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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune.

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den 
xxxx.201x og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring 
den XXXX.201X.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den XXXX.201X til den 
XXXX.201X.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den XXXX.201X.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på: 

lokaldemokrati@gribskov.dk

eller 

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområdet 
Tofte i Helsinge

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Erhvervsområdet Tofte i Helsinge er et attraktivt og præsentabelt erhvervsområde, 
der stadig har en vis rummelighed i forhold til videre udvikling. 

Da erhvervsområderne tættere mod København har begrænsede 
udviklingsmuligheder, grundpriserne er væsentlig højere og da mange typer 
erhverv i dag, på grund af blandt andet salg og annoncering på internettet, ikke har
samme behov for central fysisk placering som tidligere, er den videre udvikling af 
erhvervsområdet Tofte igangsat. 

Erhvervsområdet Tofte tilbyder et lettilgængeligt område, hvor der i dag er grupper
af forskellige type af aktiviteter, en præsentabel grøn karakter, mange besøgende 
på grund af eksisterende butikker og en af kommunens genbrugsstationer, der 
trækker mange besøgende gennem området. Derudover har området stor 
rummelighed og det er muligt at etablere virksomheder op til miljøklasse 5 i 
området. 

Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge bygger på Udviklingsplan for 
erhvervsområde Tofte, der er godkendt af Gribskov Byråd i 2012. Udviklingsplanen 
er udarbejdet i tæt dialog med private grundejere i området og bygger på en 
kombination af registrering, analyse og dialog. 

Det er Byrådets mål, at der sikres gode udviklingsmuligheder for eksisterende 
virksomheder, og at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder. 
Erhvervsområdet skal fremstå præsentabelt med et harmonisk helhedsindtryk. 
Udviklingsplanen angiver en ramme for trafikal tilgængelighed, stor synlighed, 
friholdte arealer til regnvandshåndtering og sikring af områdets grønne karakter – 
og ud fra denne struktur stor fleksibilitet i udstyknings- og udviklingsmulighederne 
som muligt.  

Erhvervsområdet er et attraktivt område for mange typer af virksomheder. Med 
denne lokalplan opdateres det gældende plangrundlag, så der fremadrettet skabes 
større synlighed til området, området fastholder en præsentabel struktur og så der 
skabes mere fleksible rammer for de bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
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Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet er afgrænset af Helsingørvej, Frederiksværkvej, 
Industrivej/Fasanvej og Kildevej. Området ligger i udkanten af Helsinge, en mindre 
handelsby med togstation. 

Over halvdelen af projektområdet er i dag bebygget, og mange af virksomhederne 
ligger i klynger med samme anvendelseskategori. De eksisterende 
anvendelsesklynger bærer et stort synergi- og udviklingspotentiale i forhold til 
projektområdets kommende udvikling. De kan være med til at tiltrække nye 
virksomheder udefra, men igangsætter og konsoliderer også udviklingen for lokale 
virksomheder.

Illustration: Cowi, Udviklingsplan for Tofte

Området har en karakteristisk grøn struktur, der giver et sammenhængende og 
præsentabelt udtryk. Erhvervsområdet Tofte har direkte adgang til det regionale, 
overordnede vejnet, og er let tilgængeligt fra Kildevej, der er adgangsvej fra 
Hillerød og København. Området har en effektiv vejstruktur i området  og der er 
fortove langs interne veje, og busforbindelse til området.  

På grund af flere butikker med pladskrævende varegrupper, bilforhandlere og 
genbrugsstation har området i dag mange besøgende. 
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Lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål og offentlige formål i form af 
genbrugsstation. 

Inden for lokalplanens område må der kun udøves virksomhed inden for
miljøklasserne 1-5. Inddelingen er tænkt som vejledende til hvilke typer 
virksomheder, der kan placeres hvor, for at hindre genevirkninger.

