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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med
BM Arkitekter og KHS Arkitekter

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget den 
xx.xx.20xx og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/hoering den 
xx.xx.20xx.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den xx.xx.201x til den xx.xx.201x.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den xx.xx.201x inden kl. 
12.00.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:
lokaldemokrati@gribskov.dk



Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Byrådet igangsatte i år 2000 et samlet byudviklingsprojekt for kommunen, hvor 
lokalplanområdet blev udpeget som et af byudviklingsområderne. I byrådets 
overordnede plan for udbygningen af den sydlige del af Gilleleje indgår der ønsker om 
at få opført forskellige typer boliger som parcelhuse, etageboliger og 
række-/klyngehuse, og dette er i overensstemmelse med kommunens 
udviklingsstrategi.

Udbygning af lokalplanområdet er en selvstændig etape af byudviklingsområdet ved
Bavne Ager, og med lokalplanen videreføres intentionerne i det visionsnotat som 
Byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune vedtog i september 2004.

I visionsnotatet beskriver byrådet følgende visioner:
Området skal fremstå som en markant indgang til Gilleleje i kraft af de grønne 
strukturer. Området skal være identitetsskabende i sig selv og have en sammenhæng 
med naboboligområdet Langdraget via grønne områder, stier og have en 
sammenhæng med det åbne land mod syd og således danne overgangen mellem by- 
og landzone.

Byrådet har en vision om at sikre de eksisterende landskabstræk og højdeforskelle i 
området ved at indarbejde disse i ny bebyggelse. Endvidere skal det sikres, at der 
skabes udsigtskiler, så områdets nuværende herlighedsværdier kan bevares. Det er et 
mål at bevare og understøtte områdets grønne karakter.

Lokalplanens formål er, at udlægge lokalplanområdet til etageboliger og tæt-lav 
boligbebyggelse i op til 2 etager, samt at sikre byggeriets sammenhæng med 
parcelhusbebyggelserne mod nord og vest, og de nyere bebyggelser i Bavne Ager 
udstykningen. Dette vil blive muliggjort ved fastlæggelse af bygningernes indbyrdes 
placering, udformning og materialevalg, samt ved at etablere og bevare stiforbindelser 
fra lokalplanområdet til naboområderne.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet har byzonestatus, beliggende i den sydlige del af Gilleleje by. Områ-
det afgrænses mod nord, syd og øst af parcel- og rækkehusbebyggelser, og mod vest af
et byudviklingsområder, der endnu ikke er bebygget.

Adgangen til området sker via Parkvej, der kan karakteriseres som en mindre ringvej
omkring Gilleleje. Stamvejen, Bavne Ager, fører til eksisterende og fremtidige boligom-
råder. Fra Stamvejen etableres en stikvej til lokalplanområdet.

Lokalplanområdets areal udgør ca. 19.214 m², og henligger i dag delvist som braklagt



landbrugsareal, delvist bevokset med buskads og mindre træer. I det nordøstlige 
hjørne af grunden ligger et vådområde. Vådområdet er beskyttet iht. naturbeskyt-
telseslovens § 3 og skal bevares og respekteres.

Landskabsmæssigt er lokalplanområdet kraftigt skrånende fra Bavne Ager i syd, mod 
vådområdet i det nordøstlige hjørne af grunden. Faldet er op mod 3,5 m.

Luftfoto af området

Lokalplanens indhold

Bebyggelse
Inden for lokalplanområdet udlægges byggefelter med i alt 78 boliger. Det forventes, 
at der etableres  58 almene boliger i etagebebyggelse og 20 private boliger i tæt-lav 
bebyggelse.

Der må opføres etageboliger og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager med fladt tag, lav 
ensidig eller tosidig taghældning og max. 8,5 m højde fra naturligt terræn. Til boligerne
på 1. sal vil der blive etableret udvendige trapper. 

Der kan derudover etableres et fælleshus på op til 200 m². Fælleshuset etableres tæt 
på vådområdet.



Digital model set fra syd 

Trafik 
Bebyggelsens adgangsvej etableres som en stikvej fra stamvejen Bavne Ager i lokalpla-
nområdets vestlige afgrænsning. Stikvejen deles med naboområdet, dvs. at halvdelen 
af vejudlægget placeres inden for dette lokalplanområde og den anden halvdel på na-
boområdet. 

