer den oprindelige tilknyt-
ning til den omgivende skov.  

Figur 8  I Haregab ligger der en samling af små gårde og skovhuse i en lille lomme mel-

lem skovene. 

Visuel oplevelsesmulighed: Langs bredden af Esrum Sø i karakterområde 6 er 
der visuel oplevelsesmuligheder de steder, hvor stier og bevoksning giver adgang 
til udsyn over det vekslende skov- og landbrugslandskab omkring søen. Også ved 
Solbjerg Engsø ved grænsen til karakterområde 8 er der mulighed for en flot ud-
sigt. 
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Landskabskarakterens styrke 
Området er inddelt i tre styrkeområder, hvor skovområderne udgør det ene. 

Figur 9 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Særligt karakteristisk: Området omfatter Gribskov og hegnene, hvis skov-
bevoksning er en nøglekarakter i området. Det højtliggende, kuperede terræn er et 
vigtigt karaktertræk i skovene. Den kulturhistoriske udvikling fremstår relativt intakt, 
og skovene er stort set ubebyggede, siden landsbyer og gårde flyttede ud. Over-
gangen mellem skovene og det åbne land markeres tydeligt af de markante skov-
bryn, og skovene er omgivet af beskyttede sten- og jorddiger.  

K2 – Særligt karakteristisk: Området omkring Mårum er karakteriseret af de mar-
kante skovbryn fra Gribskov og Harager Hegn, der lukker sig om det åbne land-
brugslandskab. Landsbyen Mårum har bevaret en del af sin struktur, og de spredte 
gårde findes endnu omkring den. Mårum Teglværk fra starten af 1900-tallet er 
endnu aktivt som erhvervsområde, og den gamle hovedbygning er et markant 
element i området. 

K3 – Karakteristisk: Det åbne land mellem skovene fremstår karakteristisk med 
landbrug, hestehold, landsbyer og spredt, forskelligartet bebyggelse. Skovbrynene 
fungerer som markante rumdannere, der lukker udsynet i landbrugslandet. Det ku-
perede, højtliggende terræn er med til at skabe variation. En del af landsbyerne er 
endnu relativt små og ikke udbyggede, og flere steder i området ses strukturerne 
fra tidligere husmandsudstykninger. Kirkelandsbyen Esbønderup er vokset mar-
kant med udbygningen i Esbønderup Kohave. Omkring de store hovedveje er om-
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rådets karakter udvisket af den fragmenterede bebyggelse, der er skudt op om-
kring vejene. 

Landskabskarakterens tilstand 
Karakterområdet er inddelt i to tilstandsområder. 

Figur 10 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 

T1 – God tilstand: Skovene er intakte i forhold til deres oprindelse og historiske 
udvikling. De er velholdte, og afgrænsningen står skarpt i landskabet, og der findes 
endnu spor efter de spredte gårde og landsbyer, der lå i skoven frem til udskiftnin-
gen. Jernbanespor krydser gennem Gribskov og Høbjerg Hegn, men træerne skju-
ler dem i landskabet, og de virker ikke som et forstyrrende element. Gribskov kryd-
ses også af et par store veje, og støjen herfra forstyrrer lokalt. Ellers er området 
ikke påvirket af tekniske anlæg. 

T2 – Middel tilstand: I det åbne landbrugslandskab fremstår nøglekarakteren ofte 
klar med skarp opdeling mellem skov og landbrugslommer. Mange steder opleves 
de historiske strukturer og tilknytningen til skoven endnu i landbrugslandskabet. 
Langs hovedvejene er karakteren dog sløret dels af vejene, dels af den fragmente-
rede bebyggelse, der gør det vanskeligt at fornemme de bagvedliggende områder. 
Også spredte erhvervs- og industribygninger er lokalt med til at udviske områdets 
klare karakter med landbrug og skov. 
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God 

Vedligeholdelse 
God 

Uforstyrrethed 
Uforstyrret 

Intakthed 
Middel 

Vedligeholdelse 
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ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 7 Gribskov og Hegnene. Udarbejdelsen er sket på baggrund af 
den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vurderingerne 
af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i tre målområder. 

Figur 11 Strategiske målområder i karakterområdet 

M1 – Beskytte 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i god tilstand, hvorfor landskabs-
karakteren skal beskyttes. Det skyldes blandt andet, at skovområderne fremstår 
med tydelig historisk tidsdybde med gamle træer og omgivet af beskyttede diger. 
Der er desuden bevaret en klar grænse til det åbne land. Skovene er fredskov og 
forvaltes af Naturstyrelsen. 

M2 - Beskytte 
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor land-
skabskarakteren skal beskyttes. Området omfatter kirkelandsbyen Mårum med 
omgivende landbrugsjorder, der ligger velafgrænset af skovbrynene fra Gribskov 
og Harager Hegn. Området er sårbart over for ændringer eller tiltag, der kan udvi-
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ske den klare grænse mellem land og skov eller sløre Mårums centrale position 
mellem skovbrynene.  

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Mårum, der ligger omgivet af landbrug og afgrænset af nærlig-
gende skovbryn, bør bevare sin centrale position, og ny bebyggelse bør und-
gås. Indkigget til Mårum Kirke kan søges forbedret, da kirken ofte er skjult af 
bevoksning og sjældent opleves i landskabet.  

› Skov og beplantning. Den åbne karakter bør så vidt muligt sikres. Det er 
blandt andet vigtigt for at bevare det veldefinerede rum, som den klare 
overgang mellem skov og åbent land skaber. 

› Tekniske anlæg. Området bør så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg. 
Store anlæg vil virke markante og skal så vidt muligt indpasses i landskabet. 

M3 – Vedligeholde 
Området er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor landskabska-
rakteren skal vedligeholdes. Landskabet er karakteriseret af de markante skov-
bryn, der danner velafgrænsede lommer med landbrug og hestehold. Store tvær-
gående veje og fragmenteret bebyggelse omkring disse har sløret karakteren, og 
landskabet er sårbart over for yderligere bebyggelse langs vejene samt vejudvidel-
ser og -omlægninger.  

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelsen af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Yderligere spredt bebyggelse bør undgås, så de historiske 
strukturer bevares. Der kan med fordel arbejdes for at åbne landskabet langs 
hovedvejene, så de velafgrænsede landbrugsrum og markante skovbryn op-
leves tydeligere.  

› Skov og beplantning. Skovrejsning og anden form for beplantning kan sløre 
den klare grænse mellem land og skov og bør undgås i større grad. 

› Tekniske anlæg. Områdets kuperede terræn og store mængde skov betyder, 
at tekniske anlæg ikke nødvendigvis opleves som markante. Området inde-
holder dog allerede store veje, industri mv. og det bør sikres, at nye anlæg ik-
ke øger den samlede effekt væsentligt.  
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8. Landbrugslandskab ved Arresø

Nøglekarakter 
To ådale og Arresø omgiver et småbakket til kuperet dødislandskab med intensivt 
landbrug, landsbyer og små byer, vekslende beplantning samt spredt bebyggelse 
og sommerhuse.  

Figur 1 Området er karakteriseret ved sit kuperede terræn og intensive landbrug. Her

set fra Frederiksværksvej mod Arresø 

Beliggenhed og afgrænsning 
Karakterområdet ligger i den sydvestlige del af Gribskov Kommune. Områdets 
sydlige grænse følger de administrative grænser til Halsnæs og Hillerød 
Kommuner. Mod nordvest er grænsen trukket ved overgangen fra Ellemosen og 
Arresø til det skovdækkede Tisvilde Hegn og sommerhusområdet Sandet. Mod 
nordøst følger grænsen Kildevej, Helsinge byrand, Gribskovvej og Pøle Å. I det 
sydøstlige hjørne er grænsen trukket ved Solbjerg Engsø. 
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Figur 2 Topografisk kort med karakterområdets afgrænsning 

Landskabskarakteren 
Landskabet er overordnet karakteriseret ved et småbakket til kuperet 
dødislandskab med landbrug på middelstore marker og en del spredt bevoksning, 
små søer og moser. Terrænet falder mod Arresø, Ellemosen og Pøle ådal, der 
omgiver det højereliggende landbrugslandskab. Overgangen til Arresø veksler 
mellem stejle skrænter, bølgende bakker samt flade, våde partier. Der findes 
enkelte små byer og landsbyer i området, herunder Ramløse, Annisse og Annisse 
Nord. I Ramløse og Annisse er det endnu muligt at opleve den oprindelige 
landsbystruktur, og omkring Annisse kan strukturerne efter landsbyens 
stjerneudskiftning ses i landskabet. Området indeholder også en del spredte gårde 
og huse samt flere sommerhusområder, der alle er placeret nær Arresø. 

Området er relativt upåvirket af tekniske anlæg, men nærheden til 
erhvervsområderne ved Helsinge opleves nogle steder i landskabet. Desuden 
findes et teglværk i området, og der ligger en golfbane øst for Annisse Nord.
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NATUR- OG KULTURGEOGRAFISK BESKRIVELSE 

Naturgrundlag 
Geomorfologi: Ellemosen er en del af en tidligere fjordarm, der var oversvømmet 
af Stenalderhavet, men som blev tørlagt ved den efterfølgende landhævning. I den 
sydligste del af området ved Pøle ådal, der løber langs grænsen til Hillerød Kom-
mune, findes også resterne af en gammel fjordarm fra Stenalderhavet. Størstede-
len af området er et dødislandskab, som er skabt ved, at isen ved sin tilbagesmelt-
ning har efterladt blokke af såkaldt dødis. Det har efterladt et kuperet landskab 
med mange afløbsløse lavninger. Ved Bækkegården i den nordvestlige del af om-
rådet findes resterne af en randmoræne, mens der ved Høbjerg i den østlige del af 
området ligger en issøbakke. 

Figur 3 Terræn og jordbundsforhold i karakterområdet 

Jordtype: Den dominerende jordtype i området er smeltevandssand – og grus. 
Der findes ferskvandsdannelser i ådalene og de lavtliggende dele af området. 
Desuden er der områder med moræneler og enkelte mindre partier af smelte-
vandsler. Langs Arresø findes strandvolde.  

Terræn: Området er generelt småkuperet med mange lavninger. Den centrale del 
af området ligger højt og falder tydeligt mod Ellemosen, Arresø og Pøle Ådal. 
Randmorænen ved Bækkegården og issøbakken ved Høbjerg rejser sig som bak-
kedrag. 
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Figur 4 De markante terrænforskelle, der kan opleves i dele af området, er et vigtigt ka-

raktertræk. Her ses, hvordan terrænet skråner stejlt mod Arresø på Præstevej.  

Vandelementer: Området indeholder mange småsøer og moser. Ramløse Å og 
Ellemosen ligger i områdets nordvestlige del, mens Ammendrup Å og Pøle Å løber 
gennem den østlige del af området og afvander til Arresø. Arresø ligger som en 
markant vandflade i områdets vestlige del, mens de mindre genoprettede søer, 
Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge, findes mod øst.  

Arealanvendelse og landskabselementer 
Bevoksningsstruktur: Der er mange små, spredte bevoksninger, ofte omkring 
småsøer, moser og gårde. Herudover findes en del levende hegn og enkelte små 
skovplantninger. Flere steder er der vejtræer, som danner alléer. 

Dyrkningsform: Området indeholder overvejende åbent land med intensivt land-
brug. Markfelterne er oftest mellemstore og der findes en del spredte naturområ-
der. Særligt er der mange små søer og moseområder, men også enkelte eng- og 
overdrevsarealer. 

Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Området indeholder Ramløse, 
Annisse og Annisse Nord. Omkring Annisse ses endnu strukturen efter landsbyens 
stjerneudskiftning ved jordreformerne fra slutningen 1700-tallet. Desuden er lands-
bystrukturen intakt med kirke, præstegård og gadekær. Ramløse by er opstået om-
kring den oprindelige landsby, der stadig er bevaret bl.a. med kirke, gadekær og 
gamle gårde. Området indeholder også små landsbyer, som Aagerup og Høbjerg, 
og der findes mange fritliggende gårde og huse spredt i landskabet. Gårdene 
fremstår ofte som boliger, evt. med ikke-landbrugsrelateret erhverv. Herudover
findes flere sommerhusområder, Bækkekrog, Ramløse Bakker og Bakkelandet, der 
alle ligger ved Arresø. Den tidligere sommerhusbebyggelse, Søkrogen, er i dag 
bygget sammen med Ramløse by.  
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Figur 5 Området har flere udbyggede byer, blandt andet Ramløse, som her ses fra Fre-

deriksværksvej. Kirken fremstår som et tydeligt kulturhistorisk element. 

Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Ramløse var i middelalderen en 
større by, men det blev ændret ved 1600-tallets sandflugt, som blandt andet øde-
lagde afgrøder. Byen blev stjerneudskiftet i slutningen af 1700-tallet, men struktu-
ren herfra er i dag udvisket og vanskelig at erkende i landskabet. Området omkring 
Annisse er endnu forholdsvis uforstyrret, og her kan en stjernestruktur genfindes i 
landskabet.  

Kirkerne i Annisse og Ramløse er tydelige kulturhistoriske elementer, der ligger 
højt i landskabet. Det samme gælder den fredede stubmølle, Pibe Mølle, der mar-
kerer sig på en bakketop i den østlige del af området. Også Ramløse Mølle i den 
østlige del af Ramløse er et markant element. I området findes også en del grav-
høje. En del ligger for sig selv mens andre er samlet i grupper, f.eks. nord for 
Ram-løse eller nord for Annisse. Ved Holløse Bredning findes en brolagt 
oldtidsvej, Danmarks ældste vejanlæg.

Figur 6 Pibe Mølle fremstår som et markant kulturhistorisk element på en bakketop øst 

for Annisse Nord 
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Rekreative og tekniske anlæg: I området findes en golfbane, et teglværk og en 
råstofgrav. Ved Søkrogen i Ramløse ligger en lystbådehavn og lidt øst herfor 
ligger det tidligere feriecenter Arresøhøj. En højspændingsledning krydser den
østlige del af området.  Enkelte større veje krydser området.

Figur 7 Ved lystbådehavnen er der et flot udsyn over Arresø 

Landskabskarakterens oprindelse 
Områdets kuperede dødislandskab er et markant karaktertræk. Ramløse og Annis-
se er løbende blevet udbygget. Generelt er strukturerne fra udskiftningstiden end-
nu tydelige, og omkring Annisse genfindes strukturerne fra en tidligere stjerneud-
skiftning. Sommerhusbebyggelserne langs Arresø er fra nyere tid ligesom udstyk-
ningen til Annisse Nord, og de har givet området en mere bebygget karakter. 
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VURDERING – OPLEVELSER, STYRKE OG TILSTAND 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold 
Landskabsoplevelsen er til dels formet af det kuperede terræn, der falder mod Ar-
resø, Ellemosen og Pøle ådal. Landbrugsdriften på de mellemstore marker bety-
der, at området indeholder flere åbne flader, hvor udsynet dog ofte bliver brudt af 
småbevoksninger og bebyggelse. Arresø ligger som en markant vandflade i den 
vestlige del af området, og der er ofte udsyn hertil. Skalaen er generelt middel og 
området har ingen tydelig struktur – udover terrænets hældning mod Arresø og 
ådalene, der leder til Arresø. Området opleves som sammensat, fordi det indehol-
der mange karaktergivende elementer, herunder såvel små byer, landsbyer, spred-
te gårde, sommerhuse, småskove, moser mv. Der findes flere hustandsvindmøller i 
området, som lokalt giver visuel uro. På trods af en krydsende højspændingsled-
ning syd om Annisse Nord og tekniske anlæg ved Helsinges byrand, opleves
området generelt som visuelt roligt. Omkring de større veje er der støj fra biler, men
området opleves generelt som stille.  

Figur 8 Landskabsoplevelsen er blandt andet kendetegnet ved, at gårde og huse putter 

sig i landskabets varierende terræn, og at der ofte er udsyn til Arresø fra højde-

dragene. 
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Oplevelser 
Oplevelsesmuligheder er vist neden for. 

Figur 9 Oplevelsesmuligheder i karakterområdet 

Oplevelsesrigt delområde. Ellemosens nordlige del med Holløse Bredning er ud-
peget som et oplevelsesrigt område. Her er mulighed for natur-, kultur- og
landskabsoplevelser, og kontrasten til Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker fremstår 
markant.  

Oplevelsesrige enkeltelementer. Kirkerne i Ramløse og Annisse er tydelige i 
landskabet. Pibe Mølle markerer sig på et bakkedrag i områdets østlige del, mens 
Ramløse Mølle delvist ligger skjult i byen. Den er dog et karakteristisk element i 
nærområdet. 

Visuel oplevelsesmulighed. Der er mulighed for visuelle oplevelser ud over
Arresø. På grund af terrænnet opleves udsynet over søen fra mange steder i 
karakterområdet. Der er dog kun få steder man kan komme helt ned til søen eller 
kan færdes langs søen. Desuden er der ved Solbjerg Engsø mere lokal mulighed
for udsyn over søen. 
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Figur 10 Præstevej løber helt nede ved Arresø vest for Bakkelandet, og der er blandt 

andet opstillet borde- og bænkesæt med udsigt over Arresø.  
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Landskabskarakterens styrke 
Området er inddelt i fire styrkeområder. 

Figur 11 Landskabskarakterens styrke i karakterområdet 

K1 – Særligt karakteristisk: Området udgøres af Ellemosen, der i dag er et stort 
moseområde. Arresøs oprindelse som fjord, der efterfølgende blev afskåret fra Kat-
tegat ved den relative landhævning, kan endnu fornemmes ved det markant lave-
religgende terræn. Holløse Bredning er et genoprettet søområde med øer og et rigt 
fugleliv. Der er adgang via en sti fra Tibirke til Holløse Bredning. Stien fører bl.a. 
over oldtidsvejen. 

K2 – Særligt karakteristisk: Landskabet fremstår særligt karakteristisk med sit 
kuperede terræn og stærke visuelle tilknytning til Arresø og Ellemosen. Der er 
overvejende intensiv landbrugsdrift, som brydes af bebyggelse, små søer, moser 
og beplantninger. På bakkekammen mod Ellemosen findes gårde, og de åbne 
landbrugsarealer, der skråner nedad mod moseområdet er friholdt for bebyggelse. 
Kirkebyerne Ramløse og Annisse er udbyggede, men den oprindelige landsby-
struktur findes i begge. Stjerneudskiftningen omkring Annisse er endnu synlig. 
Ramløse Kirke, Annisse Kirke og Ramløse Mølle er tydelige elementer i landska-
bet. 

K3 – Karakteristisk: Landskabet fremstår karakteristisk med kuperet terræn og 
overvejende intensivt landbrug. De åbne marker brydes af småsøer, moser og be-
voksning. Sammen med den spredte bebyggelse og det kuperede terræn giver det 
en mere lukket, mosaikpræget struktur end arealerne mod søen. Strukturerne fra
udskiftningstiden kan endnu erkendes i landskabet. Den nye udstykning Annisse 
Nord har til dels ændret den åbne karakter i områdets øst-lige del, og 
erhvervsområderne ved Helsinge er synlige fra dele af området. Nogle steder er 
der udsyn til Arresø, men søen er ofte skjult bag terræn, beplantning eller 
bebyggelse. 
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K4 – Karakteristisk: Den østlige del af området udgør den lavtliggende ådal om-
kring Pøle Å og enkelte overdrevsarealer. Langs åen, der på et stykke danner 
grænsen til Hillerød Kommune, findes en del enge, moser og små søer. I området 
findes også søerne Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge. Åen udgør en admini-
strativ grænse til Hillerød Kommune. 
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Landskabskarakterens tilstand  
Området er inddelt i tre tilstandsområder. 

Figur 12 Landskabskarakterens tilstand i karakterområdet 

T1 – Middel tilstand: Ellemosen er et stort særpræget moseområde, der omtrent 
findes i sin historiske udstrækning. Den blev tidligere benyttet til græsning, træ-
hugst og tørveskær, men er nu præget af birke- og ellekrat samt gamle tørvegrave. 
Området står i kontrast til det højtliggende, skovrige Tisvilde Hegn mod nord, men 
en begyndende tilgroning især mod syd kan udviske kontrasterne i landskabet.  

T2 – Middel tilstand: Området udgør størstedelen af karakterområdet, og det ku-
perede dødislandskabs markante terrænformer opleves tydeligt i landskabet. Om-
rådet er også præget af en del nyere bebyggelse, dels udstykningen til Annisse 
Nord, dels de fire sommerhusområder langs Arresø ved Bækkekrog, Ramløse Sø-
krog, Ramløse Bakker og Bakkelandet. Den samlede effekt af de nye bebyggede
områder med forskelligartet udtryk slører til en vis grad landskabskarakteren. 
Området er generelt uforstyrret, men en højspændingsledning krydser igennem 
området og ved Helsinges byrand forstyrrer tekniske anlæg og større veje lokalt.

T3 – Middel tilstand: Ådalen omkring Pøle Å fornemmes endnu ved sit lavtliggen-
de terræn, men den stærke karakter med åen omgivet af vådområder er sløret af 
tilgroning og små skovpartier. Åen løber i sit oprindelige forløb, og de genoprettede 
søer skaber variation i landskabet. Området er generelt ikke påvirket af tekniske 
anlæg, men golfbaner har ved Pibe Mølle medført en anden og mere friseret ka-
rakter, der står i kontrast til det øvrige landskab. 

Intakthed 
God 

Vedligeholdelse 
Middel 

Uforstyrrethed  
Uforstyrret 

Intakthed 
Middel 

Vedligeholdelse 
Middel 

Uforstyrrethed 
Uforstyrret 

Intakthed 
Middel 

Vedligeholdelse 
Middel 

Uforstyrrethed 
Uforstyrret 

Tilbage til oversigt

Side 172 af 306



ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL 

Der er udarbejdet strategiske mål og anbefalinger for den fremtidige forvaltning af 
karakterområde 8 Landbrugslandskab ved Arresø. Udarbejdelsen er sket på bag-
grund af den foretagne naturgeografiske og kulturhistoriske kortlægning samt vur-
deringerne af landskabskarakterens styrke og tilstand. 

Strategier og mål er udelukkende baseret på landskabet og dets værdier, og de 
forholder sig derfor som udgangspunkt ikke til andre interesser i området. 

Karakterområdet er inddelt i fire målområder. 

Figur 13 Strategiske målområder i karakterområdet 

M1 – Beskytte og forbedre
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor land-
skabskarakteren skal beskyttes og forbedres. Det skyldes blandt andet, at
Ellemosen er et særligt oplevelsesrigt landskab, hvor der er gode muligheder for 
natur-, kultur-, og landskabsoplevelser. Området er sårbart over for tilgroning, der
kan udviske områdets særegne karakter og den klare overgang til Tisvilde Hegn 
og landbrugslandskabet. 

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelse af landskabskarakteren: 

› Skov og beplantning. Området skal sikres mod tilgroning ved pleje, da det 
åbne udtryk er vigtigt for at bevare områdets nøglekarakter og sikre kontra-
sten til Tisvilde Hegn. 

Tilbage til oversigt

Side 173 af 306



M2 - Beskytte og forbedre
Området er vurderet som særligt karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor land-
skabskarakteren skal beskyttes og forbedres. Området omfatter bakkekammen 
mod Ellemosen og arealerne langs Arresø. De åbne, skrånende arealer og udsynet
over henholdsvis Arresø og Ellemosen er vigtige karaktertræk. Området er derfor 
sårbart over for tiltag der kan forstyrre eller blokere den visuelle sammenhæng, 
som nye udstykninger af sommerhuse, skovrejsning, tilgroning eller tekniske 
anlæg.

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte be-
skyttelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Yderligere bebyggelse langs Arresø skal undgås for at sikre ud-
synet til søen. Desuden bør bakkekammen mod Ellemosen fortsat friholdes 
for bygninger. 

› Kulturhistorie. Strukturerne fra udskiftningstiden bør så vidt muligt bevares, 
herunder sporene af stjerneudskiftningen omkring Annisse. Ramløse Kirke, 
Annisse Kirke og Ramløse Mølle bør bevare deres position som væsentlige 
landskabselementer. Ved ny bebyggelse eller beplantning bør det sikres, at 
indkigget til kirkerne ikke blokeres. 

› Skov og beplantning. Den åbne karakter og den visuelle forbindelse til Arre-
sø og Ellemosen bør så vidt muligt sikres. Skovrejsning er som 
udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt.  

› Rekreative og tekniske anlæg. Områdets nærhed til Arresø og det jævnt 
faldende terræn betyder, at store tekniske anlæg bør undgås da de vil 
kunne ses på lang afstand, også fra den modsatte søbred.

M3 – Vedligeholde 

Området er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand, hvorfor landskabska-
rakteren skal vedligeholdes. Det kuperede landskab og den kulturhistoriske anven-
delse fremstår endnu relativt klart i området, men udstykningen til Annisse Nord 
har lokalt ændret den åbne karakter. Området er sårbart over for tiltag og udvikling, 
der vil mindske den åbne karakter og sløre det karakteristiske dødisterræn.  

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Bebyggelse. Ved eventuel ny bebyggelse bør sammenvoksning mellem
byer og spredt bebyggelse så vidt muligt undgås.  

› Skov og beplantning. Skovrejsning på mindre partier vil ikke være i strid med 
områdets karakter og mosaikstruktur, så længe det sikres, at den overvejende
åbne landbrugskarakter bevares som hovedtræk. 
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M4 – Vedligeholde: Området er vurderet som karakteristisk og i middel 
tilstand, hvorfor landskabskarakteren skal vedligeholdes. Ådalen er sårbar over
for tiltag, der kan sløre eller forstyrre åen og dalens flade og åbne karakter.