Lokalplanen opdeles i delområder afhængig af den tilladte miljøbelastning, se
Kortbilag 2. Inddelingen af delområder følger i store træk de vejledende 
afstandskrav for tilladte miljøklasser. Da der er flere store matrikler i området 
følger afgrænsningen ikke konsekvent matrikelgrænser. Inddelingen efter 
miljøklasser skal betragtes som vejledende. • Delområde I udlægges til virksomheder, der i Miljøstyrelsens klassificering 

hører til i miljøklasse 5. På grund af enkeltstående boliger på tilgrænsende 
matrikler, kan der dog være begrænset mulighed for at anlægge 
virksomheder i miljøklasse 5 visse steder i kanten af Delområde I. • Delområde II udlægges til virksomheder, der Miljøstyrelsens klassificering 
hører til i miljøklasse 3. • Delområde III udlægges til virksomheder, der Miljøstyrelsens klassificering 
hører til i miljøklasse 2. Der er i dag flere boliger inden for dette område. 
Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte, men der kan ikke etableres 
nye boliger i området. 

Lokalplanens Bilag A viser hvilke miljøklasser bestemte virksomhedstyper normalt 
ligger inden for. 

Byrådet kan godkende andre typer virksomheder, der ikke falder ind under den
traditionelle inddeling af erhverv efter miljøklasser. Andre typer virksomheder skal
i kraft af størrelse eller miljøpåvirkning naturligt passe ind i området. Der kan
være tale om særligt publikumsrettede aktiviteter, så som som fitnesscentre. Der 
må i det enkelte tilfælde ud fra dokumentation fra virksomheden, vurderes, 
hvorvidt det er nødvendigt at etablere afbødende foranstaltninger, som 
forudsætning for ibrugtagning for at undgå miljøkonflikter (se §10).

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper aktiviteter må kun etableres 
indenfor det på Kortbilag 2 afgrænsede område.

Vej-, sti- og parkeringsforhold
Lokalplanområdet har tilkørsel fra Kildevej, Frederiksværkvej og Helsingørvej. 
Lokalplanen indeholder krav til dimensionering af stamveje og stikveje i området.  
Tilkørselsveje samt Bymose Allé har karakter af stamveje. Andre veje har karakter 
af stikveje. 

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen været udtrykt ønske om en 
yderligere adgangsvej til Bomose alle til supplerende betjening af området fra 
Helsingørvej. Denne mulighed er indskrevet i lokalplanforslaget. Da den konkrete 
løsning vil afhænge af typen og størrelse af virksomheder, der etableres i området 
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er adgangen dog ikke konkretiseret yderligere. En yderligere adgangsvej fra 
Helsingørvej vil kunne etableres på baggrund af et vejprojekt.

Alle udlagte veje udlægges som private fællesveje. 

Belysning langs veje og stier skal udføres i overensstemmelse med kommunens 
belysningsplan. 

Lokalplanen indeholder krav om, at parkering skal afholdes på egen grund, da der i 
området ikke er udlagt areal til fælles parkeringsplads. Bestemmelser for parkering 
fokuserer på at forebygge eventuelle udfordringer i forhold parkeringsbehov. 
Afhængig af hvilke virksomhedstyper, der etableres i området, er det nødvendigt i 
den enkelte sag at vurdere hvorvidt krav til antal parkeringsplads skal skærpes 
eller lempes. 

Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen indeholder ikke mange krav til bebyggelsens omfang og placering. 
Byggeriet skal af  hensyn til områdets samlede struktur placeres bag afstandzone 
langs vejene. 

Princip for udbygning langs Kildevej, Frederiksværkvej og Helsingørvej: 

7



Princip for udbygning langs stamveje og stikveje: 

Lokalplanen indeholder krav om at facader opføres i mørke farver af hensyn til at 
skabe et ensartet og roligt udtryk i området. Derudover gives der mulighed for at 
opføre forholdsvis højt byggeri – op til 15 m. 

Fastsatte bebyggelsesprocenter er højere end gældende bygningsreglement, på 
grund af den tilladte bygningshøjde. 

Lokalplanen indeholder krav om etablering af en konsekvent grøn struktur omkring 
vejarealer, udformning og farve af facader på bygninger og indeholder også krav til 
udformning og placering af skilte. Ved at sikre en fast struktur på disse punkter er 
det muligt at have mere friere rammer for selve byggeriet. 