Fra stikvejen etableres adgang til to parkeringsområder. Det ene etableres parallelt 
med Bavne Ager og med udkørsel til denne ved bebyggelsens østlige del. Det andet 
parkeringsområde etableres i områdets nordvestlige del. 

Der etableres stier i bebyggelsen, som forbinder boligerne med adgangsvejen og p-
pladserne. Stianlægget disponeres under hensyn til redningsberedskab, flyttebiler og 
renovation.  
Den eksisterende sti langs lokalplanområdets nordlige grænse og koblingen til stisyste-
merne mod nord fastholdes. Der etableres endvidere forbindelser til stierne i naboom-
rådet mod vest.

Der etableres affaldsøer til sortering og indsamling af affald i den vestlige del af områ-
det fra den almene bebyggelse, mens sortering af affald fra de private boliger i den 
østlige del sker på egen grund.

Landskab og beplantning
Vådområdet og beplantningen i tilknytning hertil i bebyggelsens nordøstlige hjørne er 
sammen med det stærkt skrånende terræn lokalplanområdets mest dominerende 
træk. Vådområdet udlægges som rekreativt område.

Eksisterende bevoksning i og omkring vådområdet bevares og udtyndes i det omfang, 
det er nødvendigt i forhold til rekreativt brug og udsigter. Ændring af vådområdets til-
stand forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder også op-
rensning af søen.

Flere af boligstokkene placeres med udsigt over vådområdet.



På begge sider af boligstokkene etableres private udearealer / haver, og mellem de for-
skellige stokke etableres små lommeparker med mulighed for ophold og leg.

Der etableres en åben trærække langs stikvejen og i sydskellet ud mod Bavne Ager. 

Forhold til anden planlægning 

Områder med drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Den anvendelse
som lokalplanen åbner mulighed for, vurderes ikke at være en grundvandstruende
aktivitet, da boligområder optræder på Naturstyrelsens Liste 1 (tilladelseslisten).

Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Der er behov for lokal boligudbygning i Gribskov Kommune for at fastholde befolk-
ningsgrundlaget og derved søgningen til kommunale daginstitutionstilbud, skolen m.m.

Den byudvikling lokalplanen åbner for, er af lokal betydning og er rettet mod lokale
behov. Byudviklingen sker i tilknytning til et af kommunens tre kommunecentre
(Gilleleje) og bidrager samtidig til, at fastholde en skarp grænse mellem by og land ved 
at tillade boligbyggeri på et areal der ligger i umiddelbar nærhed af grænsen til det 
åbne land.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan

Rammebestemmelser
Rammebestemmelserne for område 2.B.14 i Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov 
Kommune, udstikker retningslinjerne for områdets bygge- og anvendelsesmuligheder. 
Følgende rammer gælder for lokalplanområdet:

Området kan anvendes til åben-lav-/tæt-lav-/etageboligbebyggelse samt bebyggelse til
ældre- og daginstitutioner, liberale serviceerhverv (lægeklinikker og andre virksomhe-
der, der uden genevirkninger for boligerne kan indpasses i området).

Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 25 for åben lav bebyggelse, 35 for tæt
lav bebyggelse og 40 for etage- og øvrig bebyggelse.

Ved dobbelthuse, række-og kæde og klyngehuse herunder lignende bebyggelser, er 
mindstegrundstørrelsen fastsat til 300 m².

Bebyggelsen må max. opføres i 2 etager og max. 8,5 m over terræn. 

De landskabelige træk, herunder beplantning, beskyttede naturtyper og terræn, skal 
bevares i videst muligt omfang.

Indenfor de enkelte byggeområder skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer 
svarende til mindst 25% af boligarealet.



I Kommuneplanen fremgår følgende retningslinjer for parkeringspladser: Der skal 
mindst anlægges følgende antal parkeringspladser til personbiler:
2 parkeringspladser pr. bolig til åben lav boligbebyggelse
2 parkeringspladser pr. bolig til tæt-lav boligbebyggelse
1,5 parkeringspladser pr. bolig til etageboligbebyggelse

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25, dog er parkeringsnor-
men lempet i forhold til kommuneplanen og differentieret i forhold til lejlighedsstørrel-
ser.

