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Landzonetilladelse
til nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt sommerhus på 80 m2
Ejendommen Lyngen 59, matrikel nr. 22 h Annisse by, Annisse.

4Helsinge-Kommune-hac. behandletdin ansøgningjomJandzonetilladelse^Ltiedrivejiei_____
eksisterende sommerhus på 35 m2 på ejendommen, og opføre et nyt sommerhus på 80 m2. 
Ejendommen ligger i landzone, indenfor et beskyttelsesområde for kulturhistorie og 
landskaber.
Ejer har den 16. juli 2004 fået en personlig landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus 
på ejendommen.

Helsinge Kommune har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen udført 
naboorientering og hørt Frederiksborg Amt, og HUR, Gilleleje Museum og Danmarks 
Naturfredningsforening.

HUR vurderer, at det vil være rimeligt at acceptere en fordobling af det bebyggede areal. 
Frederiksborg Amt har ingen bemærkninger.
Gilleleje Museum bakker op om kommunens restriktive holdning til bebyggelse i det åbne 
land.
Danmarks Naturfredningsforening finder det rimeligt, at opføre et nyt sommerhus på højest 
80 m2, hvis huset indpasses i den eksisterende beplantning, så det syner mindst muligt i 
landskabet.
Der er ikke indkommet bemærkninger fra de hørte naboer.

Afgørelse
Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til det ansøgte efter § 35 i Lov om planlægning. 

Baggrund for afgørelsen
Helsinge Kommune vurderer at, der i forlængelse af den personlige landzonetilladelse til 
helårsbeboelse i sommerhus på ejendommen, kan gives tilladelse til at opføre et 
tidssvarende sommerhus på ejendommen.
Forvaltningen vurderer at der, under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne, kan tillades et 
sommerhus på højest 80 m2.

Rådhusvej 3 Åbningstid Telefontid Direkte ______
3200 Helsinge man-ons 09.00-15.00 man-ons 09.00-15.00 Tir: 48777777
48777777 tors 09.00-18.00 tors 09.00-18.00 Fax; 48777566
www.helsinge-kommune dk fre 09.00-12.30 fra 09.00-12.30 e-mail* teknlskQiielsinge-kommune.dk

http://www.helsinge-kommune


HELSINGE KOMMUNE side 2/2

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er givet. 
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen kan påklages i henhold til nedenstående 
klagevejledning.

Tilladelsen bliver offentliggjort i Ugeposten den. 28 juni 2005 og på Helsinge Kommunes 
hjemmeside: www.helsinae-kommune.dk

Venlig hilsen

SignefNørgøard 
Arkitekt MAa

sin@helsinge-kommune.dk

, Klagevejledning
~Derkarrkiages-over afgøreiserrog-vilkårene^fter-regieme i Lov om planlægning-§-58r§-59-----

og §60. Naturklagenævnet tager stilling til både retslige spørgsmål og Helsinge Kommunes 
skøn i sagen.

Klagen skal være skriftlig og modtaget af kommunen inden 4 uger efter at afgørelsen er 
modtaget. Helsinge Kommune sender klagen videre til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet 
har modtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Klagen bliver afgjort af Naturklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene,, skal dette 
ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk 1.
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