For selve byggeriet vil det være de til enhver tid gældende bebyggelsesregulerende
bestemmelser i Bygningsreglement, der regulerer eventuelle yderligere krav. Det 
betyder at det konkrete krav til byggeriet i området kan ændre sig i takt med 
ændringer i Bygningsreglementet. 

Ubebyggede arealer
Der er langs veje udlagt områder friholdt for bebyggelse. Dette har til hensigt at 
sikre områdets grønne karakter, gøre området præsentabelt og at sikre areal til 
eventuel håndtering af overfladevand. 

Områdets grønne karakter er en af områdets primære kvaliteter. 

Den grønne struktur i planområdet tager derudover udgangspunkt i den markante 
nord-sydgående grønne kile, der løber centralt igennem projektområdet fra Skærød
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Sø til det tæt beplantede område mod nord. Dette område kan tyndes ud for at 
mindske barriereeffekten og øge synligheden af de bagvedliggende arealer. 

Der arbejdes med en supplerende strukturgivende nord-sydgående kile gennem 
området. Opstammede træer placeres som spredt beplantning eller mindre grupper
på grøn bund og kan suppleres med lave, afgrænsede buskbeplantninger. 

De grønne kiler udlægges langs nord-syd gående skel i en afstandszone på 5 m fra 
skel. 

Afstandszoner kan derudover rumme mindre interne stier og kan udlægges til 
håndtering af regnvand.

Mod vest er området i dag afsluttet af en markant fyrretræsbeplantning. Denne 
søges bevaret.  

De grønne kiler er et vigtigt element i forhold til at skabe en varieret oplevelse for 
forbikørende og dermed forhindre et monotont udtryk. En tydelig og karakteristisk 
grøn struktur gør samtidig området mere robust over for at rumme varierende virk-
somhedstyper, bebyggelsesformer og arkitektur side om side og med synlige 
facader mod vejene. 

Lednings- og antenneanlæg
Lokalplanen giver mulighed for opsætning af antennemast. Placering af
antennemaster skal vælges i henhold til kommunens mastepolitik.
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Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområderne 1.E.02 Erhvervsområde ved 
Tofte i Helsinge, 1.E.03 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej i Helsinge, 1.E.04 
Erhvervsområde mellem Tofte og Skærød i Helsinge, 4.D.05 Genbrugsplads ved 
Skærød og 4.E.01 Erhvervsområde ved Skærød i Kommuneplan 2013-25 for 
Gribskov Kommune. 

Lokalplanområdet dækker dog ikke 1.C.05 Lokalcenter Helsinge - Tofte. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 idet 
lokalplanen ikke indeholder bestemmelse om maksimal grundstørrelse, giver 
mulighed for virksomheder op til miljøklasse 5, giver mulighed for højere byggeri, 
samt hæver minimumgrundstørrelsen for en del af området. 

Derudover overgår hele området til byzone, hvor genbrugsstationen hidtil var 
udlagt som landzone. 

For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der 
udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, som erstatter gældende 
rammebestemmelser for området, som giver mulighed for at overføre 
genbrugsstationen til byzone og aflyser de udpegninger, der er inden for området, 
der i dag er beliggende i landzone, men som ved lokalplanens endelige vedtagelse 
overgår til byzone. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 fremlægges offentligt sammen med 
lokalplanen.

Øvrig lokalplan og byplanvedtægt

Lokalplanområdet er i dag omfattet af følgende lokalplaner: • Byplanvedtægt nr. 1 for industrikvarter i Skærød, 1963• Byplanvedtægt nr. 24 Værkstedsområde i Tofte, revideret 1976 og 1977• Lokalplan 29.84 - Et område i Tofte Vest, 1984• Lokalplan 45.88 for Industriområde i Tofte Vest Helsinge kommune, 1988• Lokalplan 61.97 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej Helsinge, 1997• Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS, 2006

Alle gældende lokalplaner ophæves for den del, der er omfattet af nærværende 
Lokalplan 512.17 for erhvervsområdet Tofte i Helsinge. 

