
Forslag til krav og ønsker
til salg af del af Vesterbrogade 54 og 56 i Gilleleje
[Byrådet 24-04-2016 justeret på baggrund af drøftelser i 
Økonomiudvalget 18-04-2016]

Justeringer på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser er fremhævet.

Dette notat sammenfatter Gribskov Kommunes krav og ønsker til tilbudsgivere, der ønsker at
afgive købstilbud på del(e) af  den kommunale ejendom Vesterbrogade 54 & 56 i Gilleleje.
Dokumentet skal betragtes som retningsgivende for tilbudsgivere. Ud over dette dokument
skal tilbudsgiver overholde de krav, som bl.a. fremgår af udbudsgrundlaget, hvor de mere
tekniske krav samt krav til formen på tilbud er beskrevet.

Krav skal være opfyldt i bud på arealet, mens byder vil kunne styrke sit bud ved at opfylde
kommunens ønsker.

1 Gilleleje

Gilleleje  by  er  et  gammelt  fiskerleje,  som  gennem  årene  er  udbygget  med  nyere
parcelhuskvarterer.  Landskabet  er  præget  af  fiskerihavn,  stejlepladser  og  bådværft.
Gilbjerghoved  i  vest  og  Nakkehoved  i  øst  samt  de  to  fyrtårne  ved  Nakkehoved  er
fremtrædende landskabselementer.

Langs kysten er en markant kystskrænt med udsigt over Kattegat på begge sider af Gilleleje,
og her løber henholdsvis  Gilbjergstien  og Fyrstien  på toppen af  kystklinten.  Den offentligt
ejede kystkile ved Gilbjerghoved adskiller sommerhusbebyggelsen fra Gilleleje by. En del af
arealet er udlagt  som græsset overdrev og er åbent for almenheden. Nakkehoved-kilen er
delvis fredet, og kystklintens højeste punkt hæver sig 41 meter over havet.

Gilleleje-området har ca. 8.500 indbyggere. Antallet af borgere over 64 år har været stigende
de senere år, mens børn og unge samt gruppen af 20-64 årige har været nogenlunde stabilt. I
de kommende år forventes det, at denne tendens vil fortsætte. Der er dog mulighed for at
antallet af borgere mellem 0-19 år og 20-64 år vil stige. Dette vil være afhængig af en fortsat
udbygning af den sydlige del af Gilleleje.

Planer for fremtiden i Gilleleje
Meget er i gang og under planlægning i Gilleleje, for det er en by som mange har lyst til. De
fremtidige initiativer i og omkring byen omfatter primært udvikling og forskønnelse af Gilleleje
midtby,  udvikling  af  byudviklingsområder  mod  syd  samt  understøttelse  af
udviklingsmuligheder, der støtter op om byens profil som bosætningsby, kyst- og havneby og
turistcenter. 

En ny Strategisk plan for udviklingen af Gilleleje er under udarbejdelse. Planforslaget forventes
offentligt fremlagt i juni 2016 og vedtaget af Byrådet i september 2016. Planen vil afløse de
gældende Planprincipper fra 2005 og vil

• pege på en klar retning for byens udvikling, med blik for eksisterende potentialer og 
respekt for byens identitet.

• sikre synergi, styring og prioritering mellem projekter i byen.
• give et strategisk overblik over udviklingsområder og kendte projekter.
• danne grundlag for dialog mellem kommune, interessenter, investorer osv.

Når planforslaget fremlægges offentligt, vil det indgå som en del af udbudsmaterialet.
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2 Projektområdet

Projektområdet  er  en  del  af  en  ejendom
beliggende på Vesterbrogade 54 & 56, Gilleleje. 

Fra  ejendommen er  der  en  fantastisk  uhindret
udsigt  over vandet til  Kullen i  Sverige, da den
nuværende matrikels nordlige del mod havet via
en  fredning  er  friholdt  for  bebyggelse.  Den
fredede  del  af  grunden  gennemskæres  af  den
fredede  vandre-  og  cykelsti  Gilbjergstien,  der
strækker sig fra Vesterbrogade i Gilleleje by til
Gilbjerghoved. 

Det  nordlige  areal  på  ejendommen  er  fredet
(fredning  af  kystnære  områder  i  Gilleleje  By).
Fredningen har til formål at sikre og forbedre de
landskabelige og rekreative værdier til gavn for
almenheden  samt  at  åbne  mulighed  for  at
foretage  naturpleje  af  arealerne,  samt at  sikre
udsigten  fra  Gilbjergstien.  Offentligheden  skal
have adgang til og ret til ophold, på arealet. 

Det  samlede  areal  af  projektområdet,  der
udstykkes  fra  den eksisterende  matrikel  3r,  er
ca.  7.650  m2,  og er  den  sydligste  del  af  den
nuværende matrikel.  Projektområdet  afgrænses
mod nord af det offentlige fredede areal, mod øst
og vest af private beboelsesejendomme og mod
syd  af  Vesterbrogade.  Den  nordlige  del  af
projektområdet er omfattet af fredningen. 