Der udlægges 1,5 parkeringspladser pr. bolig for tæt-lav boligbebyggelse og etagebo-
ligbebyggelse.  For boliger  på 40 m² og derunder udlægges 1 p-plads pr bolig. 2 af 
pladserne skal være handikap-parkeringspladser. Dermed er udlagt et mindre antal p-
pladser end retningslinjerne i kommuneplanen. Valget er taget på baggrund af områ-
dets beliggenhed samt målgruppen.

Oversvømmelsesrisiko

For at minimere risikoen for skader ved voldsomme regnhændelser, skal lokalplanom-
rådet indrettes terrænmæssigt således, at eventuel opstuvning af vand på terræn ved 
voldsom regn giver mindst mulig skade på mennesker, miljø og ejendom. Der er regi-
streret mulighed for oversvømmelse ved 100-års regn i området ved søen og i et min-
dre område omkring adgangsvejen til området.

En del af regnvandet vil blive håndteret på egen grund ved nedsivning og forsinkelse 
Resten ledes til kloak. 

Nedsivningsanlæg og udledning vil kræve tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

Bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø

Lokalplanens område er en del af et større område, der i Kommuneplan 2013-2025 er 
udpeget som "Bevaringsværdigt landskab" samt "Værdifuldt kulturmiljø". Dog betyder 
placeringen mellem det ældre parcelhusområde og det nyere byggeri i Bavne Ager 
Nord og Øst, at der ikke skal tages særlige hensyn til det omkringliggende åbne 
landskab. Af samme årsag, vurderes boligerne ikke at have nogen væsentlig påvirkning 
på kulturmiljøet.

Ophævelse af byplanvedtægt

Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves Byplanvedtægt nr. 9 for den del, der er 
omfattet af lokalplan 315.18. 

Servitutter og deklarationer

Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har
betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke
alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber
høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler,
telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger,
drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at



oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse mellem lokalplan og private byggeservitutter samt andre
tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Efter planlovens § 5 a, stk. 4 skal
der i lokalplaner for kystnære dele af byzonearealer eller arealer, som indgår i samspil-
let med kystlandskaber, redegøres for lokalplanens visuelle påvirkning af kysten (§16 
stk. 3.).

Den nye boligbebyggelse, som lokalplanen åbner mulighed for, er max 8,5 m høj og 
vurderes ikke at påvirke kystlandskabet, da terrænet, eksisterende beplantning og mel-
lemliggende bebyggelser bevirker, at der ikke er visuel kontakt mellem lokalplanområ-
det og kysten.

Vådområde beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3
Inden for lokalplanområdet er der et vådområde beskyttet af naturbeskyttelseslovens §
3.

Lokalplanen giver mulighed for bygge tæt på vådområdet nogle steder, primært i den 
sydøstlige del. Det vurderes, at boligbebyggelse ikke vil have en væsentlig indvirkning 
på §3-området. Der friholdes respektzoner, der holder afstand mellem bebyggelsen og 
den lavest liggende del af vådområdet i den nordvestlige del af det beskyttede 
område. Det er her de største naturværdier og den største attraktionsværdi findes, og 
med den eksisterende øst-/vestgående sti umiddelbart mod nord, bliver naturområdet
på den måde også tilgængeligt for nabobebyggelserne. 

Støjforhold
Lokalplanområdet ligger relativt tæt på Gribskovbanen, der fungerer som lokalbane 
mellem Gilleleje og Hillerød. I forbindelse med tidligere udbud af arealer i kommunens
byudviklingsprojekt er der gennemført beregninger af støjbelastningen for de områ-
der, der støder op mod Gribskovbanen umiddelbart øst for lokalplanområdet.
Støjberegningerne er foretaget på grundlag af det togmateriel, der i dag benyttes på
jernbanen. Disse beregninger anvendes som vejledende for lokalplanområdets arealer 
op til banen. Resultatet af støjberegningerne angiver en mindste afstand mellem jern-
banespor og nærmeste bebyggelse på 15 — 17m. Bebyggelsernes placering inden for 
lokalplanen respekterer denne minimumsafstand. 

Ved placeringen og udformningen af bygningerne, med parkering, adgangsarealer, 
stier mm., skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj og 
støj fra jernbaner kan overholdes. 