Naturbeskyttelse
Inden for området er følgende fire § 3-områder:• Sø på matr. 8F, Helsinge By, Helsinge, på omkring 200 m2. 
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• Sø på matr. 6H, Skærød By, Ramløse, på omkring 5500 m2 . • Regnvandsbassin på matr. 7000Bt, Helsinge By, Helsinge, på omkring 4500 
m2. Bassinet har stejle skrænter med bevoksning og er indhegnet. Der er 
ved regnvandsbassinet registreret Stor vandsalamander. Ved oprensning af 
bassinet skal der tages hensyn til dette. Udarbejdelse af lokalplanen ændrer 
ikke på dette forhold.• Sø på matr. 2k, 2b, begge Skærød By, Ramløse, og 18a, Helsinge By, 
Helsinge på omkring 21.000 m2 (2,1 Ha). Søen har en klar afgrænsning med 
meget stejle skråninger. Søen fremstår med tæt tagrørsbevoksning omkring 
selve søen samt bevoksninger som mindre øer i selve søen. Herudover er 
der fine, velvoksne mindre træer omkring en stor del af søen. Søen har et 
fint potentiale som rekreativt område. 

Drikkevandsinteresser
Området er beliggende inden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og er taget med i samlet redegørelse i forbindelse med
kommuneplanlægning.

Forurening
Hvis der under bygge- eller anlægsarbejde konstateres jordforurening eller
affaldsdepot, skal arbejdet straks standses og Byrådet skal underrettes herom jf.
Miljøbeskyttelseslovens §21 og i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.

Inden for området er følgende matrikler registreret forurenet med klassificeringen 
Vidensniveau 2 (V2): • 1cq og 1 n, begge Skærød By, Ramløse – benzinspild. • 1u, Skærød By, Ramløse – autolakker • 2k, Skærød By, Ramløse – losseplads og oliedepot• 18a, Helsinge By, Helsinge – autoophug• 6hh, Helsinge By, Helsinge – slaggeudlæg• 6gæ, Helsinge By, Helsinge - overfladebehandling

I området er der særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder på de 
ejendomme, der er kortlagt efter Jordforureningsloven, at der kræves §8-tilladelse 
efter jordforureningsloven, forud for nye anlægsarbejder. 

Støjforhold
Eksisterende lovlige boliger kan bibeholdes, men tænkes på sigt helt eller delvist 
inddraget i erhvervsområdet. De ejendomme som anvendes lovligt til kombineret 
bolig og erhverv kan fortsætte, da eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. 
Beboerne i de eksisterende, lovlige boliger skal altså således ikke tåle en højere 
støjgrænse end hidtil. Det betyder, at boligen fremover kan sælges på samme 
vilkår som tidligere.

Teknisk forsyning
I henhold til kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet dels 
separatkloakeres, og regnvand skal nedsives på grunden. Enkelte områder er dog 
fælleskloakeret. Der udarbejdes tillæg til Spildevandsplanen i forlængelse af 
lokalplanen. 
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Området forsynes fra Baunehøj og Helsinge Vandværk. Området er delvist udlagt til
naturgas. Områder der ligger uden for naturgasområdet kan opvarmes via kollektiv 
varmeforsyning hvis muligt, alternativt med individuel 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
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, og på baggrund af
miljøscreeningen, vurderer kommunen, at de anlæg lokalplanen åbner mulighed for
at etablere ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Nærværende lokalplan indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende
plangrundlag og ændringerne vurderes ikke at medføre væsentlig miljømæssig
påvirkning. Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes.

Afgørelsen har været til høring i ved relevante myndigheder, der ikke har haft
bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort på Gribskov
Kommunes hjemmeside den XX.XX.201X efter lovens § 4, stk. 4.

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagen skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet 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
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, 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 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
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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.
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Forslag til Lokalplan 512.17 for erhvervsområdet 
Tofte i Helsinge 

Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015 med 
efterfølgende tilføjelser) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område. 