I det følgende er listet forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte vedli-
geholdelse af landskabskarakteren: 

› Kulturhistorie. Pibe Mølle bør bevare sin markante position i landskabet. 

› Skov og beplantning. Skov og anden bevoksning bør undgås. Åens udløb til 
Arresø kan så vidt muligt holdes fri for bevoksning, så forbindelsen her forbli-
ver synlig. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Den middelstore skala og det vekslende
terræn betyder, at nye anlæg vil kunne indpasses i landskabet uden at blive 
dominerende. Der bør så vidt muligt tages højde for terræn og 
udsigtsmuligheder i placeringen. 

› Rekreative og tekniske anlæg. Områdets er generelt upåvirket af 
tekniske anlæg og det bør fastholdes. 
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BYRÅDETS MÅL - KLIMATILPASNING 

Skader på mennesker, ejendomme og miljø som følge af øget regn og hævet havspejl skal 
minimeres. 

Regnvand skal så vidt muligt nedsives eller tilbageholdes og anvendes hvor det falder. 

Ved tiltag for klimatilpasning skal der tænkes helhed og synergi, så tekniske løsninger tænkes 
sammen med byudvikling, friluftsliv og natur. 

RETNINGSLINJER - KLIMATILPASNING 

Indsatsområder 
2.51 
Klimatilpasning i planperioden prioriteres højt indenfor de udpegede indsatsområder, jævnfør 
kort 2.6 a Klimatilpasning, indsatsområder (se handleplan). 

Nyt byggeri og anlæg 
2.52 
Indenfor områder, hvor der i henhold til kort 2.6 b Klimatilpasning, oversvømmelseskort er 
risiko for oversvømmelse bør placering af nyt byggeri og anlæg så vidt muligt udgås. 
Såfremt der placeres nyt byggeri og anlæg indenfor områder, hvor der i henhold til kort 2.6 b 
Klimatilpasning, oversvømmelseskort er risiko for oversvømmelse, skal placering og 
udformning af byggeri og anlæg samt landskabelig indretning fastsættes under hensyntagen til 
risikoen for oversvømmelse på både eget og tilstødende arealer. 

2.53 
Indenfor de områder, hvor der i henhold til kort 2.6 b Klimatilpasning, oversvømmelseskort er 
risiko for oversvømmelse, kan der stilles krav om beplantning, der kan tåle periodevise 
oversvømmelser, samt at der ikke kommer vand ind i husene ved en 100 års hændelse. 

Nedsivning og forsinkelse af regnvand 
2.54 
Befæstelse af ubebyggede arealer skal holdes på et minimum, med henblik på at reducere 
behovet for organiseret afledning af overfladevand. I forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplaner og som vilkår i tilladelser kan der indskrives krav om maksimalt befæstet areal 
eller krav om brug af permeabel belægning. 

2.55 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal i videst muligt omfang nedsives, hvor det 
lander.  Der skal dog tages hensyn til lokale jordbundsforhold, grundvandsstand og 
grundvandsinteresser samt bestemmelser i spildevandsplanen.  
Hvor nedsivning ikke er muligt kan som udgangspunkt etableres anlæg til forsinkelse af 
regnvand. Anlægget skal tilpasses områdets karakter og anvendelse. 

2.56 
I forbindelse med nye planer, projekter og anlæg skal det sikres, at overfladisk opstuvning og 
afstrømning ved ekstreme regnhændelser kan ske med mindst mulig skade på mennesker, 
ejendomme og miljø, herunder i relation til kort 2.6 d Klimatilpasning, værdikort og kort 2.6 e 
Klimatilpasning, lokale værdier.  

2.57 
I forbindelse med klimatilpasning skal mulige synergieffekter som øget kvalitet i byrum, 
rekreative formål, biodiversitet og bedre vandkvalitet, vurderes og tænkes ind i relevante 
konkrete løsninger.  
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REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER  - KLIMATILPASNING 

Klimaet er i forandring. Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere 
ekstremer. De vigtigste forventede ændringer er; mildere vintre med mere regn, somre med 
både tørkeperioder og kraftigere regnskyl, generelt kraftigere storme og vandstandsstigning i 
havene.  

Dette afsnit omhandler risikokortlægning og udpegning af indsatsområder i forhold til 
oversvømmelser i kommunen. Afsnittet indeholder også en handleplan for klimatilpasning som 
omfatter en række strategiske indsatser og indsatser for de geografisk afgrænsede 
indsatsområder. 

Byrådet har valgt i første omgang at kortlægge og indarbejde tiltag i forhold til 
klimaforandringer i form af øget regn og stigning i havspejlet. Se dog også afsnittene 
'Fremtidig planlægning' og 'Handleplan, strategisk indsatser' nedenfor i forhold til andre typer 
klimaforandringer. 

Sandsynlighed for oversvømmelser 
Klimaforandringerne har visse steder skabt trængsel i kloakker og vandløb, hvilket har 
resulteret i oversvømmelser. Vi har i kommunen også oplevet oversvømmelser på grund af 
havspejlsstigning som følge af stormflod. Der er usikkerhed om, hvor store 
klimaforandringerne vil blive på længere sigt. Gribskov Kommune har, i overensstemmelse 
med Statens anbefalinger, valgt at tage udgangspunkt i et middelscenarie, det såkaldte A1B-
scenarie.  

Med udgangspunkt i dette scenarie er sandsynligheden for oversvømmelse beregnet for hele 
kommunen, jævnfør Kort 2.6 b Klimatilpasning, oversvømmelseskort. En beskrivelse af 
kortlægningen og forudsætningerne herfor findes i notatet: 'Kortlægning for klimatilpasning. 
Redegørelse til forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25'. 

Eftersom der er tale om statistiske beregninger på baggrund af udvalgte forudsætninger er der 
usikkerhed i kortlægningen. Det gælder særligt udenfor de regnvandskloakerede områder, 
hvor der er brugt en mere simpel model for at vise, hvor der vil samles regnvand i terræn. 
Kortlægningen er sammenholdt med kommunens og forsyningens erfaringer fra tidligere 
hændelser. 

Kortlægningen viser, at Gribskov Kommune samlet set ikke er voldsomt udsat for 
oversvømmelser set i forhold til andre steder i landet. Den lave risiko skyldes blandt andet at 
der generelt er store landområder i kommunen, at bebyggelsestætheden i byerne er relativt 
lav og at kysten mange steder er naturligt beskyttet mod oversvømmelse af høje skrænter. 

I de områder, der er kloakeret for regnvand, er der et lille efterslæb i forhold til 
spildevandsplanens service mål. GribVand er godt i gang med  at få udbygget kloaknettet, så 
det opfylder kravene i spildevandsplanen. Senest har GribVand etableret den store tunnel fra 
VP-torvet og ud til rensningsanlægget på Skovgårdsvej.  

En udfordring i Gribskov Kommune er, at flere sommerhusområder ligger i lave områder og 
meget tæt på vandløb, søer eller moser. Her er det som udgangspunkt lodsejerne, der selv har 
et ansvar for klimasikring af deres sommerhus. 

Den forventede havspejlsstigning på 30-50 cm, vil ikke give problemer med oversvømmelser 
langs kysten eller ved tilbageløb i vandløbene i Gribskov Kommune. Men ved ekstreme 
stormflodshændelser vil der opstå problemer, når vandet kommer over 180 cm fra det niveau 
vi kender i dag. Netop dette oplevede vi i december 2013 med stormen "Bodil", hvor havnen i 
Gilleleje var oversvømmet og havet stuvede vandet tilbage i flere vandløb, hvilket betød, at 
flere områder inde i landet blev oversvømmet. 
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Spildevandsplanlægning, klimatilpasning eller beredskab 
Byrådet ønsker at minimere skader på mennesker, ejendomme og miljø som følge af 
oversvømmelser. Kloaksystemet har traditionelt været det vigtigste system til afledning af 
regnvand i byerne. Med de øgede regnmængder og mere ekstreme regnhændelser, hvor der 
på kort tid kommer meget regn, er det nødvendigt at supplere kloaksystemet med andre 
løsninger til at håndtere vandet. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge 
kapaciteten i kloakkerne til alene at kunne aflede alt regnvand. 

Byrådet har valgt et serviceniveau, som kloaksystemet skal kunne håndtere i almindelighed. 
Dette serviceniveau er fastlagt i kommunens spildevandsplan og er i overensstemmelse med 
anbefalinger fra Spildevandskomiteens skrift 27. I landområder og sommerhusområder ledes 
vandet som oftest bort via private vandløb og dræn samt offentlige vandløb eller nedsives i 
jorden. 

Når der sker regnhændelser ud over det fastlagte serviceniveau vil de almindelige kanaler til 
vandafledning, som for eksempel kloakker og vandløb, ofte ikke kunne klare at lede vandet 
hurtigt nok væk, og der kan ske oversvømmelser. Klimatilpasning af sådanne udsatte områder 
kan være en løsning, hvor man vælger et højere services niveau end der er andre steder, da 
der er værdier man vil beskytte.  

Samtidig kan der opstå meget ekstreme situationer, som man ikke kan sikre sig imod. Her vil 
et beredskab kunne træde til. GribVand har et beredskab i forhold til deres kloaknet. Der er i 
dag ikke et beredskab til håndterning af ekstreme hændelser uden for de kloakeret områder, 
jf. spildevandsplanen. 

Indsatsområder for klimatilpasning 
Kommuneplanen udpeger indsatsområder for klimatilpasning, jævnfør retningslinje 2.51-13T 
og kort 2.6 a Klimatilpasning, indsatsområder. Indsatsområder er de områder, hvor Byrådet vil 
prioritere klimatilpasningen i planperioden. Der er udpeget 7 indsatsområder i byerne Helsinge, 
Gilleleje og Blistrup samt 11 områder i sommerhusområder. I landområder er der angivet ét 
samlet indsatsområde som dækker over en række enkeltstående erhvervsvirksomheder, 
herunder landbrug.  

Risikokortlægningen er hjørnestenen i udpegningen af indsatsområderne. Det er en 
kortlægning af værdier sammenlagt med sandsynligheden for oversvømmelse. Som 
udgangspunkt er indsatsområderne udpeget der hvor værdien af skaden ligger over 250.000 
kr./pr. år/ ha. Risikokortlægningen er desuden sammenholdt med  

• særlige, lokale værdier,
• kommunens og forsyningsselskabets erfaringer fra tidligere oversvømmelser,
• sammenhæng med planlagte eller igangværende planer og projekter samt
• mulighed for synergi i forhold til målsætninger indenfor vandkvalitet, natur, rekreative

formål og attraktive byer.

En nærmere beskrivelse af udpegningsgrundlaget og den bagvedliggende kortlægning findes i 
notatet: 'Kortlægning for Klimatilpasning. Redegørelse til forslag til Tillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2013-25'. 

I handlingsplanen fremgår udfordringer, mulige initiativer og initiativtager for hvert 
indsatsområde - se dem her (link indsættes). Indsatserne følger den overordnede prioritering 
Byrådet har besluttet i forbindelse med Planstrategi 2012, nemlig at den kommunale 
klimatilpasningsindsats fokuseres i byer, der er kloakeret for regnvand. Derudover skal der 
arbejdes for at fremme privat regnhåndtering i hele kommunen gennem information og 
rådgivning. 

Nyt byggeri og anlæg 
For at minimere fremtidige skader, og dermed reducere gener for borgere og virksomheder 
samt samfundets udgifter til reetablering, ønsker Byrådet fremadrettet at nyt byggeri og 
anlæg placeres og udformes under hensyn til risiko for oversvømmelse, jævnfør retningslinje 
2.52. 
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Nyt byggeri og anlæg skal som udgangspunkt helt undgås i områder med risiko for 
oversvømmelse. Fremtidige udlæg af arealer til byudvikling vil ske under hensyn hertil. 
Allerede udlagte arealer er ligeledes vurderet i forhold til kort 2.6 b 'Klimatilpasning, 
oversvømmelseskort', se afsnittet Rammer for lokalplanlægning nedenfor.  

Såfremt nyt byggeri og anlæg planlægges eller etableres indenfor områder, hvor der i henhold 
til Kort 2.6 b 'Klimatilpasning, oversvømmelseskort' er risiko for oversvømmelse, skal placering 
og udformning af byggeri og anlæg samt landskabelig indretning fastsættes under 
hensyntagen til risikoen for oversvømmelse på både eget og tilstødende arealer.  
I dette hensyn skal indgå: 

• at risiko for oversvømmelse vurderes nærmere tidligt i forløbet, herunder at den lokale
hydrologi og jordbundsforhold undersøges, 

• at bygninger og anlæg placeres på højere beliggende arealer, på forhøjninger, på pæle,
med høje sokler eller lignende, 

• at der reserveres tilstrækkelige arealer til opmagasinering af regnvand ved
ekstremhændelser, for eksempel grønne fællesarealer, boldbaner, regnvandsbassiner, 
parkeringspladser, naturområder eller lignende, 

• at afledning af regnvand indtænkes i udformningen af veje, stier og grøfter,
• at andre relevante LAR-løsninger indarbejdes.

Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at stille krav om typer af beplantning, der kan tåle 
periodiske oversvømmelser, jævnfør retningslinje 2.53.   

Lokal afledningen eller anvendelse af regnvand (LAR) 
Der kan skabes mere kapacitet i kloaksystemet ved at udbygge systemet under jorden. I 
mange tilfælde kan lokal afledning eller anvendelse af regnvand (LAR) være et billigt og 
miljørigtigt alternativ hertil. Byrådet ønsker, jævnfør retningslinje 2.54 og 2.55, at fremme 
brugen af LAR. 

For at belaste de rørlagte systemer mindst muligt, skal afledning af overfladevand ske efter 
princip om prioritere afledning ved kilden. Således nedsives mest mulig regnvand hvor det 
lander, enten i private haver eller i lokale fælles områder/anlæg, herefter kan afledning ske via 
transport mod større anlæg. Dette prioritere i høj grad nedsivning på private matrikler, og 
sætter dermed inddragelse og aktiv deltagelse som et centralt element i klimatipasningen af 
Gribskov Kommunes regnvandssystemer. 

LAR er en metode, hvor overskydende regnvand håndteres tæt ved kilden i stedet for at ledes i 
kloak eller vandløb. Derved reduceres behovet for at udbygge kloaksystemet. 

Der findes mange forskellige LAR-løsninger, som kan tilpasses det enkelte projekt og den 
givne lokalitet. Det kan for eksempel være forsinkelse og/eller nedsivning gennem faskine, 
regnbed, græsplæne eller permeabel belægning eller forsinkelse og fordampning ved grønne 
tage. Der kan læses mere om de forskellige muligheder på www.klimatilpasning.dk. 

Plads til vandet ved ekstremregn  
Ved ekstreme regnhændelser eller havsspejlsstigninger kan være behov for midlertidigt at 
kunne styre vandet derhen hvor det skader mindst. Det skal derfor over tid sikres, at der er 
ubebyggede arealer, der kan modtage vandet og at vandet kan ledes hen til de arealer.  

Dette er en udfordring i eksisterende byområder. Byrådet vil derfor arbejde ud fra forskellige 
tilgange for at skabe plads til vandet; dels se fokuseret på de områder der er i størst risiko, se 
'indsatsområder' ovenfor; dels opfordre private lodsejere til at etablere LAR-løsninger og dels 
løbende vurdere nye planer, projekter og anlæg, herunder byudvikling og -omdannelse, 
byggeri, udvikling i infrastruktur m.v., i forhold til om der er potentiale for at skabe 'vandveje' 
og 'bufferzoner', det vil sige plads til kortvarige oversvømmelser på ubebyggede arealer, 
jævnfør retningslinje 2.56-13T. 
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Med sådanne 'vandveje' og 'bufferzoner' i byerne er det muligt på sigt at minimere 
ukontrollerede oversvømmelser ved ekstremregn. Ved lejlighedsvis oversvømmelse af 
eksempelvis grønne arealer, parkeringspladser, vendepladser eller stier er ødelæggelserne og 
dermed omkostningerne for samfundet mindre end ved lejlighedsvise oversvømmelser af 
bygninger. Bufferzonerne kan også være med til at mindske spidsbelastningen i 
afløbssystemer og renseanlæg.  
 
Klimatilpasning med merværdi 
Ved en helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning skal der skabes løsninger, hvor anvendelse 
af vandet lokalt bidrager til mere attraktive bymiljøer, hvor grønne og blå elementer giver nye 
oplevelser, øger biodiversiteten og skaber rekreative kvaliteter, jævnfør retningslinje 2.57. 
Også kvaliteten af vandmiljøet bør indgå i en helhedsorienteret tilgang til klimatilpasning. 
 
I det lys skal mere vand på terræn ses som en ressource, der kan bidrage til at skabe 
merværdi i stedet for et problem. 
 
Hvem gør hvad 
Kloakforsyningen GribVand Spildevand A/S er ansvarlig for at det fastsatte serviceniveau for 
kloaksystemet , herunder regnvandsafledning, overholdes.  
Gribskov Kommune er ansvarlig for at vandløbsregulativerne overholdes i de offentlige 
vandløb. 
 
I forbindelse med økonomiaftalen mellem stat og kommuner for 2013 er det aftalt, at 
kommunerne skal indarbejde en klimatilpasningsplan i kommuneplanen. Som udgangspunkt er 
klimatilpasningsplanen bestemmende for kommunens arbejde; herunder planlægning og 
myndighedsudøvelse. Derudover kan der være indsatser, også udover det generelt fastsatte 
serviceniveau, som skal sikres af kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S. 
 
Derudover er det den enkelte borger eller virksomhed der har ansvar for at sikre sin ejendom 
mod oversvømmelser. Der kan læses mere om borgere og virksomheders egne muligheder for 
klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk. 
 
Fremtidig planlægning 
Klimaforandringerne omhandler ikke kun øgede regnmængder og havspejlsstigninger. I den 
fremtidige planlægning vil vi også skulle forholde os til for eksempel heftigere storme, højere 
grundvandsstand og temperaturstigninger. 
 
Særligt heftigere storme er en udfordring i Gribskov Kommune, og i det hele taget langs 
Nordkysten. Klimaforandringer giver øget erosion af kysten, hvor storme og 
højvandshændelser vil optræde hyppigere og med større intensitet i fremtiden. Den 
Nordsjællandske kyst er næst efter den jyske vestkyst den mest erosionsplagede kyst i 
Danmark. Kysten ligger ud til Kattegat, hvor de fremherskende vindretninger driver vand og 
bølger langs kysten, hvorved sand og sediment løbende eroderes væk fra kysten både over og 
under havoverfladen. Hvis man ønsker at bevare og udvikle kysten, er der behov for en 
indsats. 
 
Ved kommende kommuneplanrevisioner vil afsnittet om klimatilpasning blive kvalificeret og 
målrettet, efterhånden som viden og datagrundlag udbygges. 
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STRATEGISKE INDSATSER - KLIMATILPASNING 
 
Indsatser for GribVand Spildevand A/S: 
• fortsætte igangværende tiltag til klimasikring, herunder; 

o Gribvand er i gang med at opspore uvedkommende vand i områder der kun er 
kloakeret for husspildevand. Dette skal medvirke til en reduktion af risiko for 
spildevandsblandet regnvand på terræn ved oversvømmelser. Dette arbejde 
gennemføres løbende de kommende år. 

o GribVand vil kunne gå i gang med udbygning af kloaknettet  så de vil opfylde  kravene i 
spildevandsplanen efter 2020, i forhold til deres investeringsplan. 

 
Indsatser for Gribskov Kommune: 
• fortsat arbejde for at klimasikre kysten, herunder;  

o I sidste planperiode arbejdede Gribskov Kommune og Helsingør Kommune sammen 
med Hornbæk og Gilleleje Havn om en redegørelse for mulighederne for at genanvende 
sand fra havnene til sandfodring på kysten. Det blev konkluderet, at man ud fra et 
teknisk og økonomisk synspunkt med fordel kan indvinde sand lokalt ved havnene, hvor 
transportafstanden til de lokale kyster er relativt kort. Det vil gøre det billigere både for 
havnene og for de bygherrer, som måtte ønske sand på kysten. 

o Gribskov Kommune har sammen Helsingør og Halsnæs Kommuner etableret et fælles 
projekt, Nordkystens fremtid. En politisk styregruppe bestående af borgmestre og 
udvalgsformænd arbejder for at gennemføre et strandfodringsprojekt til beskyttelse af 
Nordkysten. Både grundejere, havnene, turisterhvervene og kommunen vil have fordel 
af at kysten beskyttes mod erosion og at den rekreative benyttelse af kysten fremmes 
ved at øge tilgængeligheden og skabe flere brede sandstrande. I 2014 skal det afklares, 
om Kommunen i denne byrådsperiode vil iværksætte tiltag til at bevare og udvikle 
kysten. Gribskov Kommune har sammen Helsingør og Halsnæs Kommuner nedsat en 
arbejdsgruppe der, under ledelse af udvalgsformænd fra de tre kommuner, skal 
undersøge muligheder og interesser for bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, 
rekreative arealer, kulturværdier m.m. langs den Nordsjællandske kyst. Man har endnu 
ikke lagt sig fast på konkrete løsninger eller metoder. En række tiltag kan komme i spil. 
Nogle steder vil der være behov for hård kystsikring, som man har i de eksisterende 
kystlag. Tilførsel af sand vurderes desuden at være et væsentligt element, idet det 
fremmer både beskyttelse og benyttelse af kysten.  
Både grundejere, havnene, turisterhvervene og kommunen vil have fordel af at kysten 
beskyttes mod erosion og at den rekreative benyttelse af kysten fremmes ved at øge 
tilgængeligheden og skabe flere brede sandstrande.  

• implementere klimatilpasning i kommunal sektorplanlægning, herunder; 
o Kommunen har i sidste planperiode fortaget en yderligere analyse af de 

udpeget risiko områder. Analysen og de tilhørende forslag til tiltag, for at 
undgå/ minimere risikoen for oversvømmelser, har være ude i høring hos de 
berørte grundejerforeninger. Der skal fortages en endelige afslutning, og 
godkendelse af planen, hvor de relevante bemærkninger fra høringen skal 
indarbejdes. revidere beredskabsplan med udgangspunkt i de udpegede 
indsatsområder i sommerhusområder, der ligger i denne plan. Det vil kræve en 
yderligere kortlægning af de enkelte områder hver for sig, at komme med et egentligt 
forslag til en beredskabsplan, samt hvad det ville koste, at etablere et sådan 
beredskab. GribVand har et beredskab for de kloakeret områder i forhold til ekstrem 
hændelser.  

• formidling af kendt viden, herunder; 
o Der skal udarbejdes information til borgere og virksomheder om eget ansvar og 

handlemuligheder. Specielt i sommerhusområderne, der er udpeget i planen. Det skal 
ske i samarbejde med statslige instanser og portaler. 

o Der er i løbet af sidste planperiode 2013 -2017 indberettet til Region Hovedstaden, 
hvilke V1 og V2-kortlagte grunde der er i fare for oversvømmelser- Dermed har 
Regionen bedre mulighed for at prioritere deres indsats. I kortlægningen er der fundet 

Tilbage til oversigt

Side 181 af 306



flere V1 og V2-kortlagte forurenede grunde, der trues af oversvømmelse. Denne viden 
sendes videre til Region Hovedstaden, da det er dem der står for oprydningen af de 
forurenede grunde. De kan bruge denne viden til at prioritere deres indsats.  

o Der er i kortlægningen fundet få almene drikkevandsboringer, der har risiko for at blive 
oversvømmet. De vandværker, der er berørte er blevet kontaktet angående risikoen. 
Det er dermed op til det enkelte vandværk at tage de nødvendige forholdsregler i 
forhold til den enkelte lokalitet.  vil blive kontaktet, så de bliver opmærksomme på 
risikoen. Det enkelte vandværk kan derefter tage de forholdsregler der er mulige på 
den enkelte lokalitet.  

• fortsat øge vidensgrundlag for klimatilpasning, herunder; 
o GEUS har udarbejdet en model for de forventede ændringer af grundvandsspejlet. 

Datagrundlaget, herunder særligt kendskabet til det øvre grundvandsmagasin, er 
mangelfuldt og gør modellen usikker. Statens igangværende kortlægning af 
grundvandet i Gribskov Kommune vil blive afsluttet i planperioden. Herefter kan 
foretages en mere kvalificeret vurdering af konsekvenser for stigninger af 
grundvandsspejlet. 

o Sammenholdes oversvømmelseskortet med de lokale værdier fremgår det, at flere 
Natura 2000-områder i kommunen kan risikere at blive påvirket af større eller mindre 
oversvømmelser på grund af regnhændelser. I den kommende planperiode vil 
kommunen foretage en yderligere analyse af de enkelte Natura 2000-områder, med 
henblik på at vurdere om de enkelte habitat-naturtyper indenfor Natura 2000-
områderne påvirkes i væsentlig grad. Dette skal koordineres med Natura 2000-
handleplanerne som forventes revideret i 2015. Der er i 2017 udarbejdet Natura 2000-
handleplaner, der vil ligge til grund for det videre arbejde med handleplanen.   

o Der er et arbejde i gang i forhold til at kortlægge fredede og bevaringsværdige 
bygninger i kommunen. Når denne viden foreligger kan sammenholdes med risiko for 
oversvømmelse. 

o Gribskov Kommune deltager i samarbejdet KLIKOVAND, der står for Klima, Kommune 
og Vand. KLIKOVAND er et bredt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber 
i Region Hovedstaden. Emnerne for samarbejdet er lovgivning, erfaringsudveksling og 
kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Målet er at kombinere 
emnefelterne og derved skabe en vidensbank og fælles løsninger, der forebygger 
konsekvenser efter voldsomme regnskyl, på tværs af kommunegrænser i 
hovedstadsområdet. 

