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Høring af forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1 for 
Tisvilde-området

Plan- og Miljøudvalget i Gribskov Kommune har den 06.02.2017 godkendt forslag til 
ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området til offentlig fremlæggelse.

Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring den 
24.03.2017. 

Den gældende byplanvedtægt dækker et område inden for flere kommuneplanrammer.
Med lokalplanforslaget skabes der et mere nutidigt og hensigtsmæssigt plangrundlag, som 
skal gøre det nemmere for borgerne i området at få behandlet almindelige byggesager på 
lige fod med andre nutidige boligområder. Aflysningen af Byplanvedtægt nr. 1 for 
Tisvilde-området medfører, at bebyggelser vil blive reguleret i forhold til de eksisterende 
kommuneplanrammer og det gældende bygningsreglement.

Forslag om ophævelse af planforslaget fremlægges offentligt i perioden 24.03.2017 til 
29.05.2017 og kan ses på www.plansystem.dk og www.gribskov.dk/lokalplaner. På 
kommunens biblioteker og i Borgerservice kan du få hjælp til at se planforslaget. 
 
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal sendes til tms@gribskov.dk eller Plan- og 
Miljøudvalget, Gribskov Kommune, Postboks 10, 3200 Helsinge.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 29.05.2017 
inden kl. 12.00.

Venlig hilsen

Lars Christian Nemeth Berg
Planlægger
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1. Introduktion

Ifølge Planlovens § 33 stk. 2 kan Byrådet beslutte at ophæve en lokalplan, 
når zonestatus bibeholdes og udviklingen inden for lokalplanens område ikke 
længere gør det muligt at administrere tilladelser hensigtsmæssigt.

Tisvilde området er i dag fuldt udbygget, og den gældende byplanvedtægt nr. 
1 for Tisvilde-området fra 1966 sætter unødige begrænsninger for byggeriet i 
dag. Tidligere har byplanvedtægten fastholdt en bebyggelsesprocent på 10%, 
hvilket Plan- og Miljøudvalget tidligere har givet dispensation for, så 15% har 
været tilladt. Derudover gives der generelt dispensation for kravet om ensidig
taghældning.

Plan- og Miljøudvalget vælger allerede i dag at dispensere for en række af de 
begrænsninger byplanvedtægt nr. 1 giver. Derudover er der en række af 
bestemmelserne, der i dag er håndhævet af anden lovgivning. Derfor anses 
byplanvedtægten som forældet, da den i flere sager vil resultere i afslag på 
almindelige sager, hvorfor der politisk ofte vil ønskes at give en dispensation. 
Derfor kan byplanvedtægten aflyses.
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2. Baggrund og 
eksisterende forhold

Byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området er ikke længere tidsvarende, hvilket
resulterer i at borgere er nødsaget til at søge dispensation for byplan-
vedtægten, for selv relativt almindelige sager som eksempelvis ensidet 
taghældning. 

Plan- og Miljøudvalget d. 20.04.2015: På Xylografensvej var der først givet et 
afslag på et almindeligt sommerhus med ensidig taghældning, grundet 
byplanvedtægt nr. 1. Efterfølgende besluttede Plan- og Miljøudvalget, at der 
ønskes en praksisændring så det bliver muligt at bygge svarende til gældende
bygningsreglement (PMU 20.04.2015 pkt. 46).

Herudover er der en sag på Kunertsvej, hvor man ønsker at bygge mere end 
10% og op til 15% som man normalt kan i et sommerhusområde. Plan- og 
Miljøudvalget har ligeledes ønsket at der her kan bygges svarende til 
gældende bygningsreglement, hvilket blev endeligt vedtaget i Byrådet (PMU 
11.01.16 pkt. 24, ØU 25.01.16 pkt. 8 og BY 01.02.16 pkt. 7).

Vejafdelingen har kommenteret i forhold til byggelinien 10 m fra vej:  
Vejteamet har vurderet at der ikke fremtidigt vil være behov for 
restriktionerne omkring vejbyggelinier og hjørneafskæringer. Dette begrundes
med at området allerede er fuldt udbygget og der anses ikke at skulle blive 
behov for udbygning af vejanlægget. Vejmyndigheden har derfor ingen 
indvinding i at aflyse planen.