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 

Lokalplanen har til formål at sikre at området fremstår attraktivt og præsentabelt 
ved, at indeholde bestemmelser der er med til, at: • sikre indkig til området og at understøtte virksomhedernes mulighed for at 

skabe synlighed mod vejarealer• sikre overordnet ensartet udtryk i bygninger• på baggrund af af en ensartet overordnet struktur, at give friere muligheder 
for udbygning i forhold til virksomhedstyper og udformning af byggeri• sikre ensartet udtryk ved skiltning langs veje og på enkelte ejendomme• fastholde områdets grønne karakter som karakterskabende element • friholde områder langs veje som grønne bælter til regnvandshåndtering

§ 2 Afgrænsning og zonestatus 

2.1 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter følgende 
matrikelnumre, samt alle parceller der efter den XXXX udstykkes herfra.

10bf, 10ht, 10e, 7000bx, 10hp, 10gp, 10hg, 10ah, 10gr, 10gx, 10gq, 10hf, 10am, 
7000bh, 7000cb, 10go, 10gø, 10ha, 10hb, 10hc, 10gs, 6hm, 6hi, 18a, 18b, 8mf, 
8b, 8f, 7000bt, 8c, 8oc, 8kh, 6gæ, 6hu, 6he, 6ht, 6hh, 6hk, 6hg, 10hk, 6hl, 
7000bs, 6hv, 6c, 6hs, alle Helsinge by, Helsinge, 

28d, 7000l, 7000f, 29b, 29e, 7000i, 29d, 29a, 29c, 28a, 28b, 26b, alle Laugø By, 
Helsinge

2k, 2b, 1cx, 1cq, 1n, 7000g, 6an, 6h, 6am, 6al, 1e, 1q, 1ct, 1o, 1s, 1r, 1æ, 1z, 1h, 
6g, 6f, 1cu, 1af, 6c, 6ai, 1aq, 6u, 1al, 1am, 1ak, 1ai, 6ak, 6ah, 2be, 2l, 7000a, 2a, 
1l, 2g, 1k, 5f, 1cy, 1t, 1ar, 1ø, 1ad, 1ap, 1cz, 1ao, 1y, 1an, 1m, 1x, 1ag, 1d, 1v, 
1u, alle Skærød By, Ramløse.
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2.2 

Arealet ligger i byzone og landzone. 

Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra by-
og landzone til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til erhvervsformål, offentlige formål i form af 
genbrugsstation og butikker som enten har tilknytning til en virksomheds 
produktionslokaler eller med pladskrævende varegrupper. 
3.2

Indenfor lokalplanområdet må det samlede bruttoetageareal, der må anvendes til
butiksformål i tilknytning til produktionsvirksomhed ikke overstige 2.000 m
beregnet efter bygningsreglementets bestemmelser for butiksformål.

Butikker med særlig pladskrævende varegrupper må kun placeres indenfor
det på Kortbilag 2 afgrænsede område.

Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må maksimalt være 2.000 m2 pr. butik, 
dog må der i kommunen som helhed planlægges for to nye butikker til særligt 
pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m2.

Det samlede bruttoetageareal, der må anvendes til butikker med særlig
pladskrævende varegrupper må ikke overstige 39.000 m2.

3.3
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I-III, som vist på Kortbilag 2.
Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som
anført herefter:

Delområde I: Virksomheder i m  iljøklasse 5
Området må kun må anvendes til virksomheder, der i Miljøstyrelsens 
klassificering hører til miljøklasse 5. Byrådet kan give tilladelse til butik 
med salg af egne produkter i tilknytning til produktionen, såfremt det 
samlede bruttoetageareal til butiksformål af denne type for hele 
lokalplanområdet ikke overstiger 2.000 m, jf. § 3.2. Den enkelte butik må 
omfatte maksimalt 200 m bruttoetageareal, beregnet efter 
bygningsreglementets bestemmelser for butiksformål.