Gribskov Kommune deltager i projektet 'Vandet fra landet', hvor der arbejdes med at finde 
løsninger på oversvømmelser inde i byerne/sommerhuseområderne ude på landet. Kommunen 
har flere områder, hvor der inde fra land løber offentlig vandløb ud gennem de kystnære 
sommerhusbebyggelser, som ved ekstreme regnhændelser kan skabe oversvømmelser langs 
åen. I dette projekt er målet at finde løsningsmodeller for, hvordan vandet fra det 
bagvedliggende land ikke skaber oversvømmelser i de kysnære by og sommerhusområder. 
Både tekniske, juridiske og økonomiske udfordringer vil blive belyst i dette projekt. Mere 
konkret arbejdes der i denne planperiode med samarbejde om skybrudsplaner og 
overfladeløsninger i byudviklingsområdet Helsinge Nord. 
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BYRÅDETS MÅL - KYSTOMRÅDET 

Byrådet ønsker, at bevare kommunens smukke og unikke kystlandskab. Kysterne har store 
landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier, som skal bevares. 

Ved udvikling af bebyggelse og infrastruktur, som nødvendigvis må ligge i kystnærhedszonen, 
skal kvaliteten fremmes. Den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen skal baseres på et solidt 
og opdateret beslutningsgrundlag. 

Byrådet ønsker, at sikre gode rammer for udviklingen af de mindre bysamfund langs kysten, 
så de fortsat kan fungere som levende bysamfund året rundt. 

Turismen og de rekreative områder langs kysterne skal udvikles under hensyntagen til de 
natur- og landskabsmæssige værdier i kystnærhedszonen. Gribskov Kommune har igangsat et 
projekt om rekreativ kystudvikling i Nordsjælland i samarbejde med Halsnæs, Helsingør og 
Fredensborg kommuner samt Naturstyrelsen og Visit Nordsjælland. 

Byrådet ønsker, at støtte op om sandfordring som blød kystbeskyttelsesmetode, både som 
middel mod erosion og som en måde at skabe gode og anvendelige badestrande og rekreativ 
anvendelse af kysten. 

Kort 2.8: Kystområdet 

RETNINGSLINJER - KYSTOMRÅDET 

De kystnære byområder 
2.58 
I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af 
byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med 
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kystlandskabet, skal 
• ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, 
• der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på 

de omgivende arealer, 
• der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og  
• offentligheden sikres adgang til kysten. 
 
Bortset fra anlæg, der er underlagt VVM-pligt, skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for 
bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres 
rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den 
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. 

2.59 
Byggeri og anlæg langs kysten skal søges indrettet og anlagt med henblik på at reducere 
risikoen for storm- og erosionsskader.  
 
 
REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJERNE - KYSTOMRÅDET 
 
Kystområdet omfatter kystnærhedszonen og de kystnære byområder. Kystkiler er beskrevet 
under afsnit 3.3 Friluftsområder. 
 
Kystområderne udgør landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabsressourcer, 
og har desuden en betydelig regional interesse. Kystlandskaber er imidlertid ikke kun natur. 
Det er også stedet, hvor mange forskellige aktiviteter finder sted. Der skal være plads til 
beboelse, friluftsliv, turisme, transport, landbrug og andre erhverv. 
 
Kystnære byområder 
Planlægning for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal sikre en kvalitetsbetonet 
udvikling, hvor natur og landskabshensyn har høj prioritet. Byerne langs kysten skal fortsat 
være velfungerende og levende bysamfund hele året rundt. Dette gælder for 
kommunecenteret Gilleleje såvel som de mindre lokalcentre hvor der skal være gode forhold 
for fastboende, virksomheder, handlende såvel som de mange turister. 
 
De fleste af byområderne indenfor kystnærhedszonen er helt eller delvis omgivet af 
sommerhusområder. Byrådet lægger stor vægt på at byvæksten indenfor kystnærhedszonen 
skal ske i begrænset form og koncentreres syd for kommunecentret Gilleleje og ved de 
lokalcentre udenfor sommerhusbæltet, hvor der er behov for at styrke befolkningsgrundlagt til 
fastholdelse af den eksisterende service i lokalområdet. 
 
Rågeleje blev delt ved den forrige kommunalreform, hvilket blandt andet medførte, at Rågeleje 
som bysamfund ophørte med at eksistere. Området ligger i dag som sommerhusområde, 
bygget tæt sammen med det mindre byområde Hesselbjerg. Byrådet ønsker på sigt at 
genskabe Rågelejes status som by. 
 
Kystnærhedszonen 
I den ca. 3 km brede kystnærhedszone målt fra kysten ind i landet for alle landzone- og 
sommerhusområder er der særlige krav til den planmæssige eller funktionsmæssige 
nødvendighed af nye anlæg, bebyggelse og arealanvendelse. Bestemmelserne er reguleret af 
Planloven. Se kystnærhedszonen på Kort 2.7 Kystområdet. 
 
Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ikke en forbudszone. Formålet er 
grundlæggende at sikre det særligt værdifulde danske kystlandskab. Den fremtidige 
planlægning skal sikre, at der er en beskyttelse af kommunens kystlandskaber og samtidig 
ikke forhindre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen. 
 
Planlægning i kystnærhedszonen skal generelt ske ud fra en samlet vurdering af 
kystlandskabet og påvirkningen af dette.  
 
De helt nære kystlandskaber er en forbudszone, som er beskyttet efter 
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naturbeskyttelseslovens §8 og §15 om klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen (LBK nr. 933 
af 24/09/2009 LBK nr. 934 af 27/06/2017)  ). Bredden af de arealer, der er omfattet af 
bestemmelserne er 300 meter, dog 100 meter i sommerhusområder. I de helt nære 
kystlandskaber må der ikke ske en ændring af tilstanden, herunder opføres ny bebyggelse, ske 
udstykning eller på anden måde etableres anlæg, som kan forstyrre kystlandskabet. 
 
Placering af nye byzonearealer i kystnærhedszonen kan kun komme på tale med en 
planlægningsmæssig begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en placering af arealerne uden 
for zonen ikke er geografisk mulig. Gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier i 
kystnærhedszonen kan ikke accepteres som planlægningsmæssig begrundelse.  
 
Placering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen vil kun kunne accepteres med en funktionel 
begrundelse, hvis en kystnær placering er påkrævet, eller hvor placering af tekniske anlæg 
uden for kystnærhedszonen vil medføre uforholdsmæssige samfundsøkonomiske 
omkostninger. 
 
I kystnærhedszonen skal eksisterende sommerhusområder bevares, og områderne må ikke 
overføres til by- eller landzone, med mindre Miljøministeren åbner særlig mulighed herfor via 
et landsplandirektiv, jævnfør planlovens bestemmelser. Formålet er at undgå, at det øvrige 
kystområde sættes under pres med henblik på udlæg af nye sommerhusområder.  
 
Ved planlægning af anlæg og bebyggelse i kystzonen bør det vurderes, hvorvidt der ved 
opførsel af erstatningsbyggeri / nybyggeri er risiko for oversvømmelse eller erosion fra havet. 
Ved en overvejelse af placering af bebyggelse i kystzonen kan det eksempelvis undgås at 
etablere bygninger, hvor kystbeskyttelse er en nødvendighed for byggeriets sikkerhed. 
 
Turisme 
Planstrategi 2012 slår fast, at turismen fortsat skal udvikles i Gribskov Kommune. 
Helårsturismen skal fremmes i hele kommunen, og Gilleleje har med sin profil som 
kommunens turistcenter en særlig betydning, men generelt er hele kyststrækningen en 
væsentlig faktor for turisme og rekreative aktiviteter. Sæsonen skal forlænges, samtidigt med 
at der skabes rum for nye overnatningsmuligheder og andre turisme- og oplevelsesmæssige 
faciliteter. Kommunens engagement i projektet om genfortælling af den klassiske badeferie, 
samt samarbejdet med Videnscenter for Kystturisme om den fremtidige turismeudvikling i 
Gilleleje, forventes også at kunne danne behov for arealudlæg og planlægning i 
kystnærhedszonen. Læs mere om turismeudviklingen her (link til turismestrategien).  
 
Kommuneplanen rummer en række muligheder for at fremme helårsturisme. Kommunen 
ønsker fortsat at der skal være fokus på at skabe en oplagt udbygning af området omkring 
kystkilen ved Nakkehoved øst for Gilleleje. Herved understreges velkomsten til kommunens 
hovedturistby, og muligheder for rekreative aktiviteter i området fremmes. Kommunen ønsker 
at fastholde udpegningen af området omkring kystkilen ved Nakkehoved øst for Gilleleje for 
derved at støtte op om de udviklingsmuligheder, der ligger i planerne for etableringen af 
Gilleleje Spa & Wellness Resort ved Passebækgård sydøst for Gilleleje.  
 
Turistpolitiske overvejelser 
Kyst og natur er ét af de stærkeste turisme-kort i Gribskov Kommune. 
I Gribskov Kommune eksisterer en unik kombination af kystlinie, bymiljøer og et bagland med 
mangfoldig natur tæt på København. Det er dette særlige samspil mellem by, land og vand 
som er den primære motivationsfaktor for turisternes besøg i kommunen. 
 
Gribskov Kommune skal skabe vækst med kvalitet. Det betyder, at kommunens 
styrkepositioner i relation til turisme skal udvikles med et helhedsorienteret blik på benyttelse 
og beskyttelse. 
Som en førende natur- og kystturismekommune i Danmark vil Byrådet arbejde for at sikre en 
attraktiv kyst og natur med kvalitet i attraktioner og oplevelsestilbud. Fokus er på et generelt 
kvalitetsløft af turismeproduktet. Det betyder bl.a. at basisproduktet: skiltning, tilgængelighed 
for alle og fysiske faciliteter til ophold og aktivitet skal optimeres. Ved planlægning for nye 
turismerelaterede anlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg vil Byrådet arbejde 
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for at disse anlæg er handicapvenlige og medvirker til øget vækst som styrker Gribskov 
kommunes attraktivitet. Nye investeringer i turismerelaterede anlæg skal også bidrage til et 
øget samspil med byudvikling, erhvervsudvikling, events, attraktioner og bosætning. 
 
Gilleleje og Tisvildeleje er kommunens primære kystturismedestinationer. Udviklingen af 
Gilleleje som Gribskov Kommunes turistcentrum og portal for Den Danske Riviera, skal ske 
med afsæt i de stedbundne kvaliteter og i overensstemmelse med Strategisk Plan Gilleleje og 
Potentialeplan for Gilleleje. 
 
Turismens betydning for Gribskov Kommune 
I 2013 bidrog turisme med en omsætning på 92 mia. kr. i Danmark, hvoraf mere end 
halvdelen relaterede sig til natur- og kystturisme. 
I Gribskov Kommune har turisme en stor økonomisk betydning, og bidrager til vækst gennem 
turismeerhvervet, som omfatter både de klassiske erhverv, som fx overnatnings- og 
spisesteder, og en lang række tilgrænsende erhverv indenfor bl.a.transport, detailhandel, 
håndværk, attraktioner m.v. 
Turismebranchen giver beskæftigelse til mennesker med forskellige kompetencer, og rummer 
ufaglærte og folk med kortere uddannelse. Det betyder, at turisme også bidrager lokalt til at 
løse kommunale udfordringer på beskæftigelsesområdet. 
Turismeforbruget i Gribskov Kommune udgør godt 1,4 mia. kroner årligt. Heraf går en 
betydelig del til detailhandlen. Byrådet har en ambition om øget vækst og beskæftigelse i 
Gribskov Kommune. Turismestrategi 2016-2020 lægger sig således på linje med Visit 
Nordsjællands målsætning om en vækst på 20 % frem til 2018. Kommunens mange 
sommerhuse genererer værdi økonomisk og som branding. Mange fritidsborgere har en stærk 
tilknytning til deres sommerhus, som ofte har været i familiens eje i flere generationer. 
Sommerhuset er fritidsborgernes andet hjem, hvilket skaber engagement i kommunens 
udvikling. En øget brug eller udlejning af sommerhuset en ekstra weekend om året kan være 
med til at skabe merværdi. 
 
Nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal lokaliseres på baggrund af de 
sammenhængende turistpolitiske overvejelser.  
 
Kyst og strand i et klimaperspektiv 
Gribskov Kommunes cirka 30 km kyststrækning, svarende til cirka halvdelen en stor del af 
hele Nordkysten, er erosionskyst. I takt med et stigende antal kystsikringsanlæg opført ud for 
private ejendomme, er tilførslen af sand fra skrænterne blevet mindre. Kysten er mange 
steder præget af tekniske anlæg og smalle, stenede strande. Hård kystbeskyttelse skaber ofte 
forringede adgangsforhold til kysten og langs stranden. 
Nogle steder er anlæggene nedslidte og har ikke længere nogen funktion. Foran klinterne er 
strandene stort set væk, og anlæggene er under angreb fra havet. Også på de åbne arealer, 
det vil sige arealer, hvor der ikke er skrænter, er strandene mere eller mindre forsvundet. Det 
stigende havspejl og hyppigere og kraftigere storme betyder et yderligere pres på 
kystlandskabet.  
 
Kystbeskyttelsesmetoderne har ændret sig fra hårde anlæg med betonmure, stenkastninger, 
høfder og bølgebrydere til en blød kystbeskyttelse, hvor der tilføres sand ud for kysterne i 
strand- og revlefodringsprojekter. Sandet vil herefter, som følge af vandets strømning og 
vindens påvirkning, flyttes langs kysterne. Den bløde metode har flere fordele: den beskytter 
mod erosion lige så godt som nogen anden metode, og skaber samtidigt gode og anvendelige 
badestrande. Desuden har metoden ingen skadevirkning på nabostrækningerne og sikrer 
samtidig muligheden for passage langs kysten. 
 
Gribskov Kommune arbejder sammen med Halsnæs og Helsingør Kommuner om et 
kystbeskyttelsesprojekt for hele Nordkysten, hvor sandfordring indgår som et væsentligt 
element.  vil arbejde sammen med interessegrupper, lodsejere og kystsikringslag om en øget 
anvendelse af sandfodring som kystbeskyttelsesmetode. Det vil give os en smuk og brugbar 
kyst til glæde for borgere, sommerhusejere, turister med videre. 
 
Hvem gør hvad  
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Kommunen har efter Planloven ansvaret for i kommuneplanen at skrive retningslinjer for 
arealanvendelsen i kystnærhedszonen (Planlovens § 11a stk. 1 nr. 20, jævnfør § 5 a, stk. 1 og 
§ 5 b (LBK nr. 587 af 27/05/2013)).
Desuden skal kommunen gennemføre en planlægning, der sikrer værdierne i kystområdet; 
herunder den væsentlig natur- og landskabsressource, som de åbne kyster fortsat udgør. I den 
forbindelse skal der også planlægges for, at offentligheden fortsat kan komme ud til kysterne. 

Kommunen står for den detaljerede kommune- og lokalplanlægning af områder i 
kystnærhedszonen. Kommunen virker endvidere som myndighed efter plan-, bygge-, 
naturbeskyttelses- og udstykningslovgivning. 

Miljøministeren er myndighed i afgørelser om anlæg på og anvendelse af arealer omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. 

Kystdirektoratet varetager opgaver omkring kystsikring, og Gribskov Kommune er høringspart. 
Kystdirektoratet varetager interesser i kystzonen, der er omfattet af Kystbeskyttelsesloven 
(LBK nr. 267 af 11/03/2009) , jævnfør § 3 i BEK nr. 580 af 29/05/2013. 

Forsvaret har flere etablissementer i kystnærhedszonen i Gribskov Kommune, blandt andet 
radarer. Søværnets Operative Kommando (SOK) skal derfor høres i forbindelse med 
planlægning for bebyggelse eller anlæg i kystnærhedszonen. 

Fremtidig planlægning 
Det er Byrådets ønske, at der i den kommende planperiode igangsættes en 
helhedsplanlægning for den kystnære zone, der sikrer strandene og de tilstødende 
kulturlandskaber. Formålet med helhedsplanen er blandt andet at belyse de forskellige strande 
og kysters potentiale og rekreative værdi, men også at pege på, hvilke områder der er sårbare 
for udvikling. Helhedsplanen skal være med til at give nye retningslinier for anvendelsen af 
kysten i Gribskov Kommune. 

Klimaforandringer forventes at påvirke strømninger og vandspejl i verdenshavene. Derudover 
forventes flere storme at give øget hyppighed af situationer med forhøjet vandstand i havet. 
Udfordringerne er flere: Kystskrænterne beskytter baglandet mod oversvømmelser fra havet. 
Men kystskrænterne er  udsatte for erosion, og der sker en udhuling af kystprofilet både over 
og under vandspejlet. Enkelte steder er der gamle fjordarme, hvor havet kan trænge ind i 
landet ved forhøjet vandstand. Dette gør sig eksempelvis gældende i området ved Søborg Sø, 
der fra gammel tid har været havbund. Gribskov Kommune vil i den kommende planperiode 
arbejde på at udvikle en klimatilpasningsstrategi, der også skal rumme udfordringerne på og 
ved kysten; herunder undersøge hvordan man kan øge anvendelsen af sandfodring som 
kystbeskyttelsesmetode. Arbejdet vil ske i samarbejde med interessegrupper, lodsejere, 
kystsikringslag og gerne i tæt samarbejde med nabokommunerne Halsnæs og Helsingør. 
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BYRÅDETS MÅL - FRILUFTSANLÆG 

Det er Byrådets mål, at der findes en bred vifte af friluftsanlæg i det åbne land og ved/på 
vandet, som kan tilfredsstille behovet for fritidsaktiviteter og oplevelser, både for det almene 
og det organiserede friluftsliv. Friluftsanlæggene skal placeres, så de er let tilgængelige for 
borgerne. Anlæg af støjende friluftsanlæg kan dog begrænses og vil blive vurderet med særlig 
hensyntagen til, at kommunen er tæt befolket såvel som rig på beskyttelsesinteresser.
 

RETNINGSLINJER - FRILUFTSANLÆG 

Friluftsanlæg på land 
3.13 
Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i 
landområdet uden for de regionale friluftsområder under hensyntagen til 
beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier. 

3.14  
Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være 
offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, 
bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. 

3.15  
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale 
friluftsområder, langs kysten og i det øvrige landområde, når det efter en konkret vurdering 

Kort 3.4: Nyt kort over friluftsanlæg.

Tilbage til oversigt

Side 188 af 306



ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god 
stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, 
kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede 
anlæg, der støtter det almene friluftsliv. 

3.16  
Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan etableres i zone 3, se retningslinjekort 3.4.01. I 
zone 2 kan naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede 
bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en 
konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. 

3.17  
I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt 
indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke 
udvides. Råstofområder, der ikke er udgravet, overgår fra zone 1 til zone 3 i takt med, at de er 
efterbehandlet.  

3.18  
I zone 2 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver 
bygninger, anlægges, og eksisterende kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, 
natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområder ikke forringes, og der tages hensyn til 
kommuneplanens øvrige retningslinjer.  

3.19  
I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver 
bygninger, anlægges, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden 
beskyttelsesinteresser. Nyanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg kan ske i efterbehandlede 
råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener 
grundvandet. Undtaget fra dette krav er dog udvidelse af eksisterende anlæg i 
efterbehandlede lergrave, hvor det er dokumenteret, at der ikke er risiko for 
grundvandsforurening. 

3.20    
Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses 
landskab og beplantning, og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med 
mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og 
udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og 
parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider 
mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes 
kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift 
må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og 
nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og 
drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved 
brug af overflade- eller genbrugsvand. 

Friluftsanlæg ved kyst og søer 
3.21 
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med blandt andet primitive teltpladser og 
anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, ved søer og fjorde, hvor det efter en konkret 
vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Etablering af støttepunkter ved kyster og søer 
skal afstemmes med eventuelle krav i kommende Natura 2000-planer.  

3.22  
Der kan generelt etableres nye badestrande langs kommunens kyster, såfremt det er 
foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre kommuneplanmæssige interesser. På 
eksisterende og nye badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre 
bygninger til betjening af badegæsterne. 

3.23 
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Nye lystbådehavne kan etableres ved udpegninger hertil, jævnfør retningslinjekort 3.4.01. 
Øvrige nye lystbådehavne og større havneudvidelser forudsætter, at der udarbejdes 
kommuneplantillæg, at der foreligger konkrete projekter, og at udpegningen baseres på 
overordnede turistpolitiske overvejelser ved placering indenfor kystnærhedszonen. 
 
Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning 
3.24  
Overflødiggjorte landbrugsbygninger, herunder også stuehuse, der ikke ligger i de regionale 
friluftsområder, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på maks. 40 m2. 
 
3.25  
Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke 
skader beskyttelsesinteresser. Turistcampingpladser kan etableres eller udvides på de steder, 
der er vist på retningslinjekort 3.4.01, samt i lokaliseringsområderne til friluftsanlæg ved 
Gilleleje.  
 
3.26  
Nye vandrerhjem kan etableres i de fastlagte lokaliseringsområder, der er vist på 
retningslinjekort 3.4.01 samt indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det 
ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.  
 
3.27  
Feriecentre kan i landområdet etableres inden for de to lokaliseringsområder Passebækgård og 
Kongens Ø Arresøhøj som vist på retningslinjekort 3.4.01. Feriecentre kan kræve, at der 
udarbejdes kommuneplanplantillæg med VVM-redegørelse. Indretning af feriecenter ved 
Kongens Ø Arresøhøj må kun ske i eksisterende byggeri. Der må kun etableres ét center hvert 
sted. Feriecentre skal drives i henhold til hotellovgivningen. 
 
3.28  
Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, forlystelser, sommerlande, 
dyreparker og lignende, der er arealkrævende og forudsætter nye bygningsanlæg, kan 
placeres i de udpegede lokaliseringsområder til friluftsanlæg, når det sker efter en samlet plan. 
Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende 
bygninger. 
 
Støjende friluftsanlæg 
3.29  
Støjende friluftsanlæg kan som hovedregel ikke placeres eller udvides i zone A. (Zonerne A, 
A/B, og C fremgår af retningslinjekort 3.4.2  
 
3.30  
Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste anlæg, kan 
undtagelsesvis placeres i zone A og A/B, afhængigt af det konkrete anlæg og 
beskyttelsesinteresserne i det konkrete område. I kystkiler kan allerede støjbelastede arealer 
komme i betragtning, hvis de ikke kan støjbeskyttes. 
 
3.31  
Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides i zone C, når de kan overholde de vejledende 
grænser for støj fra friluftsanlæg, jf. afsnit 4.11 om Støj. 
 
3.32  
Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyvepladser, 
motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser 
og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes i hvert 
enkelt tilfælde konkret, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg. 
 
 
Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 5 om grundvand, spildevand samt vandløb, søer og 
kystvande er gældende indtil den statslige vandplan træder i kraft. 
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Angående byggeri og anlæg indenfor kystnærhedszonen se i øvrigt retningslinjeafsnit 3.2 for 
arealanvendelse i kystnærhedszonen. 
 
 
REDEGØRELSE FOR RETNINGSLINJER - FRILUFTSANLÆG 
 
 
 
Kort om friluftsanlæg 
Det er vigtigt for befolkningens sundhed, at kommunen giver plads til et aktivt friluftsliv. En 
tur i skoven eller til stranden, en kanotur med børnene, en løbetur i det nærmeste grønne 
område eller bare nydelsen af stilheden, naturen og landskabet. Det almene friluftsliv kræver 
ikke store anlæg, til gengæld bidrager et aktivt friluftsliv til befolkningens livskvalitet.  
 
Men der er også en anden sportsbetonet side af friluftslivet, som beslaglægger store arealer og 
forudsætter anlæg i det åbne land. Der er mange forskellige typer sports- og friluftsanlæg: 
Golfbaner, støjende motor- eller flysport, rideanlæg med lugtgener, spejder- og jagthytter, 
friluftsscener, boldbaner, campingpladser, feriecentre, vandrerhjem, besøgsgårde, 
middelalderlandsbyer, sommerlande og meget mere. Der skal i størst muligt omfang være 
plads til det hele på de begrænsede arealer i landområdet for at lokke så mange som muligt ud 
i den friske luft og motionere og for at give et bredt udbud af rekreative muligheder. 
 
Lovgrundlag 
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, 
jævnfør planlovens § 11a, nr. 9. Nye friluftsanlæg i den kystnære del af landzone skal 
lokaliseres på baggrund af en samlet turistpolitik og kræver særlig planlægningsmæssig 
begrundelse, jævnfør planlovens § 5b, stk. 1, nr. 4.  
 
Statslige interesser 
I Oversigt over statslige interesser  fremhæves, at kommunen kan udarbejde en strategi for 
befolkningens friluftsmuligheder.  
 
Friluftsanlæg i byområdet 
Kommuneplanens retningslinjer om friluftsanlæg i landområdet beskæftiger sig ikke med 
fritidsanlæg, kulturelle anlæg og overnatningsanlæg, som hører hjemme i byområdet.  
 