De flere forskellige dispensationer for almindelige byggesager, giver risiko for 
forskellige behandling af borgerne, da ikke alle vil søge om dispensation. 
Derudover giver sager, hvor det er ønsket at give en dispensation, en unødig 
lang behandlingstid, til ærge for både borgere og sagsbehandlere.
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3. Lokalplanområdets 
afgrænsning og 
rammer

Byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området afgrænses mod nord af jernbanen. 
Mod øst omkranses området af blandt andet matr.nr. 4cf's vestskel, og 
vestskellene til diverse matrikelnumre (matr.nr. 5cv etc.), matr.nr. 13 bi's 
vestskel. Den østlige afgrænsning går videre til Tibirkevej, og herfra langs 
denne til Tisvilde Bys ejerlavsgrænse.
Mod syd afgrænses området af ejerlavsgrænsen mellem Tisvilde By, Tibirke, 
og Tibirke Flyvesand, Tibirke.
Mod områdets syd-vestlige grænse ligger Tisvilde Hegn.
Mod vest afgrænses området af blandt andre matr.nr. 9f. Midtlinien af flere 
veje, blandt andre Vesterprisvej og Pilevej, afgrænser også området.
Områdets placering og udstrækning er illustreret på figur 1 nedenfor.

Området er udlagt til offentlige formål som skole, sportsplads og vandværk, 
åben og lav boligbebyggelse, sommerhusbebyggelser med mulighed for 
tilladelse til feriekolonier, samt en række fredede områder.
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4. Konsekvenser ved 
aflysning

4.1 Retlige konsekvenser

ad §3 - Vejbyggelinie mm.: Ændringen vil betyde at der ikke længere skal 
gives dispensation til at bygge hhv. 2,5 m fra vejskel i parcelhusområde og 5 
meter i sommerhusområde. Umiddelbart er der ingen grund til at fastholde 
disse byggelinier.

ad §4 - Områdets anvendelse (overordnet): Zonerne forbliver som de er 
jf planloven. Derfor fremgår zonestatus af zonestatuskort og områdetype af 
kommuneplanramme. Ingen forandring.

ad §5 - Særlige områder: Matr.nr. 6fg har været anvendt til sommerhus 
siden 1961, og det vurderes derfor ikke at have nogen betydning at matriklen
ikke længere er udlagt til vandværk. Matr.nr. 6da anvendes i dag til skole og 
sportsplads.

ad §6 - Boligbebyggelse (anvendelse): Er indeholdt i gældende lovgivning 
og eventuelt præciseret i kommuneplanen for det specifikke område. 

ad §7 - Sommerhusbebyggelse (anvendelse): Er indeholdt i gældende 
lovgivning (planloven).

ad §8 - Fredede områder: Fredede områder er tinglyst på matriklerne. Det 
har således ingen betydning at bestemmelsen aflyses.

ad §9 – Grundstørrelser: Lignende bestemmelser er indeholdt i nuværende 
lovgivning (Byggeloven, BR15). Dog mindre forskel i facadelængder.

ad §10 – Afløbsforhold: Er indeholdt i ny lovgivning. Det har således ingen 
betydning at bestemmelsen aflyses.

ad §11 - Bebyggelsens placering: Afstandsbestemmelserne er indeholdt i 
nuværende BR15. Aflysningen vil betyde en ensretning af de bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser.

ad §12 – Bebyggelsesgrad:
1. Udnyttelsesgraden er den gamle betegnelse for bebyggelsespro-

centen og udregnes på en anden måde, hvilket er besværligt for både ansøger
og myndighed (beregnes efter reglerne i bygningsreglementet fra 1961). 
Herudover kan der i dag bebygges noget mere på det enkelte 
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matrikelnummer så byplanvedtægten virker unødigt begrænsende. Der er i 
tidligere kommuneplaner givet en tilkendegivelse af at der skulle admini-
streres efter gældende bygningsreglement (BR15 i skrivende stund). Der skal 
således gives en dispensation mere eller mindre hver gang der bygges i 
området. En aflysning vil betyde en stor administrativ lettelse og være mere 
gennemskueligt for ejerne. Det vil ikke ændre på områdets karakter.

2. Område C er ikke kortlagt og der kan således ikke administreres 
efter dette stykke.

ad §13 - Bebyggelsens udformning: Højdebestemmelser i bygningsregle-
mentet er løbende tilpasset tiden så der nu kan bygges med ensidig 
taghældning. Derfor skal der ofte gives dispensation ved nybyggeri. 
Aflysningen vil betyde en ensretning af de bebyggelsesregulerende bestem-
melser. Aflysning vil umiddelbart ikke ændre områdets karakter. Der er 
desuden givet flere dispensationer for valg af tagmateriale.

ad §14 – Transformerstationer: Er i dag omfattet af anden lovgivning end 
bygningsreglementet.

Ad §15-18 - Vedr. ansøgning, eksisterende bebyggelse, påtaleret og 
dispensationsmuligheder: Lignende administrative bestemmelser er 
indeholdt i gældende lovgivning. Ingen betydning.