Delområde II: virksomheder i miljøklasse 3
Området må kun må anvendes til virksomheder, der i Miljøstyrelsens 
klassificering hører til miljøklasse 3. Byrådet kan give tilladelse til butik 
med salg af egne produkter i tilknytning til produktionen, såfremt det 
samlede bruttoetageareal til butiksformål af denne type for hele 
lokalplanområdet ikke overstiger 2.000 m, jf. § 3.2. Den enkelte butik må 
omfatte maksimalt 200 m bruttoetageareal, beregnet efter 
bygningsreglementets bestemmelser for butiksformål.
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Delområde III: virksomheder i miljøklasse 2
Området må kun må anvendes til virksomheder, der i Miljøstyrelsens 
klassificering hører til miljøklasse 2. Byrådet kan give tilladelse til butik 
med salg af egne produkter i tilknytning til produktionen, såfremt det 
samlede bruttoetageareal til butiksformål af denne type for hele 
lokalplanområdet ikke overstiger 2.000 m, jf. § 3.2. Den enkelte butik må 
omfatte maksimalt 200 m bruttoetageareal, beregnet efter 
bygningsreglementets bestemmelser for butiksformål.

3.4
Byrådet kan give tilladelse til andre typer virksomheder end angivet i de enkelte
delområder, i det omfang de vurderes af størrelse eller på grund af medførende
miljøpåvirkning, at være af en erhvervslignende karakter, der naturligt eller ved
etablering af afbødende foranstaltninger, kan indpasses i området.

3.5
Det er tilladt at opsætte antennemaster i området.

§ 4 Udstykning

4.1
Eksisterende, virksomhedstilknyttede boliger må ikke udmatrikuleres som
selvstændige boliger.

4.2
I Delområde I må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end 2.500m2

4.3
I Delområder II og III må der ikke udstykkes grunde, der er mindre
end 1.250 m2

4.4

Vej- og stiareal skal matrikuleres selvstændigt og fællesarealer (grønne områder, 
stier, veje, parkering etc.) skal samnoteres.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1
Området vejbetjenes ad Helsingørvej, Kildevej og Frederiksværkvej. Der må 
desuden etableres yderligere stamvej fra Helsingørvej.

5.2
Stamveje skal udlægges i en bredde med et samlet vejudlæg på 16,0 m, med en 
kørebanebredde på min. 7,0 m.

5.3
Stikveje skal udlægges i en bredde med et samlet vejudlæg på 12 m, med en 
kørebanebredde på min. 6,5 m.
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5.4
Langs alle veje skal etableres fortov og der kan udlægges areal til 
regnvandshåndtering som del af vejareal. 

5.5
Der skal udføres belysning på alle veje og stier. Stier, der varetager et rekreativt 
formål, er fritaget denne bestemmelse. 

5.6
Der kan anlægges en sti rundt om Skærød sø.

5.7
Parkering skal holdes inden for egen grund.

5.8
For virksomheder skal der udlægges areal til parkeringsplads svarende til 1 bilplads
pr. 50 m2 bruttoetageareal.

For butikker og andre anvendelser, der har et besøgende kundegrundlag i
væsentlig grad udlægges areal til parkeringsplads svarende til 1 bilplads pr. 25 m2

bruttoetageareal.

For særlige virksomhedstyper, der har et mindre behov, kan Byrådet i hvert enkelte
tilfælde give tilladelse til kun at anlægge parkeringspladser svarende til behovet.

Der skal etableres tilstrækkelig cykelparkering og handicapparkering og disse skal 
placeres tæt ved facadens indgangsområde. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Langs vejene Kildevej, Helsingørvej og Frederiksværkvej, der omkranser området 
udlægges byggelinjer i en afstand på 25 m. Dette område udgør et grønt areal. 

I en yderligere afstand på 12 m fra vejen kan der opføres fremrykket bebyggelse 
idet en del af facaden kan fremrykkes mod det grønne areal. Bestemmelsen er 
angivet med en illustration i lokalplanens redegørelsesdel.

6.2

Langs stamveje udlægges byggelinjer i en afstand på 10 m. Dette område udgør et 
grønt areal. 