Ifølge Fingerplan 2007 skal bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone. Kommuneplanens 
retningslinjer om byorienterede større og mindre idrætsanlæg, dækker klubhuse, stadions og 
svømmehaller, skøjtehaller, indendørs anlæg til motorsport, skydning eller paintball, museer, 
vandlande og hoteller, camping og i nogle tilfælde vandrerhjem. 
Retningslinjerne er formuleret med nødvendig hensyntagen til det åbne lands særlige 
landskabs-, natur og kulturværdier, som har stor betydning for det almene friluftsliv. Samtidig 
sikrer retningslinjerne, at konkrete muligheder for større anlæg videreføres. 
 
Retningslinjerne skal sikre, at friluftsanlæg, der er afhængige af en placering i landområdet, 
kan placeres hensigtsmæssigt og sameksistere med andre aktiviteter uden for byområdet og 
tage hensyn til, at der bevares uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelser. 
Retningslinierne og den tilhørende zoneinddeling hindrer ikke rekreative anlæg, der allerede er 
fastlagt i en fredning, lokalplan og lignende. 
 
Flersidig anvendelse 
For at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede grønne områder og åbne landskaber er 
det fremover et grundlæggende princip, at der så vidt muligt planlægges for en flersidig 
anvendelse af friluftsanlæg i det åbne land.  
 
Offentligheden bør have adgang til at benytte anlæg og bygninger af almen interesse, der skal 
tages hensyn til naturen, så anlæggene også bliver udflugtsmål, og der skal anlægges stier, 
som giver adgang til andre natur- og landskabsområder. Gennemføres dette, kan friluftsanlæg 
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til for eksempel golf og ridning også bruges til aktiviteter som gåture, skiløb, cykling, leg og 
boldspil. Anlæggene skal være store nok til, at de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer 
hinanden, og indrettes, så naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener. 
 
Støttepunkter 
Kommuneplanen giver mulighed for at realisere fremtidige rekreative støttepunkter i 
kommunen. Det skal overvejes, om en hensigtsmæssig placering af støttepunkterne vil kunne 
give mulighed for benyttelse fra såvel land- som vandsiden. Støttepunkterne skal fremme det 
almene friluftsliv både til lands, til vands og langs kommunens kyster. Områder, der byder på 
landskabs-, kultur- og naturoplevelser, åer, søer, kyst og fjord, er steder, hvor støttepunkter 
kan blive attraktive og gavne friluftslivet.  
 
Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg: lidt parkering, primitiv teltplads, shelters, 
anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder og naturformidling. Derfor kan 
de ofte etableres uden at genere de landskabs- og naturværdier, som de besøgende kommer 
for at nyde. 
 
Støttepunkter skal have god stiadgang, og kan de nås med offentlig transport, er det en fordel. 
De kan med fordel indrettes i eksisterende bygninger eller ved friluftsanlæg i det åbne land, 
som har en form for betjening. Men der skal også være fokus på mulighederne for 
støttepunkter i byområder, hvor muligheder for at etablere serviceanlæg og bygninger til 
forskellige former for idræt samt for spisesteder og overnatningsanlæg er meget bedre end i 
det åbne land. 
 
Lokaliseringsområder til friluftsanlæg 
I lokaliseringsområderne ved Passebækgård og Kongens Ø Arresøhøj kan der indpasses 
feriecentre. 
 
Friluftsanlæg på land 
Retningslinjerne om friluftsanlæg på land handler primært om placering generelt i landområdet 
af de areal- eller bygningskrævende anlæg, som er særligt indgribende landskabeligt set, 
f.eks. golfbaner og rideanlæg. Store rideanlæg omfatter ridehaller, stalde til 40-50 heste, 
ridebaner og græsningsarealer med lukkede folde. Alt i alt betyder det, at store rideanlæg 
fylder meget. Formålet med retningslinjerne er, at de store anlæg både placeres rigtigt og 
indrettes hensigtsmæssigt i forhold til for eksempel beskyttelsesinteresser og flersidig 
anvendelse. 
 
Arealkrævende anlæg  
Kommuneplanen indeholder en zoneinddeling (1, 2, 3) af landområdet, afhængig af om store 
friluftsanlæg kan sameksistere med andre interesser og aktiviteter uden for byområdet. 
Retningslinjerne gælder for nye anlæg og ændring eller udvidelse af eksisterende anlæg. 
Kommuneplanen respekterer allerede fastlagte anlæg, som er muliggjort gennem en fredning, 
lokalplan og lignende.  
 
Zone 1 er en forbudszone, hvor nye arealkrævende friluftsanlæg ikke kan placeres, fordi de er 
uforenelige med andre interesser såsom internationale naturbeskyttelsesområder for dyr og 
planter, eksisterende skov, råstofområder, der ikke er udgravet, og arealer til 
transportkorridorformål. Kommunens allerede eksisterende grønne kystkiler, hvor der ikke er 
plads til flere store anlæg, hvis behovet for alment friluftsliv skal tilgodeses, hører også 
hjemme i zone 1. 
 
Råstofområder, der ikke er udgravet, omfatter både arealer, hvor indvinding ikke er begyndt, 
og arealer, hvor indvinding er i gang. Disse råstofområder overgår fra zone 1 til zone 3 i takt 
med, at arealerne er efterbehandlet. 
 
Zone 2 er en zone med blandt andet beskyttelsesinteresser. Her åbner kommuneplanen 
mulighed for at indpasse arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages særlige hensyn til 
beskyttelsesinteresser, landbrug, skovrejsning, lavbundsarealer og andre 
kommuneplaninteresser, herunder de værdier, der er årsagen til udpegningen af 
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beskyttelsesområdet.  
Det er en klar forudsætning, at der foretages en konkret vurdering, således at 
beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes. Det forudsættes 
endvidere, at eventuelle friluftsanlæg i zone 2 ikke griber ind i beskyttede områder såsom § 3-
naturområder, potentielle vådområder og fredede områder med videre. 
 
Golfbaner og store rideanlæg medfører intensiv brug af arealer, der ændrer land skabets 
karakter og oplevelsen. Derfor skal anlæggene tilpasses stedets terræn og beplantning, og 
naturtyper og beskyttelsesområder med unikke landskabs-, natur- og kulturværdier må ikke 
tilsidesættes. 
 
I naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser skal der tages særligt hensyn til dyrs og 
planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levestederne ved etablering af 
våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlægget omfatte genopretning af 
vådområder eller andre naturområder. 
 
I kulturhistoriske og geologiske interesseområder skal anlæggene kunne indrettes uden at 
forringe de sammenhængende kulturmiljøer og dannelsesformer, der er årsag til udpegningen.  
 
På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb må store friluftsanlæg indrettes på vilkår, 
der tager hensyn hertil. 
Store græsningsarealer til rideanlæg skal tage hensyn til § 3-naturområder, f.eks. ved 
græsning og gødningshåndtering. Nye golfbaner, som i gennemsnit bruger 5-10.000 m3 vand 
om året, skal ved tilladelse til vandindvinding tilgodese hensyn til nærliggende vådområder. I 
områder med drikkevandsinteresser skal der spares på vandet, f.eks. ved at vande med 
genbrugsvand eller overfladevand. Ved vandingstilladelser til golfbaner og andre større 
friluftsanlæg i grusgrave, hvor grundvandsressourcen er særlig sårbar, skal der stilles krav, 
som sikrer, at der ikke kan ske nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. 
 
I områder med kildepladszoner og nitratfølsomme indvindingsområder skal golfbaner etableres 
og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider, dvs. at der anvendes robuste 
græstyper, og at der udføres den pleje af golfbanerne, der kræver mindst forbrug af gødning 
og pesticider. 
 
I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur, og i 
skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget. Zone 3 er områder, hvor der kan 
etableres nye arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til § 3-naturområder, 
grundvandets særlige sårbarhed i tidligere grusgrave og eventuelt andre regionplanmæssige 
interesser i området. 
 
Zone 3 er områder, hvor der kan etableres nye arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages 
hensyn til § 3-naturområder, grundvandets særlige sårbarhed 
i tidligere grusgrave og eventuelt andre kommuneplanmæssige interesser i området. 
 
Friluftsanlæg ved kyst og sø 
Retningslinjerne om anlæg til vandsport sikrer alene, at konkrete større anlæg fra Regionplan 
2005 kan videreføres. Eventuelle nye anlæg forudsætter, at der foreligger et konkret projekt 
med oplysninger om placering, omfang, miljøpåvirkninger mv., og at der udarbejdes 
kommuneplantillæg. 
 
Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning 
De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres i byområdet, hvor 
udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort. Museer, forlystelsesparker, teatre, 
hoteller, vandrerhjem, campingpladser og autocamping skal normalt ikke placeres uden for 
byen. Dog er der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknytning, 
sommerlande, historiske forsøgscentre, besøgsgårde med dyr, vandrerhjem og campingpladser 
også kan indpasses i landområdet i det åbne land. Retningslinjerne om kulturelle anlæg, 
forlystelser og overnatningsanlæg sikrer, at konkrete muligheder for større anlæg kan 
videreføres. Anlæg som sommerlande og feriecentre er så store, at de normalt forudsætter, at 
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der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. 
 
Støjende friluftsanlæg  
Støjende friluftsanlæg skal, uanset om de placeres i landområdet eller i byområdet, kunne 
overholde de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg, jævnfør afsnit 4.11 om Støj.  
 
Med henblik på lokalisering af støjende friluftsanlæg i landområdet definerer kommuneplanen 
zonerne A, A/B, og C med forskellig følsomhed for støjens påvirkning af oplevelsesværdier og 
forstyrrelse af dyre- og fuglelivet. Derfor er også vand områder omfattet af retningslinjerne for 
støjende friluftsanlæg.  
 
Det anbefales, at eksisterende støjende friluftsanlæg beliggende inden for beskyttede 
naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven afvikles. 
 
Zone A er de områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke 
kan placeres. 
Zone A omfatter: 
• Kysten og kystkiler, hvor der ikke er plads, og hvor støj generer den almene benyttelse. 
• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor dyre- og fuglelivet 
forstyrres, og hvor støj vil ødelægge naturoplevelsen, 
samt et afstandsbælte på 500 m udenom. 
• Beskyttelsesområder i øvrigt samt skov, hvor støj vil virke forstyrrende. 
 
Zone A/B er enkelte områder hvor der må foretages en nærmere konkret vurdering af de 
støjmæssige forhold for at afgøre om, der kan lokaliseres støjende friluftsanlæg. Det er ikke 
muligt at opdele disse områder kortmæssigt i zone A eller B, da støjbelastningen ikke er 
kortlagt, men der kan foretages en konkret vurdering i forhold til det aktuelle anlæg og dets 
lokalisering. 
Er der tale om et område, der ikke er støjbelastet (zone A), skal området fortsat friholdes for 
støjende anlæg. 
 
Zone C er områder i landområdet uden beskyttelsesinteresser eller andre 
kommuneplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende friluftsanlæg kan 
placeres i zone C, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledninger om 
skydebaner, støj fra motorsportsbaner og støj fra flyvepladser, jævnfør afsnit 4.11 om støj. 
 
Allerede støjbelastede arealer bør indgå i overvejelserne for støjende anlæg. 
 
Skydebaner 
Skydebaner kræver ikke VVM–screening, men de kan medføre store gener for de 
omkringboende. 
 
Motorsportsbaner 
Motorsportsbaner er omfattet af VVM-reglernes bilag 2 og skal screenes, inden konkrete 
projekter kan realiseres. Projekter kan kræve kommuneplantillæg med VVM-vurdering.  
 
Støjende vandsport 
Der kan etableres vandskibaner i forbindelse med retablering af tidligere graveområder efter 
konkret vurdering.Se også redegørelsen til afsnit 2.8 om geologi, jordbund og råstoffer. 
 
Sejlads med vandscootere, jetski, luftpudefartøjer og tilsvarende fartøjer er som udgangspunkt 
forbudt. Der kan søges om tilladelse i forbindelse med afholdelse af specielle arrangementer. 
Ansøgninger om godkendelse behandles jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om sejlads 
med vandscootere med videre. 
 
Flyvepladser  
Fritidsaktiviteter som privat- og skoleflyvning, flyvning med svævefly og ultraletfly samt 
flyvning i forbindelse med faldskærmsudspring foregår fra flyvepladser, som også kan benyttes 
til forretnings- og taxaflyvning. Anlæg af flyvepladser er omfattet af VVM-reglerne. Projekter 
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skal screenes, før de kan realiseres, og de kan kræve kommuneplantillæg med VVM-vurdering. 
 
Privatflyvning i eget fly fra en mark på egen ejendom reguleres alene via planlovens 
landzonebestemmelser og miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Hvem gør hvad  
Kommunen fastlægger i kommuneplanen retningslinjer for større friluftsanlæg af regional og 
kommunal betydning for at sikre så hensigtsmæssig placering som muligt i forhold til 
bystruktur, trafikbetjening og natur- og friluftsinteresserne. Men kommuneplanens 
retningslinjer skal også udgøre et grundlag for administration, som sikrer, at mindre anlæg 
placeres under hensyntagen til overordnede og tværgående kommuneplaninteresser i det åbne 
land. 
 
Friluftslivets anlæg i landområdet gennemføres af enten private investorer, foreninger eller af 
det offentlige.  
 
Mindre anlæg til friluftslivet i landområdet kan etableres med zonetilladelse, som indhentes hos 
kommunen. Større anlæg og bygninger til friluftsformål forudsætter, at kommunen udarbejder 
en lokalplan. 
 
Endelig er nogle anlæg så store eller griber ind i kommuneplanmæssige interesser, at de 
forudsætter, at kommunen udarbejder et kommuneplantillæg, hvis anlægget ikke allerede er 
optaget i kommuneplanen.  
 
Støjende friluftsanlæg til motorsport og flyvning er omfattet af VVM-regler og skal screenes af 
kommunen. Screeningen kan resultere i, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med VVM-
vurdering. Til både større og mindre støjende anlæg skal der gives miljøgodkendelse af 
kommunen. 
 
Fremtidig planlægning 
I planperioden vil kommunen særligt fokusere på at udarbejde en plan for placering af 
friluftsanlæg - med særligt fokus på aktiviteter indenfor kystnærhedszonen, gerne i tæt 
samarbejde med nabokommuner og andre relevant parter. Planen ses i tæt sammenhæng med 
det fælles turistprojekt. 
 
Der vil blive udarbejdet en strategi for støjende friluftsanlæg, herunder skydebaner. 
 
På baggrund af et evt. konkret projekt med tilhørende undersøgelser skal det vurderes om der 
kan etableres lystbådhavn ved Rågeleje. 
 
Herudover vil kommunen arbejde for at muliggøre etablering af formidlingscenter med 
udstillinger, events, overnatningsfaciliteter mv. ved Esrum Kloster og Møllegård. Dette vil ske i 
samarbejde med Esrum Kloster og Møllegård samt andre relevante myndigheder.  
 
Der vil i den kommende planperiode blive arbejdet med at kortlægge, hvilke og hvor store dele 
af kommunen, der kan anvendes til drageflyvning og andre særlige fritidsaktiviteter samt hvor 
dette bør undgås. Retningslinjer for dette vil kunne indgå i kommuneplanen på et senere 
tidspunkt fx i form af tillæg. 
 
Der vil på baggrund af konkrete projekter blive vurderet muligheder for udvidelse af 
lystbådhavnen og etablering af nye turist- og fritidsaktiviteter ved Gilleleje Havn. 
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BYRÅDETS MÅL - VEJE 

Byrådets mål er at skabe trygge og trafiksikre veje og sikre størst mulig fremkommelighed og 
tilgængelighed for alle trafikanter hele året rundt.  

Det overordnede vejnet skal udbygges, så byerne i kommunen trafikalt forbindes godt og 
sikkert, og så trafikken kan kobles bedre på det overordnede trafiksystem i den øvrige del af 
Hovedstadsområdet. I de enkelte bysamfund og internt i de enkelte bydele og 
sommerhusområder skal der tilstræbes en sikker og tryg afvikling af trafikken. 

Ny markering i kort: Ny vej fra Græsted til Gilleleje markeres som besluttet og under udførelse 
i perioden 2017-2021 

RETNINGSLINJER - VEJE 

4.01 
Der er reserveret areal til muligt fremtidigt vejanlæg til omfartsvej syd om Gilleleje, se Kort 
4.1 Veje. Vejføringen er ikke endeligt fastlagt. 
Der er reserveret areal til muligt fremtidigt overordnet vejanlæg ved Gilleleje som omlægning 
af en del af Gilleleje-Græstedvejen, se Kort 4.1 Veje. Vejføringen er ikke endeligt fastlagt. 

4.02 
Der er reserveret areal til muligt fremtidigt vejanlæg til omfartsvej nord om Mårum. 
Vejføringen er ikke endeligt fastlagt. 
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4.03 
Ved placering og udformning af vejanlæg i det åbne land skal der tages hensyn til naturen, 
herunder økologiske forbindelser, og til de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt 
arealer med støjfølsom anvendelse. 

4.04 
Eksisterende veje er klassificeret som henholdsvis gennemfartsveje, fordelingsveje og 
lokalveje 

REDEGØRELSE FOR RETNINGLINJER - VEJE 

En øget befolkningstilvækst og en skærpet profil som bosætningskommune, med deraf øget 
byvækst, pendling og trafik, stiller store krav til den trafikale infrastruktur i kommunen. 
Planlægning af nye vejanlæg skal således tilgodese afvikling af lokal trafik, afvikle trafik til og 
fra nabokommunerne og ikke mindst kunne rumme store ændringer i trafikmønsteret i 
sommerhalvåret. Planlægningsværktøjer skal medvirke til, at eksisterende og nye vejanlæg 
bliver behandlet og vægtet med trafiksikkerhed og fremkommelighed for øje.  

Infrastrukturen skal understøtte kommunens erhvervs- og befolkningsudvikling. Den skal 
binde lokalområderne sammen og understøtte borgernes ønsker om kvalitet og tilgængelighed. 
Tiltag på vejnettet skal have sammenhæng med brugernes faktiske forbrugsmønstre. 
Forebyggelsen af trafikale problemer skal inddrages i planlægningen ved at 
infrastruktursikkerhed indtænkes i alle former for fysisk planlægning. 

Vejklassificeringsplan og trafiksikkerhedsplan 
Byrådet har i 2009 fastlagt vejenes klassificering har i maj 2009 godkendt en 
vejklassificeringsplan samt en trafiksikkerhedsplan. 

I kommunen er vejnettet opdelt i henholdsvis gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje. 
• Gennemfartsveje er de veje, der først og fremmest skal give trafikanterne en høj grad af

fremkommelighed. Samtidig skal gennemfartsvejene i høj grad betjene den 
gennemkørende trafik i kommunen.  

• Fordelingsveje udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalveje. De skal sikre en
rimelig fremkommelighed og en god tilgængelighed samtidig med, at det foregår sikkert 
for alle trafikanttyper. På frie strækninger tilgodeses primært fremkommeligheden, mens 
krydsene bør prioritere adgangen til lokalvejene og mellem fordelingsvejene indbyrdes.  

• Lokalveje er de veje, der forbinder de enkelte ejendomme med fordelingsvejene. På
lokalveje færdes alle trafikanter sammen. 

Vejklassificeringsplanen fungerer som et planlægningsværktøj, der definerer, hvilke nærmere 
retningslinier, der gør sig gældende for de 3 typer veje i henholdsvis land- og byzone samt 
sommerhusområder. 

Kommunens trafiksikkerhedsarbejde tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens 
vision 'Hver ulykke er én for meget' og målet er, at antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne 
og lettere tilskadekomne skal reduceres med 50% frem til 2020. Udgangspunktet er 
uheldstallene fra 2010. Målet er indarbejdet i kommunens trafiksikkerhedsplan og søges 
opnået gennem planlægning, adfærdspåvirkende tiltag og fysiske ændringer på vejnettet. 
Seneste trafiksikkerhedsplan er fastsat for perioden 2013-2020. 

Arealreservationer 
For at sikre plads til etablering af væsentlige vejføringer i det overordnede vejnet, er der i 
kommuneplanen reserveret arealer til nye vejføringer ved Gilleleje og Mårum, se 
retningslinjekort for trafikanlæg. I Fingerplan 20132017 er reserveret areal til en ny 
vejforbindelse mellem Helsinge og Gilleleje.  

Hent Fingerplanens kort over arealreservation som PDF i A3 
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Hensyn til beskyttelsesværdier og miljø 
Infrastrukturanlæg består i høj grad af langstrakte strukturer af en vis størrelse. De store 
landskabstræk er sårbare overfor indpasning af infrastrukturanlæg både på tværs og på langs 
af de store landskabelige strukturer. Derfor er det særlig væsentligt at sikre, at de 
landskabelige værdier, som beskrevet under de landskabelige egne, i videst muligt omfang 
beskyttes mod påvirkninger fra infrastrukturanlæg. Lange forløb skal tilpasses de forskellige 
delområder, de gennemløber, med respekt for de særlige egnskarakteristiske værdier. 

Oplevelsen af landskabet fra eventuelle nye stier, veje og jernbaner er en værdi, der bør indgå 
i planlægningen. Oplevelsen af landskabet er betinget af, at der er åbne kig fra vejen og ud i 
landskabet, og at der ikke placeres bebyggelse i korridorer langs infrastrukturanlæggene. 
Placering af nye anlæg bør afvejes, således at de markante landskabstræk kan opleves 
samtidig med, at de påvirkes mindst muligt af de nye anlæg. Nye anlæg må ikke virke som en 
barriere for menneskers mulighed for at udnytte de rekreative værdier i det åbne land og 
specielt i det bynære landskab. I bymæssig sammenhæng berører barriereeffekten mobilitet 
og tilgængelighed og har desuden betydning for følelsen af tryghed. 

For det vilde dyre- og planteliv kan barriereeffekten indskrænke levestederne og forringe den 
naturlige udveksling af gener mellem enkelte populationer. I alvorlige tilfælde kan 
barriereeffekt direkte true en dyrearts overlevelse. Vigtige levesteder og forbindelseslinier i 
landskabet er ofte knyttet til vådområder, vandløb, skove, skovbryn og levende hegn.  

Se også særskilte retningslinjer under følgende afsnit: 
• Natur 2.1
• Landskab 2.2
• Kulturhistoriske bevaringsværdier 2.3
• Støj 4.11

Hvem gør hvad 
Kommunen er vejmyndighed og står for udbygning, anlæg og vedligeholdelse af de offentlige 
veje. 
Den komplekse organisering af vejtrafikforholdene forudsætter en høj grad af koordinering 
mellem nabokommuner. 

Fremtidig planlægning 
I den kommende planperiode skal der udarbejdes en infrastrukturplan for kommende 
vejprojekter, ligesom der vil blive fremlagt en revideret trafiksikkerhedsplan. 

Byrådet ønsker desuden, at det på sigt i de statslige planer muliggøres, at motortrafikvejen til 
Helsinge opgraderes til motorvej, samt at forbindelsen mellem Helsinge Øst og Gilleleje 
opgraderes. Vejdirektoratet har fremlagt en forundersøgelse af en motortrafikvejsforbindelse 
imellem Helsinge Øst og Gilleleje i l 2013. Begge strækninger indgår i det, der i 
kommuneplanens hovedstruktur omtales som 'Infrastrukturaksen'. 
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1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord
Udvidet med afgrænsning mod øst. 
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1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord 
Anvendelse Området skal anvendes til boligformål og 

offentlige formål som institutioner og 
anlæg til lokal service. 

Zonestatus Landzone, fremtidig byzone 
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten er fastsat til: 

 
Max. 30 i grupper af åben-lav 
bebyggelse 
 
Max. 50 i grupper af tæt-lav bebyggelse 
 
Bebyggelsesprocenten for 
rammeområdet som helhed må ikke 
overstige 25. 

Bebyggelsens omfang 
og udformning 

Boliger skal opføres i forskellige grupper 
af tæt/lav og åben/lav.  
Begge boligformer skal være til stede i 
områderne. 

Grundstørrelse Mindstegrundstørrelsen er fastsat til 500 
m² for grunde til fritliggende 
enfamiliehuse. 
 
Række- og dobbelthuse kan opføres på 
grunde hvor der er 100 m² pr. bolig. 

Opholds- og friarealer Der skal være fælles friarealer for de 
enkelte grupper af bebyggelser.  
 
Arealerne skal udlægges og anlægges, 
så de ligger hensigtsmæssigt og naturligt 
i forhold til bebyggelsen og giver 
mulighed for leg og ophold. 

Bygningshøjde Boligbyggeri: 
Max. 2 etager. 
 
For andet byggeri fastsættes 
bygningshøjder på grundlag af områdets 
karakter og bebyggelsens påvirkning af 
omgivelserne samt anvendelsen af 
bygningerne. 

Hegn Der må kun anvendes faste hegn 
omkring boligernes nære opholdsarealer. 
Øvrige hegn skal være levende. 

Bemærkning Afgrænsning til landområdet: 
Boligområdernes kant mod det åbne 
land skal bearbejdes så der ikke opstår 
uheldige terrænspring og lignende, 
ligesom væsentlige strukturer og 
sigtelinier bevares. 
 
Rækkefølge: 
18,9 ha af området er 2. 
prioritetsområde. Resten er 1. 
prioritetsområde. Den konkrete opdeling 
af de to områder vil ske på baggrund af 
en samlet plan for området. Planlægning 
af byggeri og anlæg til offentlige formål 
kan dog ske uden at indgå i den samlede 
plan for området. 
 
Realisering af området - eller dele heraf - 
afhænger af Byrådets overvejelser i 
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forhold til status for de konkrete 
forventninger til udbygning af 
Ammendrup og byomdannelses- 
projekter i Helsinge.  
 