Forurening
Lokalplanområdet er tidligere landbrugsjord og er ikke registreret som værende 
forurenet.



Spildevand

I henhold til kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet separatkloakeres, og 
regnvand skal i videst muligt omfang nedsives på grunden.

Vand og varme 

Nye boliger i lokalplanområdet skal vandforsynes fra Gilleleje Vandværk. Der er ikke til-
slutningspligt til kollektiv varmeforsyning. 

Museumsloven
Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet 
standses i det omfang det berører fortidsmindet, jævnfør museumslovens § 27. Fundet 
skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov 
Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes.

Dette begrundes med, at der er tale om omdannelse til et boligområde med etageboli-
ger og tæt-lav bebyggelse, der ikke forventes at påvirke lokalområdet væsentligt an-
derledes end den nuværende anvendelse. Det gælder eksempelvis trafik, hvor der kun 
forventes en mindre stigning i mængden af biltrafik, samt miljø- og støjforhold, hvor 
alle vejledende grænser og krav forventes at kunne overholdes. Vandhåndteringen 
vurderes heller ikke at komme til at udgøre nogen miljømæssig belastning.  

Det eneste forhold, der vurderes at være væsentligt, er planens påvirkning på § 3-
søen, som afhængig af den endelige udformning af bebyggelsen kan kræve dispensa-
tioner fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette forhold vurderes imidlertid ikke i sig selv 
at være så væsentlig en påvirkning, at det udløser behov for miljøvurdering.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Sikring af lokalplanens formål
Efter offentliggørelsen af forslaget og indtil det er endeligt vedtaget af Byrådet, må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes, bebygges eller i øvrigt benyttes
på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. Der gælder et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Tilladelse før endelig vedtagelse
Når fristen for fremsættelse af bemærkninger/indsigelser er udløbet, kan Byrådet give 
tilladelse til udnyttelse af ejendommene i overensstemmelse med lokalplanforslaget, 
hvis der ikke er tale om påbegyndelse af et større byggearbejde.

Gyldighedsperiode
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i
ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget, det vil sige indtil den XXXX.201X.



Forslag til Lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 og 
lov nr. 668 af 08/06/2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse 
og lov om aktindsigt i miljøoplysninger) fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål:

1.1 
At udlægge lokalplanområdet til tæt, lav boligbebyggelse i op til 2 etager samt 
etageboliger i 2 etager og mulighed for at etablere fælleshus for bebyggelsen.

1.2

At sikre områdets grønne karakter.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter del af følgende 
matrikelnumre 3d, Fjellenstrup By, Gilleleje, samt alle parceller der efter lokalplanens 
vedtagelse udstykkes herfra.

2.2
Arealet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Området må kun anvendes til helårsbeboelse i form af tæt-lav boligbebyggelse samt 
etageboliger i op til 2 etager.

3.2
Inden for boligområdet er det tilladt at udøve liberalt erhverv, som almindeligvis kan 
udføres i boligområder og som ikke medfører gener for områdets øvrige beboere.

3.3 
Der kan etableres de for boligerne nødvendige tekniske anlæg som 
transformerstationer ol. samt et fælleshus til bebyggelsen.



§ 4 Udstykning

4.1
Ejendommen kan udstykkes i flere matrikler.

4.2
Ingen selvstændig ejendom må udstykkes mindre end 300 m² inkl. andel i fællesarealer.
Boligerne kan dog udstykkes i ejerlejligheder. 

4.3
Adgangsvej a-b, som deles med nabobebyggelsen mod vest, kan matrikuleres 
selvstændigt.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1
Der kan etableres to vejadgange fra Bavne Ager som vist på kortbilag 2.

5.2 
Vej a-b anlægges med en samlet bredde på 8,5 m, heraf udgør kørebanebredde 6,0 m, 
græsrabat 0,5 m på hver side af kørebanen og der skal anlægges fortov på 1,5 m 
bredde på den ene vejside. Vejen anlægges således at halvdelen af arealet anlægges 
inden for denne lokalplans område og den anden halvdel inden for lokalplan 315.20s 
område.
Vej c-d anlægges i 7 m bredde. Der kan derudover anlægges parkering i den ene eller 
begge sider af vejen.