I en yderligere afstand på 12 m fra vejen kan der opføres fremrykket bebyggelse 
idet en del af facaden kan fremrykkes mod det grønne areal. Bestemmelsen er 
angivet med en illustration i lokalplanens redegørelsesdel.

6.3
Inden for området må bygges med en bebyggelsesprocent på 50. 

Ejendommen på matrikel matr.nr. 6gæ, på hjørnet af Bymose Allé og 
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Skovgårdsvej, som ikke er en del af lokalplan 512.14 må dog bygges med en 
bebyggelsesproces på 60, under hensyntagen til muligheden for etablering af 
nødvendigt parkeringsareal og med opmærksomhed på potentielle udfordringer 
med håndtering af regnvand og risiko for oversvømmelse af området. 

6.4
Maksimalt tilladt bygningshøjde varierer inden for de enkelte delområder: 

Delområde 1: 
Bebyggelseshøjden må maksimalt være 15 meter fra naturligt terræn eller 
godkendt niveauplan.

Bebyggelse med højde mellem 8,5m og 15m skal placeres min 50 m fra 
Helsingørvejen i lokalplanområdets nordlige afgrænsning, af hensyn til 
indsyn til området. 

Delområde II: 
Bebyggelseshøjden må maksimalt være 12 meter fra naturligt terræn eller 
godkendt niveauplan.

Bebyggelse med højde mellem 8,5m og 12m skal placeres min 50 m fra 
Frederiksværkvej i lokalplanområdets sydlige afgrænsning, af hensyn til 
indsyn til området. 

Hvis det er nødvendigt for produktionen eller af miljøhensyn, kan Byrådet
meddele tilladelse til særlige bygningsdele med en større højde.

Delområde III: 

Byggeri må maksimalt opføres i 2 etager. Bebyggelseshøjden må maksimalt
være 8,5 meter over terræn. 

Enkelte dele af bygningen kan af hensyn til bygningens udformning tillades 
en større højde dog maksimalt 12 meter. Byrådet skal godkende dette i 
hvert enkelt tilfælde.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1
Bebyggelse skal fremtræde i hårdføre materialer, så som tegl, træ, beton, glas, stål
eller lignende.

7.2
Facader skal primært fremstå i mørke afdæmpede farver, såsom sort, grå eller 
brun. 

Der skal ske en opbrydning af alle facader på minimum 1/10 af bygningens sider,  
eksempelvis med felter med reliefvirkninger, fremspring, fordybninger, søjler eller 
tilbagerykning af facadedele, for at sikre et varieret facadeudtryk. 

7.3
Tekniske anlæg som f.eks. udsugning og klimaanlæg mv. må ikke placeres
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fritstående, men skal "indbygges", enten i eller på bygningerne, eller placeres i
levende hegn og/eller beplantninger.

7.4
Tage skal udføres med en taghældning på mellem 15 og 45 grader. Tage kan 
opføres med ensidig taghældning. Ved ensidig taghældning skal hældningen vende 
mod syd. 

7.5
Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, med undtagelse af
vinduer eller anlæg til udnyttelse af solenergi.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

På ubebyggede arealer mod vejene Kildevej, Helsingørvej og Frederiksværkvej kan 
etableres udstilling, dog kun på 1/3 af grundens bredde. 

Ubebyggede arealer langs veje anlægges med åben beplantning og der kan 
anlægges bassiner til håndtering af regnvand. Der kan også anlægges mindre 
interne stier. 

8.2
Gennem området anlægges grønne kiler som angivet på Kortbilag 3. 
De grønne kiler udlægges langs nord-syd gående skel i en afstandszone på 5 m fra 
skel. 

I disse områder fastholdes eller etableres beplantning bestående af træer placeret 
som spredt beplantning eller mindre grupper på grøn bund og kan suppleres med 
lave, afgrænsede buskbeplantninger. 

Afstandszoner kan derudover rumme mindre interne stier og kan udlægges til 
håndtering af regnvand. Stikveje kan gå på tværs af bælterne i området. 