De berørte ejendomme vil fremover alene have kommuneplanens rammebe-
stemmelser og bygningsreglementets bestemmelser som grundlag for deres 
fremtidige anvendelse.
Ejendommene er beliggende inden for følgende rammeområder i gældende 
kommuneplan: 8.B.02 for Boligområde i Tisvilde, 8.D.01 for Institution og 
station ved Godhavn, 8.L.03 Tibirke landsby, 8.S.05 for Sommerhusområde 
ved Tisvilde Hegn, 8.S.06 for Sommerhusområde syd for banen i Tisvilde og 
8.S.07 for Sommerhusområde syd for Godhavn i Tisvilde.
I nedenstående tabel ses en nærmere beskrivelse af disse rammeområder.

8.B.02 Boligområde i Tisvilde
Anvendelse Områderne er boligområder med hovedparten af 

bebyggelsen som fritliggende enfamiliehuse.

De gamle gårde og andre større og atypiske 
bebyggelser i området skal søges anvendt til formål, 
der understøtter områdets anvendelse, d.v.s. turisme-
baserede erhverv og helårsboliger. 

Den eksisterende bebyggelses karakter, f.eks. bygnin-
gernes størrelse, udseende og placering på grunden og 
grundstørrelserne skal i den forbindelse søges 
fastholdt.

Zonestatus Byzone
Bebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 30 for 

fritliggende enfamiliehuse.
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På øvrige ejendomme fastsættes bebyggelsesprocenten
på baggrund af områdets landskabelige, kulturhi-
storiske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens 
påvirkning af omgivelserne og behovet for parkerings- 
og opholdsarealer, dog ikke over 40.  

Bebyggelsens omfang
og udformning

Ingen særlige krav.

Grundstørrelse Mindstegrundstørrelsen fastsættes efter gældende 
bygningsreglement.

Hvad angår større ejendomme og arealer omkring de 
gamle gårde 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 m.v. 

Opholds- og friarealer Områder der i udstykningsplaner er
udlagt til friarealer for boligområderne
skal fortsat henligge som friarealer.

Bygningshøjde Fritliggende enfamiliehuse:
Max. 1½ etage

Øvrig bebyggelse: 
Max. 2 etager, idet at man på øvrige ejendomme 
fastsætter bygningshøjder på baggrund af områdets 
landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdier samt bebyggelsens påvirkning af omgivelserne.

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

8.D.01 Institution og station ved Godhavn
Anvendelse Offentlige formål som skole, undervisning og institu-

tioner, med eller uden tilhørende boliger, idrætsanlæg, 
samt station og stationsparkering.

Zonestatus Sommerhusområde
Bebyggelsesprocent Max. 25
Bygningshøjde Som udgangspunkt

Max. 2 etager
Max. 8,5 m

Dog må enkelte bygningsdele være højere under 
hensyn til bygningernes anvendelse.
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8.D.03 Skt. Helene Skole i Tisvilde
Anvendelse Offentlige formål som skole og undervisning, idræt og 

aktiviteter under folkeoplysningsloven.
Zonestatus Byzone og sommerhusområde, fremtidig byzone
Bebyggelsesprocent Max. 25 for området under ét.
Grundstørrelse Området må ikke udstykkes.
Bygningshøjde Max. 2 etager

Max. 8,5 m

8.L.03 Tibirke 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 jordbrug-
serhvervet, "stalddørssalg", på max. 250 m2 brutto 
etageareal.

Zonestatus Byzone, landzone og sommerhusområde.
Bebyggelsesprocent Max. 25 for den enkelte ejendom
Bebyggelsens omfang
og udformning

Se Retningslinjer for Landsbyer.

Grundstørrelse Min. 1.200 m2

Opholds- og friarealer Ingen særlige krav.
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8.S.05 Sommerhusområde ved Tisvilde Hegn
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. turismeba-
serede 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 sommerhus-

grunde 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 Mindstegrundstørrelsen for sommerhusgrunde 
fastsættes til 1.200 m2.

Hvad angår større ejendomme, arealer omkring de 
gamle gårde, samt ejendomme omfattet af skovbygge-
linien 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 udsigtsmu-
ligheder.

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 
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individuelle sommerhuse omgivet af grønne hække og 
smalle veje uden gadebelysning og med rabatter skal 
bevares.

8.S.06 Sommerhusområde syd for banen i Tisvilde
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. turismeba-
serede 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 sommerhus-

grunde fastsættes efter gældende bygningsreglement.

På øvrige ejendomme fastsættes bebyggelsesprocenten
på grundlag af områdets karakter, bebyggelsens 
påvirkning af ovmgivelserne og behovet for parkerings-
og opholdsarealer, dog ikke over 25.

Grundstørrelse og 
udstykning

Mindstegrundstørrelsen for sommerhusgrunde 
fastsættes til 1.200 m2.

Hvad angår større ejendomme samt arealer omkring de
gamle gårde 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 udsigtsmu-
ligheder.

