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Indledning

Forud for revision af kommuneplanen er indkommet en række ønsker fra 
private om ændringer i arealer til byudvikling. Disse gennemgås i dette 
baggrundsnotat til kommuneplanen. 
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Om arealudlæg i 
Gribskov Kommune

Kommuneplanen indeholder en række arealer, der kan udvikles som nye 
byområder. Arealerne er ubebyggede arealer, der er lavet administrative 
rammer for, og som enten giver mulighed for at udvikle boliger eller erhverv. 

I forbindelse med revision af kommuneplanen er det muligt at ændre på 
placeringen af byudviklingsarealerne. Kommunen skal også redegøre for 
behovet for omfanget af byudvikling. I forbindelse med revision af kommune-
planen er det vurderet, at byudviklingsbehovet er det samme som ved sidste 
kommuneplanrevision, og størrelsen af byudviklingsarealer fastholdes derfor. 

I henhold til Planlovens §11a stk. 8 skal et nyt areal til byzone placeres i 
direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Derudover 
skal byudlæg være i overensstemmelse med bestemmelser i Fingerplan 2017 
om hvordan ny byudvikling må ske. 

Placeringen af byudviklingsarealerne tager udgangspunkt i kommunens 
fastsatte bystruktur. 

I dette afsnit gennemgås det, hvilke planmæssige bestemmelser byudlæg 
vurderes ud fra. 

Fingerplanens bestemmelser om byudvikling

I Fingerplan 2017 – Landsplandirektiv for hovedstadens planlægning indgår 
de bestemmelser kommunerne i hovedstadsregionen kan skabe planlægning 
indenfor. Gribskov Kommune er beliggende i det, der betegnes som værende 
'Det øvrige hovedstadsområde', og for det gælder der følgende bestemmelse 
angående byudvikling: 

§ 22. Kommuneplanlægningen i det øvrige hovedstadsområde skal sikre:

1) At byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre 
eller som afrunding af andre bysamfund.

At byudvikling skal ske som afrunding af bysamfund betyder blandt andet at 
det skal ligge indenfor afgrænsende veje og være tilknyttet et område, der 
kan betegnes som værende by i kraft af at have flere funktioner, som boliger,
butikker, erhverv, offentlige formål mv. Et boligområde vil i sig selv ikke 
kunne betegnes som værende et bysamfund. 
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Om kommunens fastsatte bystruktur

Kommuneplanen fastsætter bystrukturen, der viser hvordan den enkelte by 
eller landsby bedst muligt understøttes i planlægninge og hvor der er bedst 
grundlag for at skabe byudvikling. 

Helsinge, Gilleleje og Græsted er udpeget som kommunecentre. Kommune-
centre 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 indbyg-
gertal 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 institutions-
pladser.

Landsbyerne er de mindste bysamfund, herunder fiskerlejer, husmands-
rækker og lignende. Landsbyerne tilbyder som udgangspunkt ikke offentlig 
service. 

Retningslinje 1.1 Byudvikling
Af Kommuneplanens retningslinje for byudvikling fremgår det at: 

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.

Dette er i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. 

Afsnittet indeholder derudover en oversigt over kommunens samlede 
arealudlæg til byformål. Hvis der ændres på placering af byudviklingsarealer 
er det nødvendigt at fjerne et byudviklingsareal ét sted, for at kunne udlægge
nyt areal et andet sted. 

Byudvikling sker efter en rækkefølgeplan, hvor der inden for hvert byområde 
er fastsat i hvilken rækkefølge byudviklingsarealer skal realisres. 
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Vurdering af ønsker til 
arealudlæg

Nedenfor gennemgås de enkelte ønsker til arealudlæg. Gennemgangen 
indeholder vurdering af følgende områder: 

Boligområder: 
• Rågelejevej 43, Vejby Strand
• Frederiksværkvej 56, Skærød
• Tisvilde Ø, vest for Vejby
• Esrum, øst for Esrum kanal
• Gribskov Økolandsby, øst for Esbønderup

Erhvervsområder:
• Stæremosen

Læsevejledning for enkelte vurderinger

Indledende
Indeholder oplysninger om : ejer, arealets størrelse, ønsker til arealer. 