5.3 
Der skal udlægges areal til parkeringspladser: 
1,5 parkeringspladser pr. bolig til etageboligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.

For boliger på max. 40 m² kan antal af p-pladser reduceres, således at der skal udlæg-
ges 1 p-plads pr bolig.

5.4
Parkering anlægges som fælles parkeringspladser, i princippet som vist på kortbilag 2

Der skal udlægges mindst 2 handicapparkeringspladser. 

5.5
Der etableres stier i området med en principiel beliggenhed som vist på kortbilag 2. 
Stier skal udlægges, så der kommer en logisk sammenhæng med stiforbindelser til 
naboområderne mod nord og vest, som vist på kortbilag 2. Stier inden for § 3-området 
forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

5.6
Stier, der sikrer den nødvendige adgang for redningsberedskab og renovation, skal 
udlægges i en bredde på 4 m og befæstes, så de tåler denne kørsel.



Øvrige stier skal udlægges i en bredde på 1,5-1,8 m.

5.7 
Veje og stier skal udformes, så de er tilgængelige for alle. 

5.8 
Der skal udarbejdes et sæt detaljerede regler om udførelsen og den fremtidige 
istandsættelse og vedligeholdelse af vejanlægget, herunder om de enkelte ejeres 
rettigheder og forpligtelser og grundejerforeningens opgaver. Dette regelsæt skal 
indarbejdes i det udkast til grundejerforeningsvedtægter, som skal godkendes af 
byrådet, jf. § 12.2.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1
Bebyggelsesprocenten er inkl. andel af fællesareal. For den enkelte ejendom må den 
ikke overstige 40 for etageboliger og 35 for tæt-lav bebyggelse.

6.2
Bebyggelse til bolig og fælleshus skal placeres inden for de på Kortbilag 2 viste 
byggefelter. Altaner kan dog etableres, så de overskrider byggefelterne.
Et eventuelt fælleshus skal placeres tæt på vådområdet.

6.3
Altaner må have en maks. dybde på 1,5 m og en maks. længde på 3,0 m

6.4
Affaldsgårde etableres i princippet som vist på kortbilag 2.

6.5
Inden for lokalplanens område må der opføres højest 78 boliger og et fælleshus på op 
til 200 m². 

6.6 
Inden for de private haver/friarealer kan der etableres drivhuse og mindre 
redskabsskure samt cykelskure. 

6.7
Bebyggelsen må maks. opføres i to etager. Ingen bygningsdel, bortset fra skorstene og 
lignende, må gives en højde, der overstiger 8,5 m.

6.8
Inden for lokalplanområdet skal der fra beboelsesbygningerne holdes følgende 
afstande til andre bygninger målt fra beboelsesbygningernes primære vinduesfacader: 
minimumsafstand 9 meter, hvor den modstående bygning er i to etager, 
minimumsafstand 7 meter, hvor den modstående bygning er i én etage. Udvendige 
trapper og altaner skal ikke overholde minimumsafstandene. Afstandskravene gælder 



ikke ud for gavle. 

6.9
For hver bygning fastlægges et eller flere niveauplaner.

6.10
Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra vejskel.
Renovationsgårde, haveskure, cykelskure mm, kan bygges tættere skel end 2,5 m. 
Renovationsgårde kan etableres som fælles løsninger. Bebyggelse hertil skal placeres 
inden for byggefelterne.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1
Facader på bygninger indenfor lokalplanområdet må kun bestå af:

• Murværk i blank mur i tegl.
• Pudset/filtset murværk eller andet pudset/filtset ydervægsmateriale
• Skifer 
• Træbeklædning

Facader på mindre facadepartier, sekundære bygninger som affaldsøer, skure, carporte 
og drivhuse må også udføres i materialer som træ, eternit, aluminium eller zink.

Mindre bygningsdele som træbeklædning, tagudhæng, vinduer /døre, mindre 
træbeklædte partier på facaden skal fremtræde i hvid, grå eller sort farve eller 
alternativt for træbeklædning i farve som naturprodukt.

Alle mindre bygningsdele skal fremstå med samme farve. 

Ingen udvendige bygningsdele som f.eks. inddækninger, tagrender og nedløbsrør må 
udføres i materialer, der har afsmitning til grundvandet.