Klimatilpasning: 
I dele af området er kortlagt risiko for 
oversvømmelse, jævnfør kort 2.6a 
Klimatilpasning, oversvømmelseskort. 
Ved den fremtidige planlægning af 
området skal risiko for oversvømmelse 
vurderes nærmere, blandt andet ved 
undersøgelse af lokal hydrologi og 
jordbundsforhold. Deraf kan følge, om 
der kan opføres byggeri på de udsatte 
dele af arealet og i så fald ud fra hvilke 
krav, byggeriet kan opføres. Læs mere i 
kommuneplanens afsnit 2.6 
Klimatilpasning. 
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2.B.23 Boligområde Gilleleje Syd 3 - nyt rammeområde
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2.B.23 Boligområde Gilleleje Syd 3 
Anvendelse Boligområde 
Zonestatus Landzone, fremtidig byzone 
Trafikbetjening Området skal trafikbetjenes fra 

Græstedvejen. 
Der skal være forbindelse for bløde 
trafikanter til Fjellenstrup Trinbræt 

Bemærkning I mindre dele af området er kortlagt 
risiko for oversvømmelse, jævnfør 
kort 2.6 a Klimatilpasning, 
oversvømmelseskort. Ved den 
fremtidige planlægning af området 
skal risiko for oversvømmelse 
vurderes nærmere, blandt andet 
ved undersøgelse af lokal hydrologi 
og jordbundsforhold. Deraf kan 
følge, om der kan opføres byggeri 
på de udsatte dele af arealet og i så 
fald ud fra hvilke krav, byggeriet 
kan opføres. Læs mere i 
kommuneplanens afsnit 2.6 
Klimatilpasning. 
Området kan først realiseres efter 
2021.  
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2.B.24 Boligområde Munkerup Vest – nyt rammeområde
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2.B.24 Boligområde Munkerup Vest 
Anvendelse Boligformål (åben-lav bebyggelse)  

med tilhørende serviceanlæg, som 
daginstitutioner, boliger for ældre 
og fælleshuse) samt mindre 
butikker og virksomheder, der uden 
genevirkninger kan indpasses i 
området. 

Zonestatus By-, landzone og 
sommerhusområde 

Grundstørrelse Mindstegrundstørrelsen er fastsat til 
1.200 m², og ejendommene i 
området må som udgangspunkt 
ikke udstykkes med henblik på 
bebyggelse.  
 
Ejendomme i 1. række langskysten 
skal søges bevaret og må som 
udgangspunkt ikke udstykkes. 
Tilladelser til udstykning af kan kun 
ske på baggrund af en nærmere 
vurdering af den enkelte ejendoms 
karakter og beliggenhed - også set i 
forhold til nærområdet. Heri indgår 
ligeledes en vurdering af, om der 
skal stilles skærpede krav til 
grundstørrelser, bebyggelsens 
omfang og placering mv. 

Opholds- og friarealer De eksisterende grønne områder 
skal udlægges til fælles 
opholdsarealer. 
Områder beliggende søværts 
strandbyggelinien må, i medfør af 
Lov om naturbeskyttelse, ikke 
bebygges.  

Bygningshøjde Max. 1½ etage 
Max. 8,5 meter 
Max. 1 etage uden mulighed for at 
udnytte tagetagen. 
Max. 5 meter 

Bevaring Stierne i området skal bevares 
således, at offentligheden sikres 
adgang til kysten. 
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3.B.11 Græsted Syd 2 – nyt rammeområde
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3.B.11 Boligområde Græsted Syd 2 
Anvendelse Boligområde 
Zonestatus Landzone, fremtidig byzone 
Trafikbetjening Området skal trafikbetjenes fra 

Mårumvej eller Præstevejen. 
Bemærkning I mindre dele af området er kortlagt 

risiko for oversvømmelse, jævnfør 
kort 2.6 a Klimatilpasning, 
oversvømmelseskort. Ved den 
fremtidige planlægning af området 
skal risiko for oversvømmelse 
vurderes nærmere, blandt andet 
ved undersøgelse af lokal hydrologi 
og jordbundsforhold. Deraf kan 
følge, om der kan opføres byggeri 
på de udsatte dele af arealet og i så 
fald ud fra hvilke krav, byggeriet 
kan opføres. Læs mere i 
kommuneplanens afsnit 2.6 
Klimatilpasning. 
 
Området kan først realiseres efter 
2021.  
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1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge – Ny blandet bolig 
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1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge 
bymidte 

Anvendelse Området er blandet byområde og 
anvendelsen er: 

Delområde 1 udlægges til 
helårsbeboelse, liberalt erhverv, 
service, kulturinstitutioner, kulturelle 
formål, fritidsformål, cafe, 
restaurationer, offentlig 
administration og lignende.  

Delområde 2 udlægges til 
helårsbeboelse, liberalt erhverv, 
service, kulturinstitutioner, kulturelle 
formål, fritidsformål, cafe, 
restaurationer, offentlig 
administration og lignende. Der kan 
desuden opsættes antennemaster 
omkring jernbanen. 

Zonestatus Byzone 

Grundstørrelser Grundstørrelser fastsættes på 
grundlag af en samlet vurdering af 
områdets karakter og anvendelse. 

Ved opførelse af dobbelthuse og 
tofamiliehuse skal der være 500 m2 
grund pr. bolig, uanset om grunden 
udstykkes eller ej. 

Bebyggelsesprocent Inden for delområde 2 reguleres 
bebyggelsen gennem udlæg af 
byggezoner og max. etageantal, 
således at bebyggelsesprocenten for 
dette område som helhed ikke 
overstiger 40.  

Bebyggelsens omfang 
og udformning 

I delområdet 1 ved NAG og bag 
Tinghuset skal der primært opføres 
nye boliger i takt med udflytningen 
af virksomhederne. Ved ny 
bebyggelse fastsættes vilkår for 
byggeriets udformning, højder og 
omfang på grundlag af karakteren af 
den omgivende bebyggelse og 
byggeriets anvendelse. 
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Inden for delområde 2 må 
bebyggelsen ikke opføres i mere end 
3 etager og med en facadehøjde på 
max. 11 m.  

Opholds- og friarealer Ved ny bebyggelse skal der 
udlægges opholdsarealer i terræn 
og/eller som altaner og tagterrasser. 
Størrelsen fastlægges under hensyn 
til byggeriets størrelse og 
anvendelse. 

Bemærkning I dele af området (Stationsområdet) 
er kortlagt risiko for oversvømmelse, 
jævnfør kort 2.6 a Klimatilpasning, 
oversvømmelseskort. Ved den 
fremtidige planlægning af området 
skal risiko for oversvømmelse 
vurderes nærmere, blandt andet ved 
undersøgelse af lokal hydrologi og 
jordbundsforhold. Deraf kan følge, 
om der kan opføres byggeri på de 
udsatte dele af arealet og i så fald 
ud fra hvilke krav, byggeriet kan 
opføres. Læs mere i 
kommuneplanens afsnit 2.6 
Klimatilpasning. 
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2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje Bymidte - Ny blandet byområde 
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2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje Bymidte 

Anvendelse Blandet byområde herunder bl.a. 
boliger, kontorer, liberalt erhverv, 
restauranter, hoteller, grønne 
områder, kulturinstitutioner, 
kulturelle formål, fritidsformål, 
idrætsanlæg, station. 

Offentlige formål som institutioner 
og parkering. 

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og 
etagehusbebyggelse. 

Zonestatus Byzone 

Bebyggelsens omfang 
og udformning 

Langs Hovedgaden skal bebyggelse 

opføres som 2, 2½ eller 3 etager 
med tilstrækkelig opholdsareal. 

Bebyggelsen skal opføres i vejskel. 
De enkelte huse kan sammenbygges 
langs naboskel mod vej som sluttet 
randbebyggelse.  

De enkelte bygninger skal udføres 
som selvstændige bygninger med 
eget formsprog, således at der 
skabes en varieret bebyggelse hvor 
hvert hus har sin egen identitet. 

Stiforløb og sigtelinier gennem 
bebyggelsen skal bevares ved 
opførelse af ny bebyggelse. 

Bestemmelser for skilte, facader og 
byudstyr skal tage højde for 
delområdernes særlige karakter. 

Opholds- og friarealer I forbindelse med ny bebyggelse skal 
der udlægges et opholdsareal 

svarende til mindst 25% af 
boligetagearealet og 10% af 
erhvervsarealet. 
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Bevaring Særligt bevaringsværdige bygninger 
må ikke nedrives eller ombygges 
uden særlig tilladelse.  

En del af byen er særlig velbevaret 
og vidner om en kulturhistoriske arv. 
Se vejledende afgrænsning af 
området nedenfor samt 
Retningslinjer for kulturhistoriske 
bevaringsværdier med tilhørende 
redegørelser. 

Bemærkning Der skal udarbejdes lokalplan for 
områderne ved Gilleleje Station, 
Gilleleje Hallen før de kan anvendes 
til centerformål 

Planer for området skal tage 
udgangspunkt i Strategisk Plan 
Gilleleje. 
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2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej – Nyt blandet byområde 
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2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej 

Anvendelse Blandet byområde herunder bl.a. 
boliger, kontorer, liberalt erhverv, 
restauranter, hoteller, museum, 
fritidsaktiviteter, vandrehjem  

Offentlige formål som skole, 
institutioner, klub og parkering. 

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og 
etagehusbebyggelse. 

Zonestatus Byzone 

Bebyggelsens omfang 
og udformning 

Stiforløb og sigtelinjer gennem 
bebyggelsen skal bevares ved 
opførelse af ny bebyggelse. 

Bestemmelser for skilte, facader og 
byudstyr skal tage højde for 
delområdernes særlige karakter. 

Opholds- og friarealer I forbindelse med ny bebyggelse skal 
der udlægges et opholdsareal 

svarende til mindst 25% af 
boligetagearealet og 10% af 
erhvervsarealet. 

Bevaring Særligt bevaringsværdige bygninger 
må ikke nedrives eller ombygges 
uden særlig tilladelse.  

Bemærkning Ved ændret anvendelse fra skole/ 
institutionsformål skal der 
udarbejdes ny lokalplan. 

Planer for området skal tage 
udgangspunkt i Strategisk Plan 
Gilleleje. 
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1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte - Ny centerafgrænsning

Kortet viser rammeområde 1.C.01 med udpegning af særligt område til store 
udvalgsvarebutikker. 
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1.C.06 1.C.01 Centerområde i Helsinge bymidte 

Anvendelse Området er centerområde og 
anvendelsen er helårsboliger, 
handel, service og mindre 
fremstillingsvirksomheder i 
tilknytning til butikkerne, samt 
offentlige formål, herunder større 
offentlige institutioner 

Derudover kan der i området 
udpeget til station være station og 
dertilhørende funktioner. 

Der kan desuden opsættes 
antennemaster ved stationsområdet. 

De forskellige anvendelsestyper 
lokaliseres efter principperne i kortet 
nedenfor indenfor de enkelte 
delområder 

Butiksstørrelser Dagligvarebutikker:  

Max. 3.500 5.000m2 
bruttoetageareal pr. butik. 

Udvalgsvarebutikker:  

Max. 2.000 5.000 m2 
bruttoetageareal pr. butik. 

I området til større udvalgsvare kan 
butikker opføres fra 600 – 5.000 m2. 

Inden for området må der udnyttes 
max. 45.000 m2 bruttoetageareal i 
alt til butiksformål. 

Zonestatus Byzone 

Grundstørrelser I området ved Hammerichsvej og 
syd for Vestergade må der ikke 
udstykkes grunde mindre end 500 
m2.  

Ved opførelse af dobbelthuse og 
tofamiliehuse skal der være 500 m2 
grund pr. bolig, uanset om grunden 
udstykkes eller ej. 
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I de øvrige områder fastsættes 
grundstørrelser på grundlag af en 
samlet vurdering af områdets 
karakter og anvendelse. 

Bebyggelsesprocent Ved bebyggelse af de på kort 
nedenfor viste områder skal  
Ved bebyggelse skal 
bebyggelsesprocenten mindst være 
50 for de enkelte områder som 
helhed.  

Inden for gymnasiets delområde 
reguleres bebyggelsen gennem 
udlæg af byggezoner og max. 
etageantal, således at 
bebyggelsesprocenten for dette 
område som helhed ikke overstiger 
40.  

Bebyggelsens omfang 
og udformning 

På kortet nedenfor er vist de 
primære områder for ny bebyggelse 
samt bebyggelsens art og 
anvendelse. 

Området ved stationspladsen skal 
bearbejdes, så der opnås en bedre 
fysisk og visuel forbindelse mellem 
Gågaden og stationsområdet. Ved 
ny bebyggelse skal byggeriet 
planlægges og udføres, så der stadig 
er passager og forbindelser mellem 
de overordnede vejforløb. 

I de øvrige områder områderne 
Inden for centerringen kan der 
opføres ny bebyggelse ved 
fortætning af de enkelte 
ejendomme. 

Bestemmelser for skilte, facader og 
byudstyr skal tage højde for del 
områdetsrnes karakter. 

I området ved Hammerichsvej og 
syd for Vestergade kan fortætning 
ske ved opførelse af nye 
enfamiliehuse eller ved opførelse og 
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indretning af dobbelthuse og 
tofamiliehuse. 

I området ved NAG og bag 
Domhuset skal der primært opføres 
nye boliger og butikker i takt med 
udflytningen af virksomhederne. Ved 
ny bebyggelse fastsættes vilkår for 
byggeriets udformning, højder og 
omfang på grundlag af karakteren af 
den omgivende bebyggelse og 
byggeriets anvendelse. 

Inden for gymnasiets delområde må 
bebyggelsen ikke opføres i mere end 
3 etager og med en facadehøjde på 
max. 11 m.  

Opholds- og friarealer Området fra Kirken over Gadekæret 
og Møllebakken til Rådhuset skal 
være centerområdets grønne 
element, og forbindelserne over 
centerringen skal bearbejdes, så der 
opnås gode fysiske og visuelle 
forbindelser.  

Ved ny bebyggelse skal der 
udlægges opholdsarealer i terræn 
og/eller som altaner og tagterrasser. 
Størrelsen fastlægges under hensyn 
til byggeriets størrelse og 
anvendelse. 

Infrastruktur og 
parkering 

Centerområdets trafikale struktur 
skal fastholdes. Der må ikke 
reduceres i antallet af 
parkeringspladser indenfor 
centerområdet. 

Ved ny bebyggelse på eksisterende 
parkeringsarealer skal der anlægges 
nye parkeringspladser indenfor 
området, f.eks. i form af 
parkeringshuse og -kældre.  

Bemærkning Bemærkning I dele af området 
(Stationsområdet) er kortlagt risiko 
for oversvømmelse, jævnfør kort 2.6 
a Klimatilpasning, 
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oversvømmelseskort. Ved den 
fremtidige planlægning af området 
skal risiko for oversvømmelse 
vurderes nærmere, blandt andet ved 
undersøgelse af lokal hydrologi og 
jordbundsforhold. Deraf kan følge, 
om der kan opføres byggeri på de 
udsatte dele af arealet og i så fald 
ud fra hvilke krav, byggeriet kan 
opføres. Læs mere i 
kommuneplanens afsnit 2.6 
Klimatilpasning. 
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2.C.01 Gilleleje bymidte - Ny center afgrænsning 

Tilbage til oversigt

Side 222 af 306



2.C.01 Centerområde i Gilleleje 
Bymidte 

Anvendelse Centerformål som butikker, kontorer, 
restauranter, hoteller samt mindre ikke 
generende værkstedsvirksomheder i 
tilknytning til butikker. 
 
Offentlige formål som institutioner og 
parkering. 
 
Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og 
etagehusbebyggelse. 

Butiksstørrelser Dagligvarebutikker:  
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik. 
 
Udvalgsvarebutikker:  
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. 
 
Inden for 2.C.01 og 2.C.04 tilsammen 
må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 
bruttoetageareal til butiksformål. 

Zonestatus Byzone 
Bebyggelsens omfang 
og udformning 

Langs Torvet, hovedgaden og dele af 
Vesterbrogade skal bebyggelse 
opføres som 2, 2½ eller 3 etager med 
tilstrækkelig opholdsareal. 
 
Bebyggelsen skal opføres i vejskel. De 
enkelte huse kan sammenbygges langs 
naboskel mod vej som sluttet 
randbebyggelse.  
 
De enkelte bygninger skal udføres som 
selvstændige bygninger med eget 
formsprog, således at der skabes en 
varieret bebyggelse hvor hvert hus har 
sin egen identitet. 
 
Stiforløb og sigtelinier gennem 
bebyggelsen skal bevares ved opførelse 
af ny bebyggelse. 
 
Bestemmelser for skilte, facader og 
byudstyr skal tage højde for 
delområdernes særlige karakter. 

Opholds- og friarealer I forbindelse med ny bebyggelse skal der 
udlægges et opholdsareal 
svarende til mindst 25% af 
boligetagearealet og 10% af 
erhvervsarealet. 
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Bevaring Særligt bevaringsværdige bygninger må 
ikke nedrives eller ombygges uden 
særlig tilladelse.  
 
En del af byen er særlig velbevaret og 
vidner om en kulturhistoriske arv. Se 
vejledende afgrænsning af området 
nedenfor samt Retningslinjer for 
kulturhistoriske bevaringsværdier med 
tilhørende redegørelser. 

Bemærkning Der skal udarbejdes lokalplan for 
områderne ved Gilleleje Station, Gilleleje 
Hallen og Gilleleje Skole før de kan 
anvendes til centerformål. 
 
I planperioden udarbejdes desuden 
lokalplan for området omkring den gamle 
fjernvarmegrund, som kan medføre 
revision af rammebestemmelserne for 
dette område. 
 
Planer for området skal tage 
udgangspunkt i mellemformsplanen 
'Planprincipper for Gilleleje'. 
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8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke
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8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke 
Anvendelse Området er sommerhusområde, 

d.v.s. fritliggende sommerhuse med 
kun 1 bolig på hver ejendom.  
 
De gamle gårde skal anvendes til 
formål, der understøtter områdets 
anvendelse, d.v.s. turismebaserede 
erhverv, mindre 
dagligvareforretninger og 
sommerboliger. Den eksisterende 
bebyggelses karakter, f.eks. 
bygningernes størrelse, udseende 
og placering på grunden og 
grundstørrelserne skal fastholdes. 

Zonestatus Sommerhusområde 
Bebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent 

for sommerhusgrunde fastsættes 
efter gældende bygningsreglement. 
 
På øvrige ejendomme fastsættes 
bebyggelsesprocenten på grundlag 
af områdets karakter, bebyggelsens 
påvirkning af omgivelserne og 
behovet for parkerings- og 
opholdsarealer, dog ikke over 25. 

Grundstørrelse Ejendommene må ikke udstykkes.   
Mindstegrundstørrelsen for 
sommerhusgrunde fastsættes til 
1.200 m2. 
 
Hvad angår større ejendomme, 
arealer omkring de gamle gårde, 
samt ejendomme omfattet af 
skovbyggelinien fra Tisvilde Hegn 
skal arealerne/ejendommene søges 
bevaret, og må som udgangspunkt 
ikke udstykkes.   
 
Tilladelser til udstykning kan kun 
ske på baggrund af en nærmere 
vurdering af den enkelte ejendoms 
karakter og beliggenhed - også set i 
forhold til nærområdet. Heri indgår 
ligeledes en vurdering af, om der 
skal stilles skærpede krav til  
grundstørrelser, bebyggelsens 
omfang og placering mv. 

Opholds- og friarealer Områder, der i udstykningsplaner 
er udlagt til friarealer for 
sommerhusbebyggelsen, skal 
fortsat henligge som friarealer. 

Bygningshøjde Sommerhusgrunde:  
Max. 1 etage 
 
Tilbygninger til sommerhuse i 1½ 
etage kan opføres i samme højde 
under hensyn til naboernes 
udsigtsmuligheder. 
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På øvrige ejendomme fastsættes 
bygningshøjder på grundlag af 
områdets karakter og bebyggelsens 
påvirkning af omgivelserne, dog 
ikke over 1½ etage. 

Hegn Faste hegn må kun anvendes 
omkring boligernes nære 
opholdsarealer. Øvrige hegn skal 
være levende. 

Bevaring Områdets karakter af blandet 
bebyggelse i form af individuelle 
sommerhuse omgivet af grønne 
hække og smalle veje uden 
gadebelysning og med rabatter skal 
bevares. 
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1.L.01 Valby Landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv

og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige 
genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til 
jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 
brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, 
driftsbygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri samt 
offentlige formål som f.eks. skole, forsamlingshus og kirke.
Endvidere kan bygningerne anvendes til erhverv som 
f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom
For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 25. 

Bebyggelsens omfang og 
udformning

Se retningslinjer for landsbyer

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale 
byggetradition mht. byggematerialer, placering og 
udformning. 

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til
landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige 
bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig
tagetage og med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, 
herunder fælles vandingsted og stier skal bevares.  

 Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang 
bevares.

Andet Valby er omfattet af lokalplan 13.79

Tilbage til oversigt

Side 230 af 306



Tilbage til oversigt

Side 231 af 306



1.L.02 Laugø Landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv

og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige 
genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til 
jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 
brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, 
driftsbygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri samt 
offentlige formål som f.eks. skole, forsamlingshus og kirke.
Endvidere kan bygningerne anvendes til erhverv som f.eks.
mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses uden 
væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 25. 

Bebyggelsens omfang og 
udformning

Se retningslinjer for landsbyer
En hver form for byggeri skal opfylde den lokale 
byggetradition mht. byggematerialer, placering og 
udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til
landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige 
bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig
tagetage og med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens grønning og stier skal bevares.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, 
herunder fælles vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang 
bevares.

Tilbage til oversigt

Side 232 af 306



[<br>]

1.L.03 Nejlinge Landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv

og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige 
genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til 
jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 
brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, 
driftsbygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri samt 
offentlige formål som f.eks. skole, forsamlingshus og kirke.
Endvidere kan bygningerne anvendes til erhverv som f.eks.
mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses uden 
væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom
For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 25.

Bebyggelsens omfang og 
udformning

Se retningslinjer for Landsbyer
En hver form for byggeri skal opfylde den lokale 
byggetradition mht. byggematerialer, placering og 

Tilbage til oversigt

Side 233 af 306



udformning. 
Bygningshøjde Maks. 1½ etage

Maks. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til
landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige 
bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig
tagetage og med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.
Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.
Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en 
kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området
nedenfor samt Retningslinjer for
landsbyer og for kulturhistoriske bevaringsværdier med 
tilhørende redegørelser.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, 
herunder fælles vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang 
bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i landsbyen

Tilbage til oversigt

Side 234 af 306



Tilbage til oversigt
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1.L.04 Høbjerg Landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv

og aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige 
genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Gårdbutikker i overflødige landbrugsbygninger, max. 250 
m² bruttoetageareal, i tilknytning til jordbrugserhvervet 
"staldørssalg".
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, 
driftsbygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri samt 
offentlige formål som f.eks. skole, forsamlingshus og kirke.
Endvidere kan bygningerne anvendes til erhverv som 
f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom.

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke 
overstige 25.

Bebyggelsens omfang og 
udformning

Se retningslinjer for landsbyer
En hver form for byggeri skal opfylde den lokale 
byggetradition mht. byggematerialer, placering og 
udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til
landbrugserhverv, for hvilke der gælder særlige 
bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig
tagetage og med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, 
herunder fælles vandingssted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang 
bevares.

Andet Høbjerg er omfattet af lokalplan 14.79

Tilbage til oversigt

Side 236 af 306



Tilbage til oversigt

Side 237 af 306



2.L.01 Dragstrup Landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.  

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent 25 for den enkelte ejendom.

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

 Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Andet Dragstrup landsby er omfattet af lokalplan 8.1 

Tilbage til oversigt

Side 238 af 306



Tilbage til oversigt
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2.L.02 Søborg landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.  

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom.

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for landsbyer

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*.
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

 Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Andet Søborg landsby er omfattet af lokalplan 44.5

Tilbage til oversigt

Side 240 af 306



Tilbage til oversigt
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3.L.01 Alme landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.     

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer. 
En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens grønning og stier skal bevares.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

 Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Tilbage til oversigt

Side 242 af 306



Tilbage til oversigt
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4.L.01 Annisse landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent 25 for den enkelte ejendom.

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer. 

Enhver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Andet Annisse er omfattet af Lokalplan nr. 69.99

Tilbage til oversigt

Side 244 af 306



Tilbage til oversigt
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4.L.02 Mårum landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer. 

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med landbrugsdrift.
Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Tilbage til oversigt

Side 246 af 306



4.L.03 Ejlstrup landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Tilbage til oversigt

Side 247 af 306



Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær, grønning og stier skal bevares.

Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se 
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt retningslinjer for 
Landsbyer og for Kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende 
redegørelser.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen

Tilbage til oversigt

Side 248 af 306



4.L.04 Kagerup landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 

Tilbage til oversigt
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byggematerialer, placering og udformning. 
Bygningshøjde Maks. 1½ etage

Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se 
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt retningslinjer for 
Landsbyer og for Kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende 
redegørelser.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen

Tilbage til oversigt
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[<br>]
5.L.01 Kolsbæk landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 

Tilbage til oversigt
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byggematerialer, placering og udformning. 
Bygningshøjde Maks. 1½ etage

Maks. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær og grønning skal bevares.
Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for 
Kulturhistoriske bevaringsværdier
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen
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5.L.02 Udsholt landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom.