Vurdering og konklusion
I vurderingen er der først og fremmest taget udgangspunkt i retningslinjer for
udpegning af arealudlæg. Opsummerende er hvert areal vurderet ud fra 
følgende kriterier: 

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur – 
drikkevand – tilstødende områder – andet?

• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning?
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Rågelejevej 43, Vejby Strand

Ejer af Rågelejevej 43 nord for Vejby ansøger om at udstykke 10 helårs-
grunde med fællesareal på matr. nr. 14dc Vejby By, Vejby, på hjørnet af 
Rågelejevej og Salgårdshøjvej. 

Arealet er på 1,5 ha og beliggende i landzone. 

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

Vest for arealet ligger en eksisterende helårs udstykning ved Enstensvej. Syd 
for arealet ligger Vejby Strand Camping. Mod nord ligger den del af 
ejendommen, der ikke ønskes udstykket, og nord herfor det netop 
lokalplanlagte sommerhusområde og eksisterende sommerhusområder. Mod 
øst ligger to boliger i det åbne land, hvoraf den ene er en landbrugsnoteret 
ejendom.
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Der er ikke tale om et areal i tilknytning til eksisterende by. Det tilstødende 
boligområde kan ikke betegnes som et egentligt bysamfund (jf. indledende 
afsnit om Fingerplanens bestemmelser om byudvikling). 

• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?

Arealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der kan ifølge Planloven 
som udgangspunkt ikke skabes byudvikling indenfor kystnærhedszonen. En 
del af matriklen er omfattet risiko for oversvømmelse, som vist på kortet 
nedenfor. 

• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning 
Det vil eventuelt være muligt at arbejde videre med udvikling på dette sted i 
kraft af en kommende udpegning af udviklingsområde, som følge af ny 
planlov. Udpegning af udviklingsområde skal ske sammen med udarbejdelse 
af Grønt Danmarkskort. Udvikling på dette sted er dog udfordret af risiko for 
oversvømmelse. 

• Konklusion
Administrationen anbefaler ikke at arbejde videre med byudvikling på dette 
sted for nuværende, da det ikke er i overenstemmelse med bestemmelser i 
Fingerplan 2017. 
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Frederiksværkvej 56, Skærød

Ejer ønsker udlægge sin ejendom beliggende Frederiksværkvej 56 i Skærød 
ved Helsinge, matr. 2a, Skærød by, Ramløse til boligområde. 

Matriklen er på 10,3 hektar og kan rumme omkring 100 boliger. 

Ejendommens placering i Skærød vest for erhvervsområde Tofte og nord for
boligområde ved Skærød.

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

Der er ikke tale om et areal i tilknytning til eksisterende by. Det tilstødende 
boligområde kan ikke betegnes som en egentlig by (jf. indledende afsnit om 
Fingerplanens bestemmelser om byudvikling). 

Med ny planlov vil der fremadrettet være mere fokus på at undgå at lægge 
miljøfølsom anvendelse tæt ved erhvervsområder for at undgå at der lægges 
begrænsninger på erhvervsvirksomhedernes udviklingsmuligheder. Ved at 
placere et boligområde på dette sted kan det medføre miljøkonflikter i forhold 
til udvidede aktiviteter i erhvervsområdet Tofte. 

Udvikling af boliger i Helsinge er tænkt primært at skulle ske ved Helsinge 
Nord. Det er vigtigt at fastholde og understøtte byudviklingen på dette sted 
og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at udlægge større byudviklinsa-
realer andre steder omkring Helsinge. 
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• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsområde for drikkevand. Byudvikling indenfor disse områder kræver
at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, 
herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke 
fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges. 
Boliger er dog ikke en arealanvendelse, der automatisk udløser krav til 
grundvandsredegørelse. 