Fra projektområdet er der udsigt mod nord, over vandet, stranden og en grøn landskabelig
kile, med stort terrænfald.

Den  oprindelige  bebyggelse  i  projektområdet  er  opført  i  stilen  'Bedre  byggeskik'  1938.
Bygningerne  blev  anvendt  som  hhv.  rådhus  (østlig  bygning)  og  alderdomshjem  (vestlig
bygning). Bygningerne skal i videst muligt omfang bevares.

Områdets  bebyggelse  består,  udover  selve  bygningerne  Vesterbrogade  54  og  56,  af
småhusbebyggelse. Der er ingen fast bebyggelseslinje mod Vesterbrogade, men generelt er
bygningerne ikke placeret parallelt med vejen. Det skaber et grønt forhaveareal foran hvert
hus.

På  grunden  er  der  få  træer  på  den  sydlige  del  af  grunden.  Beplantning  er  generelt  ikke
bevaringsværdig.
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3 Projektområdet udbydes i 4 dele
Projektområdet udbydes i 4 delområder, som angivet på billedet herunder. Det er muligt at
byde på enkelte delområder eller enhver kombination af disse - i det følgende omtalt som
byders projektareal.

Det samlede areal af projektområdet er ca. 7.650 m2 grundareal. Grundarealet, herunder for
de enkelte delområder er skønsmæssigt opmålt. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser
fra de angivne grundarealer i dette dokument til  de endelige udmatrikulerede arealer, som
tilgår den eller de potentielle købere. 
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4 Krav og ønsker gældende for Ejendommen

I det følgende findes Gribskov Kommunes krav og ønsker til områdets udvikling, som sætter 
rammen for vurdering af de indkommende købstilbud med dertil hørende projektforslag.

De er opdelt i generelle krav og ønsker for projektområdet som et hele, dvs. gælder for alle 
fire delområder, og konkret for hver af de specifikke delområder.

4.1 Generelle principper gældende for alle delområder

4.1.1 Områdets karakter

Krav
• Projektområdet skal fremstå som et samlet hele. Der skal være en visuel, funktionel og 

æstetisk sammenhæng mellem eksisterende og eventuel ny bebyggelse. 
• Projektområdet skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet i både bygninger og 

uderum.
• De to eksisterende hovedbygninger (Det gamle rådhus og alderdomshjemmet (ekskl. 

pyramidetilbygningen) skal begge så vidt muligt bevares i deres ydre udtryk. Der kan 
foretages justeringer, herunder altaner på begge sider af bygningen, såfremt det 
vurderes at justeringerne ikke bidrager negativt til hovedindtrykket.

• Såvel eksisterende som ny bebyggelse må kun anvendes til helårsbeboelse, 
medborgerhus, hotel, vandrehjem, restauration, ferielejligheder og lignende. Der må 
ikke etableres detailbutik i området.

• Uderum skal i hovedtræk fremstå grønne.

Ønsker
• Den fremtidige anvendelse  må gerne medvirke til at skabe liv i området hele året og 

gerne indeholde udadvendte faciliteter mod Vesterbrogade.
• Projektet må gerne have en særlig karakter der afspejler bæredygtighed, være kreativ 

og bygge på stedets historie.

4.1.2 Forbindelser og tilgængelighed

Krav
• Der skal  være en offentlig  tilgængelig forbindelse  for gående gennem området, der

muliggør  gennemgang  mellem  Vesterbrogade  og  det  fredede  areal  nord  for
projektområdet. Stiforløbet skal fremstå landskabeligt med kig til  vandet med synlig
adgang fra Vesterbrogade.

• Bygninger og udearealer, herunder også stier, veje og parkeringsarealer skal indrettes
så de er tilgængelige for alle.

4.1.3 Parkering

Krav
• Det  parkeringsbehov,  der  genereres af  de  enkelte  funktioner  i  byders  projekt,  skal

håndteres inden for det projektareal,  der bydes på. Bestemmelserne for parkering i
Kommuneplan 2013-25 indgår som en del af udbudsmaterialet.
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4.2 Krav og ønsker for udvikling af de enkelte delområder

4.2.1 Delområde 1

Delområdet udgør ca. 1.100 m2 grundareal. Arealet fungerer i dag som parkeringsplads for
ejendommens brugere, er delvist asfalteret og er ikke bebygget.

Krav
• Ny bebyggelse skal tilpasses de to eksisterende hovedbygninger i projektområdet, hvad

angår placering, arkitektur og omfang/skala.
• Ny bebyggelse  skal fremstå som en samlet bebyggelse. 
• Delområdets samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 55. 
• Byggeriet må højest opføres i 2 etager og med et etageareal på 600 m2.
• Ny bebyggelse  skal  sikre  et  fortsat  indblik  fra  Vesterbrogade  til  det  gamle  rådhus'

markante indgangsparti.
•

Ønsker
• Byggelinjerne mod Vesterbrogade skal gerne følge områdets øvrige byggeprincip og 

give plads til grønne for-arealer.