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se retningslinjer for Landsbyer. 

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. grundstørrelse skal være 700 m2 inkl. andel af fællesareal. Gælder 
ikke for bygninger til landsbrugserhverv.

Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær og grønning skal bevares.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Andet Udsholt er omfattet af lokalplan 347.02 og 47.8

Tilbage til oversigt

Side 254 af 306



[<br>]
5.L.03 Højelt landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinje for Landsbyer

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
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Max. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær og grønning skal bevares.
Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se 
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for 
Kulturhistoriske bevaringsværdier.
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen
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6.L.01 Villingerød landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne. Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til 
jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
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byggematerialer, placering og udformning. 
Opholds- og friarealer Landsbyens fællesarealer skal bevares. (Må vel gerne forblive??)
Bygningshøjde Max. 1½ etage

Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for 
Kulturhistoriske bevaringsværdier. 
Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af områder med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen

Tilbage til oversigt

Side 258 af 306



Tilbage til oversigt

Side 259 af 306



6.L.03 Haregab landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne. Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til 
jordbrugserhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær og stier skal bevares.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Andet Haregab er omfattet af lokalplan 19.02
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6.L.04 Saltrup landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses i forhold til omgivelserne.

Gårdbutikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger må max. have et 
brutto-etageareal på 250 m² i tilknytning til jordbrugserhvervet 
"stalddørssalg".

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Byzone og landzone
Grundstørrelse Lokalplan 339.01 for Saltrup landsby fastlægger dette.
Bebyggelsesprocent Lokalplan 339.01 for Saltrup landsby fastlægger dette.
Bebyggelsens omfang
og udformning

Ny bebyggelse skal ske inden for gårdenes eksisterende 
bygningsvolumen eller som huludfyldning. Arkitekturen skal være 
tilpasset landsbyen.
Se Retningslinjer for Landsbyer.

Enhver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Opholds- og friarealer Landsbyens gadekær og grønning skal bevares.
Bevaring af 
bebyggelse

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Andet Saltrup er omfattet af Lokalplan nr. 39.1 og 339.01
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8.L.01 Mønge landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.  

Zonestatus Landzone
Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Bygningshøjde Maks. 1½ etage
Maks. 8,5 m*

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyens gadekær og stier skal bevares.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
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8.L.04 Holløse landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold 
til omgivelserne.
Der må etableres gårdbutikker i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto etageareal.
Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. skole, 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Byzone og landzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer.

En hver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 
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Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m*
* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv,
for hvilke der gælder særlige bestemmelser.
Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med 
landbrugsdrift.

Bevaring Landsbyen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se
vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer 
Retningslinjer for Kulturhistoriske bevaringsværdier.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Vejledende afgrænsning af område med kulturhistorisk interesse i og omkring 
landsbyen
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8.L.05 Ørby landsby
Anvendelse Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og 

aktiviteter, der kan indpasses i forhold til omgivelserne.
Gårdbutikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger må max. have et 
brutto-etageareal på 250 m2 i tilknytning til jordbrugserhvervet, 
"stalddørssalg".

Landsbyens bygninger skal alene anvendes til boliger, driftsbygninger til 
landbrug, skovbrug og fiskeri samt offentlige formål som f.eks. 
forsamlingshus og kirke. Endvidere kan bygningerne anvendes til 
erhverv som f.eks. mindre butikker og aktiviteter, der kan indpasses 
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

Zonestatus Byzone og landzone
Bebyggelsesprocent 30

For grunde op til 1000 m² må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. 

Bebyggelsens omfang
og udformning

Ny bebyggelse skal ske indenfor gårdenes eksisterende 
bygningsvolumen eller som huludfyldning. Arkitekturen skal være 
tilpasset landsbyen.
Se Retningslinjer for Landsbyer.

Enhver form for byggeri skal opfylde den lokale byggetradition mht. 
byggematerialer, placering og udformning. 

Grundstørrelse Fastlægges ved lokalplan

Ingen grunde må blive mindre end 1.200 m². 
Opholds- og friarealer Landsbyens gadekær og Bavnehøj er med til at fortælle landsbyens 

historie og skal bevares.
Bygningshøjde Max. 1½ etage og max. 8,5 m*.

* Denne bestemmelse gælder ikke for bygninger til landbrugserhverv for
hvilke der gælder særlige bestemmelser.

Bygninger må opføres med maks. en etage med udnyttelig tagetage og 
med en bygningshøjde på maks. 7,5 m.

Dette gælder ikke for driftsbygninger på ejendomme med landbrugsdrift.
Bevaring af 
bebyggelse

Landsbyens bevaringsværdige huse og gårde skal bevares. 
Landsbyens særlige landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske 
værdier skal fastholdes gennem lokalplanlægning.
For landsbyens bevaringsværdige huse og gårde gælder særlige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der fastlægges i lokalplan.

Landsbyens karakteristiske bygninger og fællesarealer, herunder fælles 
vandingsted og stier skal bevares.  

Landsbyens naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.

Andet Ørby er omfattet af Lokalplan 556.01
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  s. 3 

1. Indledning 
Denne redegørelse er udarbejdet på baggrand af tidligere retningslinje 40 og 41, og 
derefter tilpasset den nye vejledning (se /2/). Da Gribskov Kommune vurdere at 
det retningslinje 40 og 41 generelt var mere restriktive, anses dette ikke problema-
tisk, da vejledning lever op til reviderede krav i forhold til vejledningen. 
 
De vigtigste grundvandsressourcer for drikkevandsforsyningen er af staten udpeget 
som ’Områder med særlige drikkevandsinteresser’ (OSD), som skal dække det nu-
værende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. I disse områder skal 
der gøres en målrettet, ekstra indsats for at beskytte grundvandet, dvs. forebygge 
forurening og fjerne allerede eksisterende forurening. Kommunerne skal derfor i 
deres fysiske planlægning tage hensyn til områderne. 
 
Af 'oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017' fremgår krav 
om at kommunerne igennem kommuneplanlægningen, skal beskytte grundvands-
ressourcen imod forurening /1/. Kravene er uddybet i ” Vejledning om krav til 
kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” der udkom i decem-
ber 2016 /1/. 
 
I henhold til BEK nr. 1697 af 21/12/2016 skal Områder med Særlige Drikkevandsin-
teresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD så 
vidt muligt friholdes for virksomhedstyper eller anlæg der medføre en væsentlig 
fare for forurening af grundvandet. I Gribskov Kommune findes ingen indvindings-
oplande uden for OSD, hvorfor der blot henvises til OSD. 
 
BEK nr. 1697 af 21/12/2016 aflyser tidligere retningslinje 40 og 41, samt at bolig-
anvendelse ikke længere automatisk udløser redegørelseskrav, på grund af skær-
pelsen af kravene for privat brug af pesticid /2/. 
I Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune er der udlagt byudviklingsarealer 
indenfor OSD- områder. Endvidere foreskriver kommuneplanen, at der skal være 
fokus på muligheder for fortætning og omdannelse inden for eksisterende byområ-
der. 
 
Denne redegørelse er en revision af den oprindelige redegørelse fra 2013 /3/. Revi-
sionen er foretaget på baggrund af de justeringer af OSD, der er foretaget i forbin-
delse med den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i 2014 /4/. Ju-
steringen af OSD betyder, at enkelte områder udlagt til byvækst, beskrevet i /3/, 
ikke længere ligger i OSD og derfor ikke beskrives nærmere i denne revision. Om-
vendt er enkelte områder, der ikke er beskrevet nærmere i /3/, nu beliggende i 
OSD, hvorfor der gives en mere indgående beskrivelse af disse i nærværende revi-
sion.  
 
Der henvises i denne redegørelse til målsætninger for grundvandsbeskyttelse. Der 
er her taget udgangspunkt i målsætningerne i statens vandplaner.  
 
Med denne redegørelse bringes Kommuneplan 2013-25 i overensstemmelse med de 
statslige udmeldinger om OSD og planlægning. Redegørelsen omfatter hele kom-
munen og er udarbejdet på baggrund af det foreliggende datagrundlag. 
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På baggrund af redegørelsen vurderer Gribskov Kommune, at der ikke er modstrid 
mellem vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse og den planlagte byudvikling i kommunen. Redegørelsens konklusioner frem-
går af afsnit 8. 
 

2. Statens kortlægning af grundvandet 
I 2014 blev statens kortlægning af grundvandet kortlagt i kommunen. I forbindelse 
med kortlægningen er OSD justeret, og derfor har nærværende revision været nød-
vendig. Kortlægningen har også dannet baggrund for en ny afgrænsning af nitrat-
følsomme indvindingsområder (NFI).  
 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune blev vedtaget i decem-
ber 2015. 
 

3. Forsyningssituationen 
Vandforsyningen er baseret på en decentral struktur med i alt 15 vandværker. Det 
store antal vandværker skyldes den historiske tilknytning til de lokale bysamfund. 
Der er 8 små vandværker med en indvinding under 100.000 m3 grundvand årligt, 4 
mellemstore vandværker 100 - 300.000 m3/år og 3 store vandværker med indvin-
dinger fra 300.000 til ca. 500.000 m3/år. 
 
Langt overvejende vurderes vandværkerne at være velfungerende og med tilstræk-
kelig indvindings- og behandlingskapacitet i forhold til både det aktuelle forsynings-
behov og det forventede fremtidige behov. Forsyningssikkerheden er også væsent-
lig forbedret i de senere år, idet alle - på nær et mindre vandværk - er ringforbund-
ne med nabovandværker. Der er udarbejdet beredskabsplaner for vandforsyningen 
for både kommunen og vandværkerne. 
 
Den samlede indvinding ligger stabilt på omkring 2,6 mio. m3 årligt. I 1990 var ind-
vindingen omkring 4 mio. m3. 
 
Kommunen fører tilsyn med vandværkernes tekniske tilstand hvert andet år. Tilsyn 
med vandkvaliteten gennemføres løbende. Alle vandværker har en råvandskvalitet, 
der kun kræver simpel vandbehandling - iltning og filtrering. Kvaliteten af grund-
vandet har gennem mange år været stabil. 
 
Der er i foråret 2015 givet nye vandindvindingstilladelser til alle vandværkerne. 
 
Der arbejdes på en ny vandforsyningsplan for hele kommunen i 2017 og forventes 
færdig i 2018. Planen vil erstattede tidligere vandforsyningsplaner for den tidligere 
Helsinge Kommune (1986) og Græsted-Gilleleje kommune (2006). 
 
Der forventes ikke væsentlige ændringer i den nuværende forsyningsstruktur, men 
dog et øget samarbejde/sammenlægninger af de mindre vandforsyninger. 
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4. Områder med Særlige Drikkevandsinteresser - 
delområder 
 
OSD områderne i Gribskov Kommune er fastlagt af staten. OSD områderne omfat-
ter indvindingsoplandene til alle de eksisterende vandværker og umiddelbare nær-
områder mellem nærliggende oplande. Desuden omfatter OSD et reserveområde 
nord for Esrum Sø i grænseområdet til Helsingør Kommune. 
 
For at sikre et bedre overblik inddeles OSD områderne i denne redegørelse i 4 del-
områder, som grundvandsmæssigt er sammenhængende. 

 
Figur 4.1 Oversigtskort over Gribskov Kommune med OSD, nitratfølsomme områ-

der, indvindingsoplande og områder udlagt til byvækst. (Kortet fremgår i større 

udgave af Bilag 1) 
 
Delområde A – Asserbo og Tisvilde Vandværker samt Vejby Vandforsyning. Områ-
det er nitratfølsomt. 
Arealanvendelse: Mindre byområder, sommerhusområder, skovområder, landbrugs-
arealer. 
 
 
Delområde B - Helsinge og Baunehøj Vandværker samt Kagerup Vandværk. 
Der er afgrænset et nitratfølsomt indvindingsområde omkring kildepladsen til 
Baunehøj Vandværk, mens der ikke er afgrænset NFI i indvindingsoplandet til Hel-
singe Vandværk. Kagerup Vandværk indvinder fra højtliggende sandlag. Inden for 
indvindingsoplandet til vandværket er der afgrænset NFI på ca. 2/3 af arealet.  
Arealanvendelse: Større byområder; herunder Helsinge, landbrugsarealer, skovom-
råder. 
 
Delområde C - Udsholt, Smidstrup og Gilleleje (Tinkerup) Vandværker. 
Der er afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder inden for alle 4 oplande samt 
i dele af OSD, der ikke er omfattet af indvindingsoplande. 
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Arealanvendelse: Byområder, sommerhusområder og landbrugsarealer. 
 
Delområde D – Gilleleje, Gilleleje (Firhøj), Græsted, Rævebakken, Villingebæk, 
Esrum, Esbønderup, Esbønderup Skovhuse Vandværker. 
Store dele af indvindingsoplandene til Rævebakken og Villingebæk Vandværker er 
afgrænset som nitratfølsomme indvindingsområder, men herudover er der kun af-
grænset nitratfølsomme indvindingsområder i begrænset omfang. Området omfat-
ter også et område nord for Esrum Sø, hvor der er uudnyttede grundvandsreserver 
(reserve OSD)    
Arealanvendelse: Mindre byområder, naturområder, landbrugsarealer, skovområder. 
 
 

5. Byudviklingsområder og anden ændret arealan-
vendelse 
I henhold de statslige interesser er hovedreglen, at OSD, følsomme indvindingsom-
råder og indvindingsoplande skal friholdes for byudvikling og ændret arealanven-
delse der kan medføre en øget risiko for grundvandet. 
 
I henhold til BEK 1697 af 21/12/2016 skal der i kommuneplanlægningen friholdes 
OSD og indvindngsoplande for virksomheder eller anlæg, der medføre en væsentligt 
fare for forurening af grundvandet. Området der allerede er udlagt i kommunepla-
nen for disse virksomheder eller anlæg, er fritaget forbuddet. Derudover kan for-
buddet afviges, såfremt der er redegjort for, at der er vægtige planlægningsmæssi-
ge hensyn for byudvikling, at der ikke er alternative placeringsmuligheder udenfor 
OSD og at forureningen af grundvandet kan forebygges. 
 
Nedenfor beskrives det planlægningsmæssige behov for byudvikling ud fra Gribskov 
Kommunes bymønster samt en vurdering af restrummeligheden i arealudlæg til 
byudvikling i kommuneplanen. Der redegøres for de uudnyttede arealudlæg belig-
gende indenfor OSD. For disse arealer vurderes muligheden for alternative place-
ringsmuligheder udenfor OSD. Endvidere beskrives fokus på fortætning og omdan-
nelse. 

5.1 Bymønster 

Bymønsteret i Gribskov Kommune skal fremme en bæredygtig byudvikling og be-
står af bytyperne: Kommunecentre, lokalcentre og landsbyer. 
 
Kommunecentre kan indeholde funktioner, der har hele kommunen som opland. 
Det kan være kommunale servicefunktioner som for eksempel større idrætsfacilite-
ter, kulturinstitutioner og større butikker. Helsinge, Gilleleje og Græsted er udpeget 
som kommunecentre. Størstedelen af den kommende byudvikling til boliger, handel 
og erhverv skal ske i og omkring de tre kommunecentre, særligt Helsinge. 
Lokalcentrene er selvstændige mindre bysamfund med et varieret indbyggertal og 
serviceniveau. Lokalcentrene kan indeholde funktioner som butikker, mindre liberale 
erhverv og forskellige former for offentlig service, der betjener det lokale opland. 
Annisse Nord, Blistrup, Dronningmølle, Esrum, Esbønderup, Ramløse, Smidstrup, 
Tisvilde og Vejby er udpeget som lokalcentre. Begrænset byudvikling er mulig i lo-
kalcentrene for at sikre et varieret boligudbud og understøtte serviceniveauet, især 
på skoleområdet. 
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Landsbyerne er de mindste bysamfund, herunder fiskerlejer, husmandsrækker og 
lignende. Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlig service. Der sker 
ikke byudvikling omkring landsbyerne. 
 
Bymønsteret er ikke et traditionelt hierarkisk system. En af hovedtankerne er, at 
byområderne indgår i et netværk med hver deres styrker og profiler, hvor de gensi-
digt understøtter hinanden med deres forskellige funktioner og serviceniveau. Sær-
ligt knyttede er byområder inden for det samme plandistrikt. 

5.2 Behov for byudvikling 

I forbindelse med Kommuneplan 2009-21 skete en større revision af kommunens 
arealudlæg til byformål. I den forbindelse blev kommunens samlede behov for by-
udvikling i planperioden vurderet. Behovet for byudlæg blev vurderet ud fra de alle-
rede eksisterende muligheder for bolig- og erhvervsudvikling, befolkningssammen-
sætningen og -fremskrivningen, mål for den kommunale service og forsyning samt i 
forhold til de enkelte byers rolle i bymønsteret. 
 
I vurderingen af allerede eksisterende muligheder for bolig- og erhvervsudvikling 
indgik dels allerede lokalplanlagte, men uudnyttede byudviklingsområder dels mu-
lighed for fortætning og omdannelse af det eksisterende byområde. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2013-25 er kommunens samlede 
restrummelighed og behov for byudvikling igen vurderet. De i Kommuneplan 2009-
21 endnu uudnyttede arealudlæg til byudvikling er udlagt med en rummelighed, der 
fortsat dækker forventningen til behovet for byudvikling i planperioden. 
  
De vurderinger og tilhørende kortmaterialer, der ligger til grund for denne redegø-
relse, stammer fra Kommuneplan 2013-25.  

5.3 Ændret arealanvendelse 

I forbindelse med Kommuneplan 2013-25, er behovet for ændret arealanvendelse 
til tekniske anlæg og et erhvervsområde i Gilleleje vurderet. Med Kommuneplan 
2013-25 skabes derfor rammer for ændret arealanvendelse i følgende områder: 
Eksisterende erhvervsområde Stæremosen ved Gilleleje, område til biogasanlæg 
øst for Helsinge og pendlerparkering ved Helsinge Nord og Høbjerg Hegn. 
 
I Gribskov Kommune vil fortsat være fokus på fortætning og omdannelse, særligt 
for kommunecentre og i mindre grad i lokalcentre. Det vurderes helt generelt, at de 
fordele der er ved fortætning og omdannelse frem for nyudlæg, i form af ressour-
ceeffektivitet, revitalisering af det eksisterende byområde, begrænset miljø- og kli-
mabelastning og friholdelse af landskab og natur, i sig selv er en væsentlig plan-
lægningsmæssig begrundelse. 
 
I henhold til den statslige udmelding er ændret anvendelse kun mulig, såfremt der 
ikke er alternative beliggenheder udenfor OSD, hvis der er vægtige planlægnings-
mæssige hensyn og at forurening af grundvandet kan forebygges. 
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Der er i afsnittet ovenfor redegjort for behovet for byudvikling generelt og nedenfor 
redegøres for behovet for de enkelte byområder. På baggrund heraf vurderes, at 
der generelt er behov for byudvikling i kommunecentrene og for de nævnte lokal-
centre. Hvis dette behov kan dækkes gennem fortætning og omdannelse vurderes 
dette positivt. I forbindelse med fremtidige kommuneplanrevisioner vil det blive 
vurderet, hvorvidt gennemført eller planlagt fortætning og omdannelse kan betyde 
ændret behov for arealudlæg til byudvikling. 

5.4 Arealudlæg til byudvikling i OSD per delområde 

Nedenfor fremgår de uudnyttede arealudlæg til byudvikling som er beliggende in-
denfor OSD. Arealerne fremgår af Figur 4.1. På figuren er endvidere vist 2 arealud-
læg til pendlerparkering, ét arealudlæg til et biogasanlæg og et erhvervsområde, 
hvor arealanvendelsen ønskes ændret. Arealudlæg udenfor OSD er ligeledes vist på 
Figur 4.1, men beskrives generelt ikke nærmere i denne redegørelse. Dog indgår de 
i vurderingen af alternative placeringer udenfor OSD i afsnit 5.5. 

Kommunens erhvervsperspektivområder (erhvervsudvikling på lang sigt) er også 
vist på figuren, men de behandles ikke yderligere i redegørelsen.  

For hvert byudviklingsområde henvises til om anvendelsen ligger indenfor bilag 2 
liste over virksomheder og anlæg. Afsnit 7 gennemgår tekniske tiltag i forhold til 
anvendelsen. 

Delområde A 

Ingen arealudlæg til byudvikling. 

Delområde B 

Arealudlæg til byudvikling i plandistrikt Helsinge: 
• 1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord - Arealet er rammebelagt i gældende 

kommuneplan. Området udvides i Kommuneplan 2017-29 med et mindre 
område, der er af ikke væsentlig størrelse. Anvendelsen er boligformål og 
offentlige formål som institutioner og anlæg til lokal service. Anvendelsen 
ligger udenfor for bilag 2. 

Ændret arealanvendelse i plandistrikt Helsinge: 
• 1.D.15 Pendlerparkering Helsinge Nord - Anvendelsen er offentlige formål 

som station/trinbræt med tilhørende parkeringspladser og busholdepladser. 
Anvendelsen vurderes at ligge udenfor bilag 2. 

Delområde C 

Arealudlæg til byudvikling i plandistrikt Blistrup: 
• 5.B.13 Boligområde Blistrup Nord – Arealet er rammebelagt i gældende 

kommuneplan. Anvendelsen er boligformål i form af enfamiliehuse, dobbelt-
huse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse). Anven-
delsen ligger udenfor bilag 2.   

• 5.B.14 Boligområde Blistrup Midt - Arealet er ikke rammebelagt i gældende 
kommuneplan, men det er udlagt til boligformål. Anvendelsen ligger udenfor 
bilag 2. 
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• 5.E.03 Erhvervsområde Blistrup Øst - Arealet er udlagt til erhvervsformål. 
Anvendelsen forventes at ligge udenfor bilag 1, men kan også være også op-
træde på bilag 2. 

 

Delområde D 

Arealudlæg til byudvikling i plandistrikt Græsted: 
• 3.B.08 Boligområde Breddam Syd - Arealet er rammebelagt i gældende 

kommuneplan. Anvendelsen er boligformål (åben-lav- og tæt-lav bebyggel-
se) samt bebyggelse til fælleshuse og lignende. Anvendelsen ligger udenfor 
bilag 2.   

• 3.B.09 Boligområde Græsted Syd 1 - Arealet er ikke rammebelagt i gælden-
de kommuneplan, men det er udlagt til boligformål. Anvendelsen ligger 
udenfor bilag 2. 

• 3.B.10 Boligområde Græsted Vest 1 - Arealet er ikke rammebelagt i gælden-
de kommuneplan, men det er udlagt til boligformål og offentlige formål som 
institutioner og anlæg til lokal service. Anvendelsen ligger udenfor bilag 2. 

• 3.E.06 Erhvervsområde Lopholm - Arealet er udlagt til blandet bolig og er-
hverv. Anvendelsen forventes at ligge udenfor bilag 2, men kan også optræ-
de på bilag 2. 
 

Arealudlæg til byudvikling i plandistrikt Gilleleje: 
• 2. E.04 Erhvervsområde Stæremosen Syd - Arealet er udlagt til erhvervs-

formål. Anvendelsen forventes at ligge udenfor bilag 2, men kan også op-
træde på bilag 2. Med Kommuneplan 2017-29 ændres afgrænsningen af om-
rådet, men det fastholder den nuværende størrelse og placeringen ændres 
ikke væsentligt. Vurdering af konsekvens ændres derfor ikke. 

 
Ændret arealanvendelse i plandistrikt Gilleleje: 

• 2.E.02 Erhvervsområde ved Stæremosen i Gilleleje - Arealet er udlagt til er-
hvervsformål. Anvendelsen forventes at ligge udenfor bilag 2, men kan også 
optræde på bilag 2. 

 
Arealudlæg til byudvikling i plandistrikt Esbønderup: 

• 6.B.18 Boligområde Kr. Esbønderup - Arealet er ikke rammebelagt i gælden-
de kommuneplan, men det er udlagt til boligformål. Anvendelsen ligger 
udenfor bilag 2. 

5.5 Vurdering af alternative placeringsmuligheder 

Kommunen vurderer samlet set, at der ikke er alternative placeringer udenfor OSD 
for de uudnyttede arealudlæg til byudvikling og områderne med ændret arealan-
vendelse. Nedenfor redegøres for baggrunden for denne vurdering.   
 
De nuværende arealudlægs størrelse og placering er fastlagt, så de understøtter de 
enkelte byers rolle i bymønsteret, herunder serviceniveauet. Alternative placeringer 
skal derfor som udgangspunkt søges indenfor den samme by eller indenfor det 
samme plandistrikt og med tilsvarene rummelighed. 
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Arealudlæg til byudvikling og ændret arealanvendelse i Helsinge 
(delområde B) 

Helsinge er i kommuneplanen udpeget som kommunens hovedby. Det er således i 
Helsinge, at kommunens centrale faciliteter, herunder tekniske anlæg, samt stør-
stedelen af den fremtidige erhvervsudvikling og størstedelen af de fremtidige boli-
ger skal placeres. 
 
For arealudlæg i Helsinge gælder, at arealer til boligformål, samt et enkelt af pend-
lerparkeringsarealerne, ligger indenfor OSD. 
 
I forbindelse med Kommuneplan 2009-21 besluttede Byrådet, at byens fremtidige 
boligudvikling skal ske mod nord, hvor arealet Helsinge Nord er udlagt. Arealud-
læggets omfang bygger på en vurdering af behovet for boligudvikling i byen ud fra 
dens rolle som hovedby. Placeringen af arealet er sket på baggrund af en vurdering 
af flere faktorer, herunder i forhold til service og offentlig trafik samt hensynet til 
beskyttelsesinteresserne. 
 