Derudover er ejendommen beliggende inden for afgrænsning af Nitralfølsom 
indvindingsområde. Kommunen skal særligt redegøre for udvikling indenfor 
denne type område. 

Indvindingsområde i område med særlige drikkevandsinteresser
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Nitralfølsom indvindingsområde

Et mindre del i det nordøstlige del af matriklen er dækket af beskyttet natur. 
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• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning?
Et alternativ til at placere boliger på dette sted vil være at udvide erhvervs-
område Tofte. Anvendelse til erhvervsområde vil dog stadig være underlagt 
de hensyn drikkevandsinteresserne medfører og da der i dag er udlagt 
erhvervsområde, der ikke er realiseret, syd for Helsinge er det ikke et oplagt 
sted at udlægge nyt byudviklingsareal på denne ejendom. 

• Konklusion
Administrationen anbefaler ikke at arbejde videre med byudvikling på dette 
sted, da det ikke er i klar overensstemmelse med Fingerplan 2017, da der er 
beskyttelsesinteresser, der taler mod placeringen og da det er besluttet at 
den primære byudvikling i Helsinge skal ske ved Helsinge Nord. 
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Tisvilde Ø, vest for Vejby

Tisvilde Ø Aps er et firma, der har opkøbt en række ejendomme mellem 
Holløse og Vejby og som ønsker at udvikle området med 3-400 huse, samt 
drive en fælles køkkenhavelandbrug på omkring 6-7 ha jord. Der ud over at 
drive et professionelt landbrug på ca. 160 ha og med dyrehold. 

Den vestligste halvdel af det nordlige område er i dag udlagt til boligområde 
og der er udarbejdet lokalplan for området. 

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

Der er med projektet ikke tale om en afrunding af eksisterende bysamfund. 
Projektet ligger godt nok i forlængelse af lokalsamfundet i Vejby, men 
udbygningen er ikke en afrunding af det eksisterende bysamfund. Der er i dag
udlagt byudviklingsareal på ca. 5,6 ha, nord for Vejby, der vurderes at være 
en passende størrelse for at kunne understøtte lokalsamfundet. 
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• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?'

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der kan som 
udgangspunkt ikke ske byudviklingen inden for kystnærhedszonen. 

Den vestlige del af området er udlagt til skovrejsningsområde.
 

Skovrejsningsområde

En mindre del af området er i risiko for oversvømmelse.
 

Risiko for oversvømmelse
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En stor del af området er beliggende inden for område med særlige drikke-
vandsinteresser.

Byudvikling indenfor disse områder kræver at der er en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de 
nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening
af grundvandet kan forebygges. Boliger er dog ikke en arealanvendelse, der 
automatisk udløser krav til grundvandsredegørelse. 

Ejendommen er også beliggende inden for afgrænsning af Nitralfølsom indvin-
dingsområde. Kommunen skal særligt redegøre for udvikling indenfor denne 
type område. 

Derudover er ejendommen beliggende indenfor indsatsområde for 
grundvandsbeskyttelse. 

Område med særlig drikkevandsinteresser
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Nitralfølsom indvindingsområde

Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse

• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning?
Det kan eventuelt være muligt at udpege området som udviklingsområde. 
Udviklingsomåråder skal udpeges samtidig med Grønt Danmarkskort. På 
grund af områdets drikkevandsinteresser er det dog uvist hvorvidt det er 
oplagt, og typen af aktivitet på dette sted vil være afgørende. 
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• Konklusion
Administrationen anbefaler ikke at arbejde videre med byudvikling på dette 
sted for nuværende, da det ikke er i overensstemmelse med Fingerplanen, da 
der er væsentlige beskyttelsesinteresser, og da der ikke vurderes at være 
behov for byudvikling af denne størrelse i tilknytning til lokalcenter. 
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Esrum, øst for Esrum kanal

Ejer af Esromgård har udarbejdet et oplæg til byudvikling med boliger øst for 
Esrum, langs med Esrum kanal. 