På øvrige ejendomme fastsættes bygningshøjder på 
grundlag af områdets karakter og bebyggelsens 
påvirkning af omgivelserne, dog ikke over 1½ etage.
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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.

8.S.07 Sommerhusområde syd for Godhavn i Tisvilde
Anvendelse Området er sommerhusområde, d.v.s. fritliggende 

sommerhuse med kun 1 bolig på hver ejendom.
Zonestatus Sommerhusområde.
Bebyggelsesprocent Den maksimale bebyggelsesprocent for sommerhus-

grunde 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 Mindstegrundstørrelsen fastsættes til 1.200 m2.
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 udsigtsmu-
ligheder.

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.

Ved fremtidig sagsbehandling vil der i henhold til kommuneplanens rammebe-
stemmelser kunne gives tilladelse til flere forskellige typer anvendelse.

I henhold til Bygningsreglementets bestemmelser skal der laves en helheds-
vurdering af sagen, der er med til at sikre projektets indpasning i området. 
Helhedsvurderingen kan dog ikke indeholde konkrete arkitektoniske krav til 
bebyggelsen. Arkitektoniske krav kan alene håndhæves ved udarbejdelse af 
lokalplan.
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I henhold til Bygningsreglementet vil vurdering af krav til et konkret 
ombygningsprojekt vurderes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

4.2 Faktiske konsekvenser

Der åbnes op for flere forskellige typer anvendelse, der kan medføre 
forskellige grader af aktivitet i og omkring ejendommen. Set i forhold til at 
lokalet til dagligvarebutik i dag står tomt vil det medføre øget aktivitet. Set i 
forhold til faktisk anvendelse til dagligvarebutik vil de flere andre typer 
anvendelse medføre et lavere aktivitetsniveau. Ophævelse af lokalplanen 
vurderes ikke at medføre væsentlig ændret aktivitetsgrad.
Senere ansøgninger om væsentlige ændringer af byggeriet eller dets 
anvendelse kan udløse lokalplanpligt.

4.3 Angående høringsparter

Vedrørende Planlovens § 33, stk. 2 skal man underrette påtaleberettigede til 
servitutter, såfremt det skønnes, at disse påvirkes af planforslaget. 
I afsnit 4.1 Retlige konsekvenser i § 8 om fredede områder vurderer man, at 
aflysningen af byplanvedtægten ikke har betydning for disse tinglyste 
fredninger.
I forlængelse af dette vurderer administrationen, at servitutter inden for 
planområdet ikke påvirkes. Derfor er det ikke nødvendigt at underrette 
eventuelle påtaleberettigede om ophævelsen/aflysningen af Byplanvedtægt 
nr. 1 for Tisvilde området.
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5. Offentlig høring

Forslag til aflysning af byplanvedtægten er godkendt til offentlig fremlæggelse
af Plan- og Miljøudvalget den 06.02.2017 og offentliggjort på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk/høring den 24.03.2017.

Forslaget om aflysning af lokalplanen fremlægges offentligt i perioden fra 
den 24.03.2017 til den 29.05.2017.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget senest den 
29.05.2017 inden kl. 12.00.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:
Plan- og Miljøudvalget på:
tms@gribskov.dk
eller
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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6. Lov om miljøvur-
dering af planer og 
programmer

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, og på baggrund 
af miljøscreeningen, vurderer kommunen, at de anlæg, som lokalplanen åbner
mulighed for at etablere, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Aflysning af lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig ændret aktivi-
tetsniveau på stedet, på trods af at der åbnes op for mulighed for flere 
forskellige typer anvendelser.
Ved senere ønske om væsentlige ændringer af ejendommen vil det kunne 
udløse lokalplanpligt med tilhørende offentlighedsfase. Beslutning om 
aflysning af lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes.

Afgørelsen har været til høring i berørte myndigheder, der ikke har haft 
bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort på 
Gribskov Kommunes hjemmeside den 24.03.2017.

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen
skal være skriftlig og sendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Klageportalen ligger på www.bor-
ger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Borgere skal betale 900 kroner for 
at klage, mens virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal 
betale et gebyr på 1.800 kroner. Man betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelse af denne 
afgørelse. Yderligere vejledning kan findes på  
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området – Marts 2017 15

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.nmkn.dk/


7. Retsvirkninger

Efter ophævelsen vil Byplanvedtægt nr.1 for Tisvilde-området ikke længere 
være gældende.
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8. Vedtagelsespåtegning

Forslag om aflysning af Byplanvedtægt nr. 1 for Tisvilde-området er
godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes Plan- og
Miljøudvalg den 06.02.2017, der er delegeret til at vedtage beslut-
ningen jf. beslutning i Gribskov Kommunes Byråd den 10.08.2015.

På Byrådets vegne

.

I nti Holgyyangsberg Kristiansenj / cW‘1~~
B mester Kommunaldirektør
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