Byens fremtidige erhvervsudvikling skal ske mod syd, hvor erhvervsarealet Helsin-
ge Syd er udlagt. Ved justeringen af OSD i forbindelse med grundvandskortlægnin-
gen er en stor del af det tidligere OSD fjernet, så erhvervsarealerne syd for Helsin-
ge nu ligger udenfor OSD. 
 
Boligarealets nuværende placering og omfang bygger på grundig undersøgelse, 
herunder vægtning af alternative placeringer. Helsinge er for den nordlige og cen-
trale dels vedkommende omfattet af OSD. En alternativ placering udenfor OSD, 
men i tilknytning til Helsinge vil i givet fald betyde en placering mod syd, hvor den 
fremtidige erhvervsudvikling er tænkt at skulle foregå. En placering udenfor OSD og 
i samtidig tilknytning til byen er således ikke mulig ud fra planlægningshensyn til 
byens rolle som kommunens hovedby. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013-25 har Byrådet vurderet 
behovet for udlæg af arealer til forskellige fremtidige tekniske anlæg. Dette er en 
del af udmøntningen af målene i Planstrategi 2012 om at øge andelen af vedvaren-
de energi samt at styrke den kollektive trafik. Konkret er tale om områder til sol-
varme – og solcelleanlæg samt pendlerparkering. 
 
Arealer til solvarme- og solcelleanlæg er placeret syd for Helsinge, og de er taget i 
brug. De beskrives derfor ikke nærmere i denne redegørelse. 
 
Henholdsvis øst og vest for Helsinge udpeges arealerne Høbjerg Hegn og Helsinge 
Nord til pendlerparkeringspladser. Helsinge Nord ligger indenfor OSD, mens Hø-
bjerg Hegn ligger udenfor OSD.  
 
De planlægningsmæssige begrundelser for lokaliseringen af de to områder til pend-
lerparkering skal ses i lyset af ønsket om at styrke den kollektive trafik og dermed 
begrænse transportsektorens udledning af CO2, samt i lyset af ønsket om at be-
grænse trængslen på vejnettet, herunder særligt Hillerødmotorvejen og dens for-
længelse. Begge lokaliteter er placeret ved krydsninger imellem det overordnede 
vejnet og jernbanen og vil således give gode omstigningsmuligheder fra bil til tog, 
såfremt der kan etableres trinbræt ved de to placeringer. Yderligere vil placeringen 
ved Helsinge Nord betjene byudviklingsarealet Helsinge Nord, og således vil en sta-

Tilbage til oversigt

Side 278 af 306



 

  s. 11 

tion på dette sted gøre det muligt fra starten at indtænke den kollektive trafik som 
en central del af adgangen til dette område. 
 
Udover omstigningsmulighederne for pendlere, der i dag anvender det overordnede 
vejnet til pendling mod særligt Hillerød og København, vil lokalisering af nye statio-
ner ved kommunens største by, Helsinge, betyde en klar forbedring af pendlings-
mulighederne med kollektiv trafik til Helsinge, hvortil der foregår en betydelig ind-
pendling fra både Gribskov og Halsnæs Kommune. Begge arealer kan ikke placeres 
uden for OSD, når der samtidigt skal leves op til disse planlægningsmæssige hen-
syn.  
 

Arealudlæg til byudvikling i Blistrup (delområde C) 

Blistrup er udpeget som lokalcenter. For arealudlæg i Blistrup gælder at både area-
ler til boligformål og erhvervsformål ligger indenfor OSD. 
 
Behovet for boligudvikling er vurderet for det samlede plandistriktet Blistrup, det vil 
sige for lokalcentrene Blistrup og Smidstrup. Behovet er vurderet ud fra de allerede 
eksisterende muligheder for boligudvikling samt befolkningssammensætningen og 
den kommunale service og forsyning. Der er vurderet, at være behov for udlæg til 
boligudvikling indenfor plandistriktet svarende til rummeligheden i de udlagte area-
ler omkring Blistrup. 
 
At boligudviklingen i plandistriktet er placeret i Blistrup og ikke i Smidstrup skyldes 
at nærheden til service og infrastruktur er bedre samt at Smidstrup for en stor del 
er omgivet af sommerhusområder. En placering ved Smidstrup vil endvidere ikke 
betyde at arealet kan placeres udenfor OSD. 
 
Vest for Blistrup ligger områder i tilknytning til eksisterende by som ikke ligger in-
denfor OSD. Disse områder vurderes dog ikke som mulige alternativer til de nuvæ-
rende arealudlæg. 
 
Blistrup er i dag kendetegnet af en spredt bystruktur. Blandt andet ligger skolen i 
dag uden sammenhæng med byområdet. Arealer til boligudvikling er placeret dels 
ud fra et ønske om at binde byen sammen, dels ud fra hensyn til de landskabelige 
værdier vest for byen. Kirken i Blistrup ligger i den vestlige udkant af byen og land-
skaberne omkring den bør friholdes. Endvidere ønskes fortsat at Blistrup opleves 
som fritliggende, ikke sammenvokset med sommerhusområderne længere mod 
vest. 
 
Arealet Blistrup Nord er placeret ud fra et ønske om at binde skolen og byen sam-
men. Ud fra dette planlægningsmæssige hensyn, samt nærhed til infrastruktur vur-
deres den nuværende placering af Blistrup Nord fortsat at være den mest optimale. 
Planlægningen for området er endvidere langt, idet der er udarbejdet et detaljeret 
visionsnotat for områdets udvikling og indretning. En ændret placering på nuvæ-
rende tidspunkt vil derfor ikke være hensigtsmæssig. 
 
Arealet Blistrup Midt er placeret ud fra et ønske om at fortætte den centrale del af 
byen. Med arealudlæggets placering friholdes desuden landskabet omkring kirken i 
den vestlige udkant af byen. 
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Erhvervsarealet i Blistrup er placeret ud fra et lokalt behov for udvidelsesmulighed 
for eksisterende erhverv. Placering i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde 
er nødvendig. En alternativ placering udenfor OSD er derfor ikke mulig ud fra en 
planlægningsmæssig vinkel. 
 
Samlet set vurderes der ikke at være mulighed for alternativ placering af arealud-
læg i Blistrup uden for OSD-området. 
 

Arealudlæg til byudvikling i Græsted (delområde D) 

Græsted er udpeget som kommunecenter. Græsted skal således kunne rumme så-
vel bolig- og erhvervsområder som funktioner, der har hele kommunen som opland. 
Af kommunens tre kommunecentre har Græsted en profil som boligby samt center 
for visse fælles idrætsfaciliteter. 
 
For arealudlæg i Græsted gælder, at både arealer til boligformål og offentlige formål 
samt arealer til blandet bolig og erhverv ligger i OSD.  
 
Behovet for boligudvikling i Græsted er vurderet ud fra byens rolle som kommune-
center, de allerede eksisterende muligheder for boligudvikling samt befolknings-
sammensætningen og den kommunale service og forsyning. På baggrund heraf blev 
det hidtidige areal til boligudvikling i forbindelse med Kommuneplan 2009-21 be-
grænset til det areal, der nu er udlagt. 
 
Udviklingsretningen for boligudviklingen er mod sydvest. Der er ikke mange alter-
nativer hertil eftersom Søborg Sø ligger mod nordøst og det fremtidige erhvervs-
areal ligger mod sydøst. Mod vest ligger mindre arealer mellem det nuværende by-
område og omfartsvejen omkring Græsted, hvor der vil kunne placeres boligområ-
der. Disse arealer ligger dog også indenfor OSD. Udviklingsretningen mod syd fast-
holdes derfor. 
 
Arealudlæggene til boliger mod syd lå i den tidligere OSD redegørelse /3/ kun del-
vist i OSD. I forbindelse med justeringen af OSD er disse arealer nu helt omsluttet 
af OSD. Hvis boligarealerne skal flyttes udenfor OSD mistes tilknytningen til eksi-
sterende byområde. Ud fra hensynet til sammenhæng med eksisterende byområde 
bør arealernes placering fastholdes. 
 
Arealudlægget til boliger og offentlige formål i den vestlige del af Græsted ligger 
helt i OSD. Arealet er udlagt i tilknytning til det eksisterende centerområde. En så-
dan tilknytning er kun mulig ved denne placering. 
 
Arealudlægget til blandet bolig og erhverv er ligesom det tilstødende område matri-
kel mod vest og syd omfattet af kommuneplantillæg nr. 2 for Lopholm. Der må for-
ventes en vis tilknytning mellem de to områder og denne tilknytning vil forsvinde 
ved alternativ placering udenfor OSD. Samtidig vil tilknytningen til byområdet for-
svinde, hvilket ikke er formålet med udlægget. 
 
Samlet set vurderes der ikke at være mulighed for alternativ placering af arealud-
læg i Græsted uden for OSD-området. 
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Arealudlæg til byudvikling og ændret arealanvendelse i Gilleleje 
(delområde D) 

Gilleleje er i kommuneplanen udpeget som kommunecenter. Kommuneplanen fast-
lægger at størstedelen af den kommende byudvikling til boliger, handel og erhverv 
skal ske i og omkring de tre kommunecentre. 
 
For arealudlæggene i Gilleleje gælder, at de ligger helt eller delvist indenfor OSD.  
 
I forbindelse med Kommuneplan 2009-21 besluttede Byrådet, at byens fremtidige 
erhvervsudvikling skal ske mod sydøst, mens boligudviklingen skal ske mod syd og 
sydvest. Vest og Øst for Gilleleje er byen omgivet af kystkiler, som Byrådet ønsker 
at friholde for byudvikling. Placeringen af arealerne er sket på baggrund af en om-
fattende vurdering af flere faktorer, herunder forhold til service og offentlig trafik 
samt hensynet til beskyttelsesinteresserne. Den daværende beslutning er efterføl-
gende fulgt op af beslutningen om, at byens nuværende to skoler skal samles på én 
placering, der understøtter de nye boligområder. Projektet omkring ny skole er i 
gang.  
 
Byens fremtidige erhvervsudvikling skal således ske mod sydøst, hvor erhvervsare-
alet Stæremosen Syd er udlagt. Udlægget har til formål at modsvare den lokale 
efterspørgsel på erhvervsareal, dels for at sikre mulighederne for etablering af nye 
virksomheder dels for at sikre, at eksisterende lokale virksomheder med pladsman-
gel kan blive i lokalområdet. Arealets omfang modsvarer dette behov. Placering af 
området er sket på baggrund af en vægtning af flere faktorer, herunder den naturli-
ge sammenhæng til byens nuværende erhvervsarealer, nærheden til det overord-
nede vejnet og beskyttelsesinteresser.  
 
Hele området syd for det nuværende erhvervsareal (og dele af det nuværende er-
hvervsareal) er omfattet af OSD. En alternativ placering udenfor OSD, men i til-
knytning til Gilleleje, vil således betyde, at der ikke kan skabes sammenhæng med 
det nuværende Stæremosen, samt være i konflikt med den planlagte boligudbyg-
ning af byen. At flytte arealerne helt væk fra Gilleleje, og ud af OSD, vurderes ikke 
muligt ud fra planlægningshensyn til byens rolle som kommunecenter. 
 
Der forventes i planperioden igangsat udarbejdelse af lokalplan for det eksisterende 
erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje. Det forventes, at den primære anvendelse 
fortsat vil være erhvervsformål, men at typen af virksomheder kan ændre sig. 
Arealet medtages derfor her som ændret anvendelse. Det forventes, at der vil være 
tale om en ændring hen mod mindre grundvandstruende virksomheder end i dag. 
Eftersom der er tale om ændring af et eksisterende område vurderes der ikke at 
være alternativ placeringsmulighed udenfor OSD. 
 
På baggrund af Gillelejes rolle som kommunecenter, planlægningsmæssige hensyn 
samt den nuværende afgrænsning af OSD-området vurderes der samlet set ikke at 
være mulighed for alternativ placering af erhvervsarealerne i Gilleleje udenfor OSD-
området. 
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Arealudlæg til byudvikling i Kr. Esbønderup (delområde D) 

Kr. Esbønderup er udpeget som lokalcenter. For arealudlægget (boligområde) i Kr. 
Esbønderup gælder at dette ligger indenfor OSD. 
 
Behovet for boligudvikling er vurderet for det samlede plandistriktet Kr. Esbønde-
rup, det vil sige for lokalcentrene Kr. Esbønderup og Esrum. Behovet er vurderet ud 
fra de allerede eksisterende muligheder for boligudvikling samt befolkningssam-
mensætningen og den kommunale service og forsyning. Der er vurderet, at være 
behov for udlæg til byudvikling indenfor plandistriktet svarende til rummeligheden i 
det udlagte areal ved Kr. Esbønderup. 
 
At boligudviklingen i plandistriktet er placeret i Kr. Esbønderup og ikke i Esrum 
skyldes de mange beskyttelsesinteresser omkring Esrum. En placering ved Esrum 
vil endvidere ikke betyde at arealet kan placeres udenfor OSD. Kr. Esbønderup er i 
sin helhed omfattet af OSD. En alternativ placering udenfor OSD, men i tilknytning 
til Kr. Esbønderup er således heller ikke mulig. 
 
Samlet set vurderes der ikke at være mulighed for alternativ placering af arealud-
læg i Kr. Esbønderup uden for OSD-området. 
 

6. Grundvandsressourcen 

6.1 Vurdering af grundvandsressourcen i hele kommunen 

I Gribskov Kommune indvindes der årligt ca. 2,6 millioner m3 grundvand. Indvin-
dingen i Gribskov Kommune udgør ca. 12-15 % af grundvandsdannelsen /7/, /9/. 
Dette vurderes ikke at være kritisk i forhold til påvirkning af vandløb og vådområ-
der. Inden for planperioden forventes det ikke, at hverken indvinding eller nedsiv-
ning ændres væsentligt. 
 
Kommunen er selvforsynende med drikkevand, og der eksporteres ikke grundvand 
ud af kommunen. 
 
Indvindingen sker overvejende fra kalken og dybe sandlag, men også højere lig-
gende lag af smeltevandssand anvendes til almen vandforsyning. På nedenstående 
figur, der er baseret på kortlægningen fra 2014, ses det, at der findes 4 lag af smel-
tevandssand over kalken, hvor kun det allerøverste sandlag ikke anvendes til almen 
forsyning. Fra terræn og nedefter kaldes disse sandlag for KS1-KS4. 
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Figur 6.1 Typisk geologisk lagfølge i Gribskov Kommune 

 
De lerlag, der overlejrer smeltevandssandet (se figur 6.1), findes i tykkelser op til 
mere end 40 m og yder generelt en god beskyttelse mod nedsivende forurening fra 
terrænoverfladen. Samtidig medfører de udstrakte lerlag dog, at grundvandet er 
iltfattigt, og at der er et højt indhold af organisk stof og gasarten methan, som gi-
ver visse problemer på vandværkerne. Over de øverste sandlag er de beskyttende 
lerlag tynde og yder ringe eller ingen beskyttelse mod nedsivende forurening fra 
terrænoverfladen. 
 
Der er ganske få fund af nitrat i grundvandet i Gribskov Kommune, og de fleste 
fund er knyttet til det overfladenære sandmagasin KS2. I hele kommunen er kun ét 
enkelt fund over grænseværdien for drikkevand. Der er ingen problemer med øvrige 
naturligt forekommende stoffer. 
 
Hvad miljøfremmede stoffer angår, er der næsten udelukkende fundet pesticider og 
nedbrydningsprodukter heraf – først og fremmest nedbrydningsproduktet BAM. 
Fundene knytter sig specielt til magasinlagene KS2 og KS3. 
 
Små sprækker i moræneleret muliggør stedvis nedsivning af forurening, men der 
ses generelt kun lave indhold af forureningskomponenter i de udnyttede grund-
vandsmagasiner. 
 
De potentielle og kendte forureningskilder (henh. V1 og V2 på nedenstående figur 
6.2) er koncentreret omkring byområderne. De har ikke givet anledning til omfat-
tende grundvandsforurening, men lokalt ses der miljøfremmede stoffer i de øvre 
grundvandsmagasiner. 
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Figur 6.2 Oversigtskort over Gribskov Kommune med V1 og V2 kortlagte ejendom-

me 
 

Forureningskilderne i kommunen omfatter i alt 109 grunde, der mistænkes at være 
forurenede og 161 grunde, der er dokumenteret forurenede. Forureningskompo-
nenterne omfatter primært tungmetaller, olie/benzin samt klorerede og vandopløse-
lige opløsningsmidler og pesticider. 
 
Sårbarheden af grundvandsmagasinerne vurderes i forhold til nitrat og inden for 
hvert enkelt indvindingsopland er sårbarheden vurderet i forhold til det øverste ma-
gasin, fra hvilket det givne vandværk indvinder. Sårbarheden af de dybereliggende 
grundvandsmagasiner er generelt lille i Gribskov Kommune.  
 
Sårbarheden af OSD-områderne er vurderet på baggrund af den naturlige beskyt-
telse af det magasin, der indvindes fra, samt kvaliteten af det grundvand, der ind-
vindes. 
 
Sårbarheden opdeles i 3 kategorier (lille, nogen og stor) jf. Miljøstyrelsens zone-
ringsvejledning (Zonering, Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grund-

vandsressourcen, Vejledning nr. 3, 2000) /8/.  
 

Nitratsårbarhed Dæklagstykkelse Grundvandskvalitet 

Lille >15 m reduceret ler Vandtype C eller D 

Nogen 5-15 m reduceret ler Vandtype C 

Stor <5 m reduceret ler Vandtype A eller B 

Tabel 6.1 Kriterier for nitratsårbarhed. Modificeret efter zoneringsvejledningen /8/ 
 
Den naturlige beskyttelse defineres som den samlede reducerede lertykkelse 
over det mest sårbare grundvandsmagasin, der indvindes fra. Den reducerede ler-
tykkelse er den samlede lertykkelse fratrukket den del af leret, der er iltet. Det vur-
deres, at iltet ler ikke bidrager væsentligt til nedbrydning af nitrat eller de fleste 
andre stoffer.  
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Iltet ler er desuden ofte opsprækket, hvilket bidrager til hurtigere transport af foru-
renende stoffer til grundvandsmagasinet. Den reducerede lertykkelse er derfor altid 
mindre end eller lig den samlede lertykkelse. 
 
Sårbarheden er dog ikke udelukkende vurderet på baggrund af den naturlige be-
skyttelse. Den reducerede lertykkelse sammenholdes med grundvandskemien, og 
på baggrund af en konkret vurdering fastlægges sårbarheden. 
 
Grundvandskemien vurderes ud fra analysedata fra indvindingsboringer. Den ke-
miske sammensætning kan vise, hvor sårbart vandet er, dvs. hvor velbeskyttet det 
er. Blandt andet vurderes redoxvandtypen, som er en kategorisering ud fra de ke-
miske parametre i vandet, der bl.a. beskriver, hvor ”indelukket” og velbeskyttet 
vandet er, og hvor påvirket det er af aktiviteter på jordoverfladen, f.eks. arealan-
vendelsen. 
 
Grundvandsmagasinet vurderes som regel som havende stor sårbarhed, hvis det 
indeholder redoxvandtype A, AX, B, BX eller BCX. Magasinet har modsat nogen eller 
lille sårbarhed, hvis det indeholder redoxvandtype C, CX, D eller DX. 
 
I de tilfælde, hvor de fundne vandtyper ikke umiddelbart passer med lertykkelsen, 
som angivet i Tabel 6.1, er der i hvert enkelt tilfælde foretaget en konkret vurdering 
af årsagerne til afvigelsen, og herefter er sårbarheden bestemt. 
 
Sårbarheden af OSD-området har betydning for de restriktioner, der må lægges på 
byudvikling i OSD-området, hvilket er gengivet i kapitel 7. 
 
 

6.2 Vurdering af grundvandsressourcen per delområde 

Delområde A – Asserbo og Tisvilde Vandværker samt Vejby Vandforsyning 
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Figur 6.3 Sårbarhedsvurdering af OSD-område A 

 
Der indvindes fra højtliggende grundvandsmagasiner (KS2 og KS3), idet vandkvali-
teten i kalken grundet forhøjet indhold af klorid og metan gør det uegnet til drikke-
vand. 
 
Grundvandsmagasinerne udgøres af sand, der er ringe naturligt beskyttet, idet der 
over magasinerne kun findes tynde, usammenhængende lerlag. Men der findes 
trods alt store vandmængder i området, der er egnet til drikkevandsindvinding. Den 
dårlige naturlige beskyttelse betyder, at vandet fra jordoverfladen forholdsvist hur-
tigt strømmer ned i sandmagasinerne. Overordnet set strømmer grundvandet mod 
nordvest mod Kattegat og mod sydvest mod Ellemosen. Grundvandet i området er 
generelt af god kvalitet, der kun i begrænset omfang er påvirket af aktiviteter på 
jordoverfladen, for eksempel i form af nitrat eller pesticider. Det er kun kvaliteten af 
det dybereliggende grundvand i kalken, der visse steder kan være problematisk. 
 
Den ringe naturlige beskyttelse af de grundvandsmagasiner, der indvindes fra, be-
tyder, at hele OSD-området er vurderet at have stor sårbarhed.  
  
Der findes ikke alternative muligheder for indvinding af grundvand til drikkevand 
syd for Vejby eller nord for indsatsområdet. Et alternativt indvindingsområde skal 
derfor findes i Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, hvor skoven udgør en beskytten-
de arealanvendelse. 
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Delområde B - Helsinge og Baunehøj Vandværker (Kagerup Vandværk) 

 
Figur 6.4 Sårbarhedsvurdering af OSD område B 
 
Helsinge Vandværk indvinder udelukkende fra kalken, mens Baunehøj Vandværk 
indvinder fra både kalk og fra højere liggende grundvandsmagasiner (KS2 og KS3). 
Kagerup Vandværk indvinder udelukkende fra et højtliggende grundvandsmagasin 
(KS2). De højere liggende grundvandsmagasiner ved Helsinge udgøres af sand, der 
er rimeligt naturligt beskyttet af lerlag på mere end 15 m's tykkelse. Ved Kagerup 
Vandværk er lertykkelsen over magasinet på 10-20 m. Lerlagene vurderes at være 
sammenhængende både ved Helsinge og ved Kagerup. 
 
Grundvandet i både kalken og sandmagasinerne strømmer overordnet set mod vest 
og sydvest mod Arresø. På grund af vandindvinding ses en sænkning i grundvan-
dets potentiale ved Helsinge Kildeplads. Naturligt i grundvandet findes organisk 
materiale (NVOC), methan, jern og ammonium. Ved Baunehøj Vandværk er der i 2 
boringer i sandet påvist et stigende sulfatindhold, hvilket kan være tegn på påvirk-
ning fra jordoverfladen. I en enkelt af Baunehøj Vandværks boringer, filtersat i sand 
(KS3), er der påvist BAM ved seneste analyse. 
 
Ved Kagerup Vandværk er der påvist et let forhøjet sulfatindhold og stigende ind-
hold af jern, hvilket sammen med et mindre indhold af nitrat kan indikere opblan-
ding af forskellige typer grundvand. Dette kan muligvis betyde, at der på sigt vil 
kunne ses et stigende indhold af nitrat. Kagerup Vandværk er ikke vist på figuren, 
da der ikke findes byudviklingsområder eller områder med ændret arealanvendelse 
indenfor indvindingsoplandet. 
 
Der er inden for OSD-område B generelt rigeligt grundvand af overordnet set god 
kvalitet. Dog er grundvandet i kalken inden for Baunehøj Vandværks indvindingsop-
land af ringere kvalitet. De V1 og V2 kortlagte ejendomme udgør en mulig risiko for 
områdets grundvandsressource. 
 

Tilbage til oversigt

Side 287 af 306



 

  s. 20 

Indvindingsoplandet til Helsinge vandværk er hovedsageligt vurderet at have lille 
sårbarhed, dels ud fra vandtypen, dels fordi det reducerede lerdække er mere end 
15 m tykt. Den østligste del af Baunehøj Vandværks indvindingsopland er vurderet 
at have lille sårbarhed, idet vandtypen er ikke sårbar, og det reducerede lerdække 
er mere end 15 m tykt. Omkring kildepladsen er der vurderet at være nogen eller 
stor sårbarhed, primært fordi det reducerede lerdække er mindre end 15 m. Også 
her er det de V1 og V2 kortlagte ejendomme, der udgør den største risiko for om-
rådets grundvandsressource. 
 
Ved Kagerup Vandværk har magasinet (KS2) lille sårbarhed i den østlige del, mens 
der centralt og mod vest er nogen eller stor sårbarhed, da det reducerede lerdække 
her er mindre end 15 m tykt. 
 
De byudviklingsområder, der er i konflikt med OSD-området, er udlagt til både bo-
lig, erhverv og offentlige formål. 
 
Der findes ikke umiddelbart alternative muligheder for indvinding af grundvand til 
drikkevand hverken syd eller nord for Helsinge. Derfor skal OSD-område B så vidt 
muligt opretholdes og sikres. Nye boringer ved Baunehøj og Helsinge Kildepladser 
kan muligvis rykkes længere mod vest, sådan at de kommer længere væk fra by-
kernen. Der er mulighed for at lukke indvindingen i de øvre sandmagasiner og om-
lægge vandindvindingen til de dybereliggende og bedre beskyttede grundvandsma-
gasiner. Vandkvaliteten i disse magasiner kan dog kræve en mere avanceret be-
handling. 
 