Arealet er godt 3 ha og kan indholde omkring 30 boliger. 

Forslaget har tidligere været behandlet i forbindelse med udarbejdelse af 
Kommuneplan 2009. På det tidspunkt sendte Miljøministeriets indsigelse mod 
forslaget idet de vurderede at lokaliseringen var i strid med Fingerplan 2007 
(hovedstrukturen) og ikke i overensstemmelse med bymønsteret. Samt at det
var i strid med retningslinier for regionale beskyttelsesområder, herunder 
landskabets bevaringsværdier, kulturmiljøer og særlige landsbyer.

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?
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Område er med sin placering på den anden side af Esrum kanal ikke 
umidelbart i naturlig forlængelse af eller afruding af eksisterende bysamfund. 

• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?

Der er en række beskyttelsesinteresser i området. Det drejer sig særligt om 
naturbeskyttelse, samt fortidsmindebeskyttelse langs kanalen. Nedenfor er 
listet beskyttelsesinteresserne. 

Naturbeskyttelsesområde
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Økologisk forbindelse
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Risiko for oversvømmelse

Natura 2000
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§3 vandløb

Fredet fortidsminde areal 
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Fredet fortidsminde beskyttelseslinje 

Hele området er beliggende inden for område med særlige drikkevands-
interesser.

Byudvikling indenfor disse områder kræver at der er en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de 
nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening
af grundvandet kan forebygges. Boliger er dog ikke en arealanvendelse, der 
automatisk udløser krav til grundvandsredegørelse. 
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Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD

• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning 
Esrum og Esbønderup dækker sammen et skoledistrikt. Indenfor området er 
udlagt byudviklingsareal i Esbønderup. Udvikling indenfor skoledistriktet skal 
som udgangspunkt ske her. 

• Konklusion
Administrationen anbefaler ikke at arbejde videre med byudvikling på dette 
sted. Dels fordi det ikke er i overensstemmelse med Fingerplanen og dels på 
grund af beskyttelsesinteresserne i området. 
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Gribskov Økolandsby – øst for Esbønderup

Ejer ønsker på sin ejendom ved Esbønderup, at udvikle en økolandsby. 

Områdets placering ved Esbønderup 

Ejendommen er beliggende nord for Esbønderup skovhuse og syd for området
hvor Gribskolen/Esrum ligger. 

Tanken er at skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-
12 huse og et stort fælleshus. 

Økolandsbyen skal fungere som en off-grid selvforsynende enhed og fællesa-
realerne dyrkes med permakulturelle landbrugsteknikker. 

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

Området ligger ikke i tilknytning til eksisterende bysamfund. Området syd for 
er landsby og adskillelsen af Frederiksværkvej gør at det ikke kan betragtes 
som værende del af denne. Det er heller ikke muligt udlægge nye landsbyer i 
landzone. Der er i dag byudviklingsarealer i Esbønderup, der kan udvikles og 
understøtte lokalsamfundet. 
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• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?

Området er beliggende indenfor skovbyggelinje. 

Skovbyggelinje 

Området er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsopland for område med særlige drikkevandsinteresser. 

Byudvikling indenfor disse områder kræver at der er en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de 
nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening
af grundvandet kan forebygges. Boliger er dog ikke en arealanvendelse, der 
automatisk udløser krav til grundvandsredegørelse. 
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Område med særlige drikkevandsinteresser(blå) og indvindingsopland (skraveret) for
område med særlige drikkevandsinteresser. 

• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning 

Der findes i dag et byudviklingsreal udlagt til boligområde i Esbønderup. 
Arealet er uden beskyttelsesinteresser og udlagt for at understøtte området 
udvikling og ny byudvikling bør ske på dette sted. Stedet er markeret på 
kortet nedenfor. 
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• Konklusion

Administrationen anbefaler at der ikke arbejdes videre med det ønskede 
byudlæg, men henvises til udlagt areal i Esbønderup. 
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Stæremosen, Gilleleje til udvidelse af erhvervsområde

Ejer af arealer øst for Stæremosen ønsker, at hans ejendom kan overgå til 
byzone, helst til boliger og ellers til erhvervsformål. Arealet der består af tre 
selvstændige matrikler er i alt på ca. 7,5 ha. 