4.2.2 Delområde 2

Delområdet udgør  ca.  3.050 m2 grundareal.  Arealet  fungerer  i  dag som grønt forareal  til
Pyramiden og er ikke bebygget. 

Krav
• Ny bebyggelse skal tilpasses de to eksisterende hovedbygninger i projektområdet, hvad

angår placering, arkitektur og omfang/skala.
• Ny bebyggelse skal fremstå som en samlet bebyggelse eller som separate bygninger. 
• Delområdets samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 65. 
• Byggeriet må højest opføres i 2 etager og med et etageareal på 2.000 m2.
• Tilkørsel skal ske fra eksisterende vej på arealets vestlige side.
• Der skal sikres vejadgang til delområde 3 via delområde 2, f.eks. via eksisterende 

vejadgang på vestsiden af delområde 2.
• Der skal være en sammenhængende offentlig tilgængelig forbindelse for gående 

gennem delområde 2 og 3, der muliggør gennemgang mellem Vesterbrogade og det 
fredede areal nord for projektområdet. Stiforløbet skal fremstå landskabeligt med kig til
vandet med synlig adgang fra Vesterbrogade.

Ønsker
• Byggelinjerne mod Vesterbrogade skal gerne følge områdets øvrige byggeprincip og 

give plads til grønne for-arealer.

4.2.3 Delområde 3

Delområdet udgør ca. 2.200 m2 grundareal. Heraf er et areal på ca. 550 m2 af det nordlige
areal  fredet  og  kan  ikke  forventes  bebygget.  Fredningsdokumentet  fremgår  af  separat
dokument i udbudsmaterialet.

Eksisterende bygning udgør ca. 976 m2. Eksisterende bebyggelsesprocent er dermed ca. 44%.

Krav
• Den  eksisterende  hovedbygning  (ekskl.  pyramidetilbygningen)  skal  så  vidt  muligt
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bevares i  sit  ydre udtryk Der kan foretages justeringer,  herunder altaner på begge
sider, såfremt justeringerne vurderes ikke at bidrage negativt til hovedindtrykket.

• Ny  bebyggelse  skal  tilpasses  den  eksisterende  hovedbygning  i  delområdet  (ekskl.
pyramidetilbygningen), hvad angår placering, arkitektur og omfang/skala.

• Ny bebyggelse kan placeres på delområdets sydside, såfremt den nuværende tilbygning
(Pyramiden) fjernes. 

• Delområdets samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 80. 
• Nyt byggeri må højest opføres med et etageareal på 1.750 m2.
• Delområdet skal vejbetjenes via delområde 2 ad eksisterende vej på arealets vestlige 

side.
• Der skal være en sammenhængende offentlig tilgængelig forbindelse for gående 

gennem delområde 2 og 3, der muliggør gennemgang mellem Vesterbrogade og det 
fredede areal nord for projektområdet. Stiforløbet skal fremstå landskabeligt med kig til
vandet med synlig adgang fra Vesterbrogade.

Ønsker
• Den eksisterende hovedbygning ønskes ført tilbage til sit oprindelige udtryk 

(pyramidetilbygning, glas- og betonkonstruktioner mv. fjernes). 

4.2.4 Delområde 4

Delområdet udgør ca. 1.300 m2 grundareal. Eksisterende bygninger er ca. 648 m2. En del af
det nordlige areal er fredet og kan ikke forventes bebygget. Fredningsdokumentet fremgår af
separat dokument i udbudsmaterialet.

Foruden muligheden for en mindre udvidelse af den eksisterende mindre nordlige bygning kan
delområdet ikke bebygges yderligere. 

Krav
• Den eksisterende hovedbygning,  herunder  også indgangspartiet,  skal  så vidt  muligt

bevares i  sit  ydre udtryk Der kan foretages justeringer,  herunder altaner på begge
sider, såfremt justeringerne vurderes ikke at bidrage negativt til hovedindtrykket. (se
også under ønsker)

• Den eksisterende mindre nordlige bygnings udtryk skal bevares, men bygningen kan
udbygges i mindre omfang, og der kan foretages justeringer på bygningens udtryk,
såfremt det vurderes at justeringen ikke bidrager negativt til hovedindtrykket.

• Eventuel tilbygning til den nordlige bygning skal tilpasses den omkringliggende 
bebyggelse, hvad angår placering, arkitektur og omfang/skala.

• Delområdets samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 50.
• Delområdet skal vejbetjenes via eksisterende private fællesvej på østsiden af 

delområde 1. 

Ønsker
• Den eksisterende hovedbygning bygning ønskes ført tilbage til sit oprindelige udtryk 

(bl.a. kan den nye tilbygning på bagsiden fjernes). 
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