7.2
For etageboliger og tæt-lave boliger må tage på bygninger udføres som flade tage, tage 
med ensidig taghældning eller 2-sidet hældning.

Der kan etableres altaner/tagterrasser til de øverste boliger.

Tage på beboelsesbygninger og fælleshus inden for lokalplanområdet må kun belægges
med materialer i grå eller gråsorte farver, eksempelvis tagpap, tagsten – som tegl eller 
beton, tagplader, skifer, tageternit eller som beplantede tage.

Reflekterende tagmateriale med glanstal over 20 målt efter Teknologisk Instituts 
metode, må ikke anvendes. 

Synlige tagrender må kun være ufarvet zink eller stål.

7.3



Vinduer og døre skal udføres som træ/alu- eller metal vindues- og dørpartier. 

7.4
Eventuelle tagvinduer skal udføres som ovenlysvinduer eller rytterlys.

Den samlede længde af ovenlysvinduer/rytterlys skal være mindre end 1/3 af hver 
tagflade.

Tagvinduer på al bebyggelse må kun etableres som plane vinduer, der flugter med 
tagfladen.

7.5
Bebyggelse indenfor lokalplanområdet må forsynes med anlæg til produktion af 
vedvarende energi, når de etableres, som en integreret del af bygningens tag eller er 
tilpasset bygningens facader og ikke giver refleksioner, der medfører gener for 
omgivelserne.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1
Der udlægges fælles friarealer, som vist på Kortbilag 2. Friarealerne skal placeres inden
for byggefelterne.

8.2
Hegning omkring private udearealer tilgrænsende fællesarealer må kun etableres som 
levende hegn, evt. suppleret med trådhegn på indersiden.

Beplantning langs parkeringspladserne mod Bavne Ager skal være en åben trærække.

Øvrig beplantning udføres som solitære træer eller trægrupper samt hække, buske, 
bunddække og græs. 

8.3
Udendørs oplagring, såsom af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og
lastbiler over 3.500 kg må ikke finde sted inden for lokalplanens område.

§ 9 Lednings- og antenneanlæg

9.1
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal udføres som 
jordkabler.

9.2
Vej- og stibelysning skal udføres som parkbelysning.

9.3
Sende- eller modtageranlæg, herunder parabolantenner, må ikke opsættes, så det er 



synligt fra offentlig vej og fra bebyggelsens fælles friarealer. 

§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri

10.1
En plan for fremtidige terrænforhold, herunder fastsættelse af niveauplan/-er skal 
være godkendt af kommunen forud for byggetilladelsen.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1
Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før veje, stier og parkering er anlagt, jf. § 5.1, 5.2, 
5.3, 5.5 og 5.6.

§ 12 Grundejerforeninger

12.1
Der skal oprettes 1-2 grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme indenfor lokalplanens område.

12.2
Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det.

12.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

12.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og 
fællesareal, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på arealet, 
jævnfør Kortbilag 2, samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til 
grundejerforeninger.

12.5
Andels- eller grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- 
og fællesareal, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på 
fællesarealet.

§ 13 Ophævelse af lokalplan (eller byplanvedtægt)

13.1 
Byplanvedtægt nr. 9 ophæves indenfor denne lokalplans afgrænsning i forbindelse
med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige bekendtgørelse af Lokalplan
315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje. 



§ 14 Retsvirkninger

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

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

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

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

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



§ 15 Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslag 315.18 er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes 
Byråd den XXXX 200X.

På Byrådets vegne

Kim Valentin Holger Spangsberg Kristiansen

Borgmester Kommunaldirektør
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Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplan 315.18 Kortbilag 1

Områdets afgrænsning Skala 1:2000

Bavne Ager Eng, Gilleleje, Gribskov Kommune.

Signaturer:

Lokalplanområde

Områdeafmærkning

Bavne Ager
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Kortbilag 2: Arealanvendelse

Lokalplan 315.18   Kortbilag 2

Områdets afgrænsning  Skala 1:2000

Bavne Ager Eng i Gilleleje, Gilleleje, Gribskov Kommune.

Signaturer:

Vejadgang
Lokalplanområde

Principiel stiføring
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stiforbindelse

Byggefelt
Vej og parkering
Vej
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