 

Området er beliggende indenfor Rammeområde 2.R.09 Rekreativt område 
sydøst for Gilleleje. Det rekreative område knytter sig til arealet øst for 
planlagt feriecenter. 

• Tilknytning til eksisterende by – er der tale om afrunding af 
eksisterende bysamfund?

Området ligger i forlængelse af Gilleleje, men vil med sin facon ikke være en 
naturlig afrunding af byen. Da dette område i Gilleleje derudover indeholder 
erhverv og sommerhusområde vil det ikke være muligt at udlægge boliger på 
dette sted. 

• Er der særlige beskyttelsesinteresser at tage hensyn til: natur –
drikkevand – tilstødende områder – andet?

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der kan som 
udgangspunkt ikke ske byudvikling indenfor kystnærhedszonen. 

Området er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsopland for område med særlige drikkevandsinteresser. 

PMU 28.08.2017 29



Byudvikling indenfor disse områder kræver at der er en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de 
nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening
af grundvandet kan forebygges. Boliger er dog ikke en arealanvendelse, der 
automatisk udløser krav til grundvandsredegørelse. 

Område med særlige drikkevandsinteresser

Indvindingsopland for områder med særlige drikkevandsinteresser
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• Eventuelt alternativer til foreslåede løsning 

Sydøst for Stæremosen er der i dag et byudviklingsareal til erhvervsformål, 
der ligger langs banen. På kortet nedenfor er det markeret med lys blå. 

Administrationen vurderer at dette areal kan placeres mere hensigtsmæssigt 
med henblik på at fremme udviklingsmulighederne i området. 

Byudviklingsarealet kan dels placeres, så det får tilkørsel fra to veje, hvilket 
kan give mulighed for mere fleksibel udvikling. Dels kan det placeres, så det 
placeres langs det nuværende erhvervsområde og med længst mulig afstand 
til det udlagte rekreative areal, hvilket mindsker risikoen for potentielle 
miljømæssige konflikter. 

Ejer, der har indsendt forespørgsel vil i alternativ placering I have en enkelt 
mindre matrikel, der vil overgå til erhvervsareal. I alternativ placering II 
indgår ikke noget af indsenders ejendom. 

Eksisterende  byudviklingsareal sydøst for Stæremosen - markeret med lys blå
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Alternativ placering af byudlæg I – mulighed for to tilkørselsveje

Alternativ placering af byudlæg II – afgrænsning længst mulig væk fra det rekreative
område

• Konklusion

Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre 
placering af eksisterende byudviklingsareal til ny placering. I forbindelse med 
godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-29 lægges op til politisk 
beslutning om hvorvidt arealudlægget skal flyttes og i så fald hvorhen. 
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Opsamling

Administrationen vurderer, at der med undtagelse af omplacering af 
eksisterende byudlæg ved Stæremosen, ikke for nuværende kan anbefales at 
arbejde videre med de indkomne ønskede arealudlæg. Særligt fordi de 
forudsætter en dialog med Erhvervsstyrelsen, som ikke kan forventes at 
kunne afsluttes inden vedtagelse af Kommuneplan 2017-29 i 2017. Det er 
muligt at nogle ønskede udlæg kan tages op til vurdering i forbindelse med 
eventuel udpegning af udviklingsomårder indenfor kystnærhedszonen, hvilket 
ændringer i Planloven nu giver mulighed for. Udviklingsområder udpeges 
samtidig med fastlæggelse af Grønt Danmarkskort, der vil blive udarbejdet 
som tillæg til Kommuneplan 2017-29 og i forlængelse af revideret 
planstrategi. 
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