Delområde C - Udsholt, Smidstrup og Gilleleje (Tinkerup) Vandværker 
Udsholt Vandværk, Smidstrup Vandværk (kildepladsen på Strandvejen) og Gilleleje 
Vandværk (Tinkerup) indvinder alle vand fra et dybtliggende grundvandsmagasin i 
Alnarpdalen (KS4) og fra et højere liggende grundvandsmagasin (KS3), mens 
Smidstrup Vandværk (på Hågendrupvej) indvinder fra det højst liggende grund-
vandsmagasin (KS2).  
 
Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne varierer. Grundvandsmagasi-
nerne, som Udsholt vandværk indvinder fra, er generelt velbeskyttede af mere end 
15 m reduceret ler, men i den nordvestlige del af oplandet er der kun mellem 5 og 
15 m reduceret ler. I oplandet til Smidstrup Vandværk (Strandvejen) er magasinet 
(KS3) beskyttet af 5 – 15 m reduceret ler, men lokalt omkring kildepladsen er der 
mindre end 5 m reduceret ler. På Smidstrup Vandværk (Hågendrupvej) er magasi-
net (KS2) beskyttet af 5 – 15 m reduceret ler i hele oplandet. Endelig er grund-
vandsmagasinet (KS2), som Gilleleje vandværk (Tinkerup) indvinder fra, ringe be-
skyttet af kun 0 - 15 m ler. Lerlagene vurderes imidlertid at være sammenhængen-
de. 
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Grundvandet i både kalken og sandmagasinerne strømmer overordnet set mod nord 
og nordvest mod Kattegat. Naturligt i grundvandet findes organisk materiale 
(NVOC), methan, jern, fosfor og ammonium. I boringerne ved Smidstrup Vandværk 
og i en enkelt boring ved Udsholt Vandværk ses forhøjet indhold af sulfat, hvilket 
kan indikere, at nedbrydning af nitrat i dæklagene påvirker grundvandskvaliteten. I 
en enkelt boring ved Gilleleje Vandværk (Tinkerup) er konstateret indhold af BAM 
(fra pesticid). 

 
Figur 6.5 Sårbarhedsvurdering af OSD område C 
 
Der er inden for OSD-område C generelt rigeligt grundvand af overordnet set god 
kvalitet. Der er påvist overfladepåvirkede vandtyper i sandmagasinerne. De V1 og 
V2 kortlagte ejendomme udgør sandsynligvis en risiko for områdets grundvandsres-
source, idet forureninger herfra kan være på vej ned i grundvandet. 
 
Der er generelt nogen eller stor sårbarhed i den nordlige del af OSD, mens der mod 
syd generelt er lille sårbarhed. 
 
Store dele af OSD-område C er afgrænset som nitratfølsomme indvindingsområder 
i forbindelse med grundvandskortlægningen i Gribskov Kommune. 
 
De byudviklingsområder, der er i konflikt med OSD-området, er udlagt til bolig og 
erhverv. 
 

Inden for OSD-område C er der mulighed for på længere sigt geografisk at flytte 
vandindvindingen, således at grundvandet kan beskyttes bedst muligt. En eventuel 
flytning af vandindvindingen inden for OSD ville i givet fald bedst finde sted, når der 
bliver behov for etablering af nye indvindingsboringer. Der vil endvidere være mu-
lighed for at reducere eller lukke indvindingen i de øvre sandmagasiner og omlægge 
vandindvindingen til de dybereliggende og bedre beskyttede grundvandsmagasiner. 
Vandkvaliteten i disse magasiner kan dog kræve en mere avanceret behandling. 
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Delområde D – Gilleleje, Gilleleje (Firhøj), Græsted, Rævebakken, Villingebæk, 
Esrum, Esbønderup, Esbønderup Skovhuse vandværker. 

 
Figur 6.6 Sårbarhedsvurdering af OSD område D 
 
Gilleleje, Gilleleje (Firhøj) og Villingebæk Vandværker indvinder fra et dybtliggende 
grundvandsmagasin i Alnarpdalen (KS4), mens Rævebakken Vandværk indvinder 
fra det højtliggende magasin (KS2).  
 
Græsted Vandværk indvinder fra begge de højest liggende magasiner (KS2 og 
KS3), mens Esbønderup, Esbønderup Skovhuse og Esrum Vandværker indvinder fra 
magasinerne KS3 og KS4. 
 
Alle grundvandsmagasinerne udgøres af sand, men den naturlige beskyttelse af 
magasinerne varierer. Det dybtliggende grundvandsmagasin i Alnarpdalen (KS4) er 
generelt velbeskyttet af mere end 15 m reduceret ler, men der ses dog både større 
områder med nogen sårbarhed og små områder med stor sårbarhed nord for Esrum 
og Esbønderup samt omkring Gilleleje Vandværk og i oplandet til Villingebæk Vand-
værk. Det mellemste sandmagasin (KS3) er også generelt velbeskyttet, men også 
for dette magasin gælder, at der findes områder med nogen eller stor sårbarhed. 
Grundvandsmagasinet som Rævebakken Vandværk indvinder fra (KS2), er dårligt 
beskyttet af mindre end 5 m reduceret ler, og det har stor nitratsårbarhed i hele 
oplandets udstrækning. Lerlagene vurderes i alle tilfælde at være sammenhængen-
de. 
 
Grundvandet i både kalken og sandmagasinerne strømmer overordnet set mod nord 
mod Kattegat. Naturligt i grundvandet findes organisk materiale (NVOC), methan, 
jern, fosfor og ammonium. Ved Gilleleje Vandværk (Firhøj) er der i en enkelt boring 
påvist et stigende indhold af nitrat samt fund af BAM over grænseværdien for drik-
kevand. Der er i boringerne ved Rævebakken Vandværk konstateret indhold af ni-
trat over grænseværdien i grundvandet, hvilket skyldes den begrænsede geologiske 
beskyttelse af grundvandsmagasinet. I 2 boringer tilhørende Græsted Vandværk er 
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der fundet BAM. Boringerne er begge filtersat i KS3. I boringer ved Esbønderup 
vandværk er der konstateret forhøjede indhold af BAM (fra pesticid) i grundvandet. 
 
Der er inden for OSD-område D generelt rigeligt grundvand af overordnet set god 
kvalitet. Boringer tilknyttet Firhøj, Græsted, Rævebakken og Esbønderup Vandvær-
ker indikerer, at grundvandet i de øvre sandmagasiner er påvirket af aktiviteter ved 
jordoverfladen. Grundvandet i det dybe magasin er derimod ikke overfladepåvirket. 
De V1 og V2 kortlagte ejendomme udgør sandsynligvis en risiko for områdets 
grundvandsressource, idet forureninger kan være på vej ned i grundvandet. 
 
Store dele af indvindingsoplandene til Rævebakken og Villingebæk Vandværk er 
afgrænset som nitratfølsomme indvindingsområder, mens øvrige nitratfølsomme 
indvindingsområder i OSD-område D er af meget begrænset udbredelse. 
 
De byudviklingsområder, der er i konflikt med OSD-området, er udlagt til bolig og 
erhverv. 
 
Inden for OSD-område D er der mulighed for på længere sigt at flytte vandindvin-
dingen, sådan at grundvandet kan beskyttes bedst muligt. En eventuel flytning af 
vandindvindingen inden for OSD ville i givet bedst fald finde sted, når der bliver 
behov for etablering af nye indvindingsboringer. Der vil endvidere være mulighed 
for at lukke indvindingen i de øvre sandmagasiner og omlægge vandindvindingen til 
de dybereliggende og bedre beskyttede grundvandsmagasiner. Vandkvaliteten i 
disse magasiner kan dog kræve en mere avanceret behandling. Nord for Esrum Sø 
findes uudnyttede grundvandsressourcer. 
 

7. Tiltag til grundvandsbeskyttelse 
Ifølge den Statslige udmelding /1/, skal OSD så vidt muligt friholdes fra udlægning 
af områder til byudvikling. Der er muligheder for undtagelse, hvis alternative belig-
genheder uden for OSD og indvindingslande er afvejet og ikke fundet mulige, og 
hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til stede, jf. statslig udmelding 
side 15. 
  
Af Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
disse, fremgår af bilag 2 virksomheder eller anlæg der er til væsentlig fare for foru-
rening for grundvandet. Listen er ikke udtømmende og på Bilag 2 i vejledningen 
angives tekniske tiltag. Tiltag til beskyttelse af grundvandet i denne redegørelse, er 
taget ud fra de tidligere 3 lister, hvor dele af liste 2 og 3 udgør bilag 1 til vejlednin-
gen: 
 

1. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder (Tilladelsesliste) 
2. Potentielt grundvandstruende virksomheder (Opmærksomhedsliste) 
3. Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (Forbudsliste) 

 
For liste 1 er der ingen begrænsninger i OSD, udover hvad denne redegørelse 
nævner. I NFI (nitratfølsomme indvindingsområder) skal grundvandsbeskyttelsen 
sikres ved tekniske tiltag. 
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For liste 2 kræves der en supplerende redegørelse til Naturstyrelsen, hvis disse 
placeres i OSD. I NFI er liste 2 byudvikling ikke tilladt. 
 

For liste 3 byudvikling er der ikke mulighed for etablering i OSD, med mindre der er 
tale om udvidelse af eksisterende anlæg, og der samtidig gøres særlige 
foranstaltninger til at beskytte grundvandet. 
 

Inden for nitratfølsomme områder (NFI) og inden for de boringsnære beskyttelses-
områder (BNBO) vil det være muligt at lægge særlige restriktioner på arealanven-
delsen. Byudvikling inden for disse områder vil som udgangspunkt være begrænset. 
 
Listerne fremgår af Bilag 3 til denne redegørelse. 

7.1 Beskrivelse af mulige tiltag til grundvandsbeskyttelse 

Tiltag til grundvandsbeskyttelsen inden for OSD omfatter: 
• BNBO; 
• Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, er udarbejdet i december 2015; 
• Rådighedsindskrænkning eller andre nødvendige foranstaltninger til sikring 

af nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med ni-
trat eller pesticid efter miljøbeskyttelseslovens § 26a om sikring af drikke-
vandsinteresser; 

• Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlæg af nyt er-
hverv/industri; 

• Befæstelsesgrad i forbindelse med den kvantitative påvirkning af grund-
vandsressourcen; 

• Erstatnings OSD, hvor arealer uden for eksisterende OSD udpeges; 
• Sokkelgrundsmodel, hvor private ejer bygning og grund svarende til af-

grænsning af sokkel, mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige are-
aler i en udstykning. 

 
BNBO 

BNBO er boringsnære beskyttelsesområder efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 om 
beskyttelse af vandindvindinger. Staten har i 2016 beregnet BNBO’er for Gribskov 
Kommune, som forventes vedtaget i 2017. 
 
 

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 

Indsatsplanen varetager først og fremmest sikring af grundvandskvaliteten i OSD-
områderne, hvilket er i overensstemmelse med målsætningerne for grundvandsbe-
skyttelsen. Selv om de grundvandsmagasiner, der udnyttes til vandindvinding, alle-
rede opfylder målsætninger for god vandkvalitet, vil Indsatsplanen kunne koordine-
re og fastlægge grundvandsbeskyttelsen for nuværende og fremtidige arealanven-
delser.   
 
Rådighedsindskrænkning 
Efter vedtagelse af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse kan Miljøbeskyttelses-
lovens § 26a anvendes til sikring af drikkevandsinteresserne. 
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Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven 

Ved etablering eller udvidelser af virksomheder, som kræver miljøgodkendelse sik-
res grundvandsbeskyttelsen gennem godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelses-
loven. 
 
På virksomheder efter branchebekendtgørelsen eller virksomheder på bilag 1 i Be-
kendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyt-
telse føres tilsyn med fokus på beskyttelse af grundvandet. Grundvandsbeskyttel-
sen sikres gennem påbud. 
 
Nedsivning og befæstelse 

Befæstelse af arealer i byudviklingsområder vil reducere grundvandsdannelsen lo-
kalt, men det planlagte omfang af byudviklingen i Gribskov Kommune er så lille i 
forhold til de samlede arealer med grundvandsdannelse, at dette forhold ikke vur-
deres at have nogen betydning i planperioden. Uanset dette skal det tilstræbes, at 
så meget rent overfladevand som muligt nedsives til grundvandet. Dette skal sikres 
ved at leve op til retningslinjer i afsnittet om klimatilpasning i Kommuneplan 2013-
25 om at befæstelse af ubebyggede arealer skal holdes på et minimum. 
 
I Kommuneplan 2013-25 er nedenstående punkter til beskyttelse af kvaliteten af 
grundvandet endvidere indarbejdet i kommuneplanens afsnit om klimatilpasning: 
 

• Overfladevand fra tage, andre befæstede arealer, mindre veje og mindre 
parkeringsarealer kan afledes ved diffus nedsivning gennem biologisk aktivt 
jordlag. Dette kræver ikke tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 

 
• Overfladevand fra tætte belægninger med nedsivning under den biologisk 

aktive jord kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen 
vil blive givet med vilkår, der sikrer mod forurening af grundvandet. 

 
• Områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være 

befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvor-
fra der sker kontrolleret afledning. 

 

• Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbelt-
væggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal 
stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærrings-
ventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en må-
de, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for 
afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som 
minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i områ-
det. 

 
Det fremgår af statens udmelding /1/ at de sidste to punkter som minimum skal 
indgå ved placering af liste 2 aktiviteter i OSD-områder. 
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Erstatnings OSD 

Erstatnings OSD som redskab indebærer, at kommunen i forbindelse med planlæg-
ning for byudvikling i OSD udpeger nye OSD uden for eksisterende OSD, hvis der 
kan lokaliseres grundvandsressourcer af samme kvalitet og kvantitet, som den res-
source, der afskrives pga. byudvikling med grundvandstruende anlæg. 
 
I Gribskov Kommune vurderes de arealer, der allerede er udpeget som OSD, at væ-
re tilstrækkelige til at forsyne kommunen med drikkevand, også hvis det skulle væ-
re nødvendigt at flytte eksisterende kildepladser. Nye kildepladser bør derfor lokali-
seres inden for allerede kortlagte områder (dvs. inden for OSD). Eventuelle grund-
vandstruende virksomheder inden for OSD må derfor pålægges særlige krav til 
grundvandsbeskyttelse. Det vurderes derfor ikke at være relevant at udpege er-
statnings OSD i Gribskov Kommune inden for planperioden. 
 
Sokkelgrundsmodel 

Kommunen kan eje og vedligeholde arealer uden for private grunde i en udstykning 
for at undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer 
- såvel de nære opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) 
som fællesarealer (fælles grønne områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for 
private virksomheders drift og vedligehold af udstillingsområder, lagerpladser, grøn-
ne områder mv. 
 
KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om ikke at 
bruge pesticider på kommunalt ejede arealer. Denne aftale forudsættes at indgå 
som en del af sokkelgrundsløsningen, samt at den indgår i indsatsplanen. 
 
Anvendelse af pesticider 
Privates anvendelse af pesticider indgår ikke i denne redegørelse. Det forudsættes, 
at private håndterer pesticiderne efter gældende regler og kun anvender godkendte 
pesticider. –Ud over anvendelse af sokkelgrundsmodellen, har kommunen således 
ikke mulighed for at regulere privates anvendelse af pesticider udenfor BNBO. 
 

8. OSD og byudvikling – samlet vurdering 
På baggrund af ovenstående gennemgang og vurderinger af de planlægningsmæs-
sige og grundvandsmæssige forudsætninger kan følgende konklusioner drages: 

8.1 Vurdering for Gribskov Kommune generelt 

Kvantitet 

I Gribskov Kommune indvindes kun 12 - 15 % af grundvandsdannelsen til almen 
vandforsyning. Dette er væsentligt mindre end målsætningen i vandplanerne, der 
anbefaler en indvindingsprocent på højst 35 %. 
 
De arealer, der i kommuneplanen er udlagt til byudvikling, eller hvor der planlæg-
ges ændret anvendelse, er af en størrelsesorden, som ikke vil have betydning for 
den overordnede grundvandsdannelse, selv om grundvandsdannelsen lokalt bliver 
mindre i områder, der befæstes og tilbygges. 
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De seneste 20 år er der sket et fald i indvindingen fra ca. 4 mio. m
3
/år til ca. 2,6 

millioner m
3
/år, dvs. et fald på over 30 %. Vandindvindingen forventes at stabilisere 

sig omkring de 2,6 millioner m3/år. 
 
Det konkluderes derfor, at der ikke er konflikt mellem den planlagte byudvikling og 
den kvantitative tilstand af grundvandet.   
 
Kvalitet 

Den gennemførte vurdering af grundvandsmagasinernes sårbarhed over for forure-
ninger - især i forhold til byudviklingsområder - viser at der generelt er en tilfreds-
stillende beskyttelsesgrad. 

 
Figur 8.1 Oversigtskort over sårbarheden af OSD-områderne i Gribskov Kommune 

8.2 Vurdering per delområde 

Delområde A 

I området findes store vandressourcer af god kvalitet, men med ringe geologisk 
beskyttelse. 
 
Det udlagte boligområde i Tibirke udtages, og et alternativt areal udlægges i Vejby 
uden for OSD. Der kan ske fortætning i Tisvilde by med boliger og evt. mindre 
grundvandstruende erhverv. Eftersom der er tale om sårbart OSD-område, vil der 
blive arbejdet med grundvandssikrende tiltag i henhold til beskrivelsen i afsnit 7.1. 
Der er således ingen konflikter i forhold til grundvandinteresserne. 
 
Delområde B 

OSD er i forbindelse med kortlægningen i 2014 reduceret i forhold til tidligere. Er-
hvervsområderne mod syd ligger derfor ikke længere i OSD. Der ikke er umiddelba-
re/nærliggende alternativer til vandindvinding i området. Der er påvist en stabil 
udvikling i både vandmængde og kvalitet over en lang årrække. Hvis området skal 
tilføres en ny vandforsyning, kan det blive fra området nord for Esrum Sø. 
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Der er behov for byudvikling svarende til de nuværende arealudlæg. Behovet for 
byudvikling ønskes dækket gennem fortætning og omdannelse, hvor muligt. Der er 
ikke alternative placeringsmuligheder udenfor OSD-området for byudvikling ved 
Helsinge. 
 
Der er tale om arealudlæg til såvel boliger som tekniske anlæg. Arealudlægget Hel-
singe Nord samt pendlerparkeringen, ligger begge i et hovedsagligt ikke-sårbart 
OSD.  
 
Parkering i Helsinge Nord vurderes ikke at være grundvandstruende såfremt de, i 
henhold til retningslinje 1.12-13 med tilhørende redegørelse, er befæstet med en 
tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret 
afledning. På den baggrund ændres rammebestemmelserne for området således, at 
formuleringen: "Overfladevand skal søges håndteret inden for området under hen-
syntagen til drikkevandsinteresser" erstattes med den mere konkrete formulering: 
"Parkeringsarealer skal befæstes med en tæt belægning, der er indrettet med fald 
mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning". 
 
Som det fremgår af vurderingerne, er der ingen konflikt mellem fortætning og om-
dannelse samt planlagte arealudlæg til byudvikling i forhold til de kvalitative og 
kvantitative målsætninger i OSD-området. Den største forureningstrussel mod den 
nuværende vandindvinding kommer fra gamle potentielle og allerede kendte foru-
reninger, som er omfattet af jordforureningslovens regler. 
 
På denne baggrund fastholdes den nuværende planlægning omkring Helsinge som 
kommunens hovedby, med deraf følgende nødvendige udlæg af arealer til byudvik-
ling. Der vil blive arbejdet med grundvandssikrende tiltag i henhold til beskrivelsen i 
afsnit 7.1. 
 
Delområde C 

Der er inden for området grundvandsressourcer af god kvalitet. Det er inden for 
dette OSD-område muligt at flytte rundt på vandindvindingen. 
 
Der er behov for byudvikling svarende til de nuværende arealudlæg ved Blistrup. 
Behovet for byudvikling ønskes dækket gennem fortætning og omdannelse, hvor 
muligt. Der er ikke alternative placeringsmuligheder udenfor OSD-området for by-
udvikling ved Blistrup. 
 
Der er hovedsageligt tale om arealudlæg til boliger. De planmæssige rammer ude-
lukker dog ikke alle virksomheder eller anlæg på bilag 2 i erhvervsområdet ved 
Blistrup. Boligområdet Blistrup Nord ligger i et OSD med nogen nitratsårbarhed, 
mens boligområdet Blistrup Midt og erhvervsområdet ligger indenfor OSD med lille 
nitratsårbarhed. 
 
Der er umiddelbart ingen konflikter mellem en mindre grad af fortætning og om-
dannelse samt planlagte arealudlæg til byudvikling i forhold til de kvalitative og 
kvantitative målsætninger i OSD-området. 
 
De allerede udpegede områder bør fastholdes i forhold til udviklingen af plandistrikt 
Blistrup. Der vil blive arbejdet med grundvandssikrende tiltag i henhold til beskri-
velsen i afsnit 7.1. 
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Delområde D 
Der er inden for området overordnet set rigelige grundvandsressourcer af god kvali-
tet. Det er inden for dette OSD-område muligt at flytte rundt på vandindvindingen. 
 
Der er i plandistriktet behov for byudvikling svarende til de nuværende arealudlæg 
ved Esbønderup, Græsted og Gilleleje. Behovet for byudvikling ønskes dækket gen-
nem fortætning og omdannelse, hvor muligt. Der er ikke alternative placeringsmu-
ligheder udenfor OSD-området. 
 
Der er 3 arealer i området, hvor der er planlagt byudvikling til boliger, og ét areal, 
hvor der både er planlagt boliger og offentlige formål. I to mindre områder er der 
planlagt erhverv og i ét lille område er der planlagt bolig og erhverv. I et erhvervs-
område i Gilleleje er der ønske om ændret arealanvendelse til mindre forurenende 
aktiviteter, og det kan derfor ikke udelukkes at der kan komme virksomheder der 
optræder på bilag 2. 
 
Arealudlæggene alene til boliger samt til boliger og offentlige formål er liste 1 akti-
viteter. De planmæssige rammer udelukker imidlertid ikke virksomheder fra listen 
på bilag 2 i erhvervsområderne. Erhvervsområderne ligger alle i områder med lille 
nitratsårbarhed. Boligområderne ligger langt overvejende i områder med lille ni-
tratsårbarhed.  Området med planlagte boliger og offentlige formål ligger i et om-
råde med nogen nitratsårbarhed og delvist i NFI. 
 
Der er umiddelbart ingen konflikter mellem en mindre grad af fortætning og om-
dannelse samt planlagte arealudlæg til byudvikling i forhold til de kvalitative og 
kvantitative målsætninger i OSD-området. 
 
De allerede udpegede områder fastholdes i forhold til udviklingen af plandistrikter-
ne. Der vil blive arbejdet med grundvandssikrende tiltag i henhold til beskrivelsen i 
afsnit 7.1. 
 
Reserveområde 

Nord for Esrum sø findes udnyttelige grundvandsreserver, som kan dække hele 
kommunens fremtidige vandbehov såfremt øvrig vandindvinding bortfalder. Kom-
munen er således sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vand-
forsyning i fremtiden uden behov for import af vand fra andre kommuner.   

8.3 Tiltag til grundvandsbeskyttelse 

Som også tidligere nævnt er denne redegørelse skrevet under tidligere retningslinje 
40 og 41 og derefter tilpasset til den ny vejledning /2/. Derfor forholder grund-
vandsbeskyttelsestiltagene sig stadig til de gamle lister, hvilket i Gribskov kommune 
ikke anses som problematiks, da det er en niveaudeling af hvilke tiltag der passer 
til hvilke anvendelser, og derfor kan overføres direkte til sagsbehandlingen i forhold 
til den nye vejledning. 
 
Liste 1 byudvikling 

I NFI vil Gribskov kommune kræve tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyt-
telsen. 
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I OSD, hvor der er nogen eller stor nitratsårbarhed, er der ikke konflikt i forhold til 
sikring af grundvandets kvalitative eller kvantitative tilstand. Der vil dog blive foku-
seret på større veje, parkeringspladser og kørearealer, oplag af olie eller kemikalier, 
spildevandsanlæg, regnvandsbassiner og befæstelsesgrad. 
 
I OSD, hvor der er lille nitratsårbarhed er der ikke konflikt i forhold til sikring af 
grundvandets kvalitative eller kvantitative tilstand. Det vil sige, at der kan gennem-
føres fortætning og omdannelse af byområder samt nye arealudlæg til boligformål 
og til mindre grundvandstruende virksomheder uden særlige tiltag. 
 
Liste 2 byudvikling 

Ved udbygning af erhvervsvirksomheder i allerede planlagte områder, etablering af 
Liste 2 virksomheder og/eller ændret arealanvendelse på eksisterende virksomhe-
der, vurderes disse i forhold til alle virkemidlerne i kap. 7. 
 

Liste 3 byudvikling 
Der er og planlægges pt. ingen af denne type aktiviteter i Gribskov Kommune. Så-
fremt der fremadrettet skal planlægges for liste 3 aktiviteter, skal de placeres uden 
for OSD-områder. 
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Bilag 1: Oversigtskort over Gribskov Kommune med 
OSD, nitratfølsomme områder, indvindingsoplande 
og områder til byudvikling. 
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Bilag 2: liste over virksomheder og anlæg der med-
fører en væsentlig fare for forurening af grundvan-
det. 
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Bilag 3 Lister over virksomheder fra retningslinje 40 
og 41 
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