Mod vest er området i dag afsluttet af en markant fyrretræsbeplantning. Denne 
søges bevaret i en afstand på 10m fra skel.  

8.3
Hegning i skel mod nabogrund eller vej skal ske med levende hegn i form af hæk
eller fritvoksende træer. Hegning i skel mod nabogrund eller vej kan suppleres med
trådhegn eller fast hegn. Dog maksimalt i en højde af 1,8 m.

Hegning mod vej kan kun ske bag ved det grønne område, der er udlagt mod 
vejen. 

8.4
Ved indkørsler til området må der opstilles 1 skilt. 

Skiltet må ikke være højere end 3 meter og 1 meter i bredden.

8.5
Ved vejkryds i området, må der opstilles skiltegalge med henvisningsskilte til
virksomheder i området.
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8.6
På hver ejendom må placeres 1 fritstående skilt ved indkørslen til ejendommen. 
Skiltet må have en højde på 5 m, bredde på 1,5 m og en dybde på 0,5 m. 

Ved indkørsel til ejendommen beliggende på matrikel matr.nr. 6gæ, på hjørnet af 
Bymose Allé og Skovgårdsvej, må opsættes i alt 3 skiltepyloner med en maksimal 
højde på 8 m, bredde på 1,5 m og en dybde på 0,5 m. 

8.7
Der må kun opsættes et skilt pr. facade.

Det samlede antal facadeskilte på bygningen som helhed må højest udgøre 1/16 af
facadearealet, dog med et maksimalt areal på 15 m2.

8.8
Skilte, flagstænger og andre reklamegenstande skal placeres inden for
byggelinierne.

Der må opsættes op til tre flagstænger pr. virksomhed og flagstænger skal samles i
grupper.

Mindsteafstand mellem de enkelte virksomheders flaggrupper er 40 m.

§ 9 Lednings- og antenneanlæg

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

9.2
Der kan inden for området opstilles en antennemast.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse

10.1
Ved etablering af virksomheder skal det dokumenteres, at virksomheden ikke
påfører omgivelserne et støjniveau der overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder.

10.2
Ved etablering af miljøfølsom anvendelse i et område med miljøpåvirkning skal der 
etableres nødvendige afbødende foranstaltninger i kraft af eksempelvis 
støjafskærmning, så eksisterende tilstødende virksomheder ikke pålægges øget 
påbud. Nye virksomheder skal dokumentere omfanget af miljøfølsom anvendelse og
etablere nødvendige afbødende foranstaltninger inden ibrugtagning.

10.3
De i § 5.5 fastsatte parkeringspladser skal være etableret.
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§ 13 Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægt

13.1

Nedenstående lokalplaner ophæves indenfor denne lokalplans afgrænsning i 
forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige bekendtgørelse af 
Lokalplan 512.17 for Erhvervsområdet Tofte i Helsinge:• Byplanvedtægt nr. 1 for industrikvarter i Skærød, vedtaget af Ramløse-

Annisse kommunes sogneråd d. 12.02.1962.• Byplanvedtægt nr. 24 Værkstedsområde i Tofte, revideret 1976 og 1977, 
vedtaget af Helsinge Byråd d. 08.09.1976.• Lokalplan 29.84 - Et område i Tofte Vest, vedtaget af Helsinge Byråd d. 
08.02.1984.• Lokalplan 45.88 for Industriområde i Tofte Vest Helsinge kommune, 
vedtaget af Helsinge Byråd d.10.08.1988.• Lokalplan 61.97 Erhvervsområde ved Skovgårdsvej Helsinge, vedtaget af 
Helsinge Byråd d. 21.07.1997• Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS, vedtaget af Helsinge 
Byråd d. 12.12.2006.

Alle gældende lokalplaner ophæves for den del, der er omfattet af nærværende 
Lokalplan 512.17 for erhvervsområdet Tofte i Helsinge. 

§ 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.
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§ 15 Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget 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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Bilag A  Virksomhedsklassificering

Virksomhederne i området er opdelt i forskellige miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst 
miljøbelastende, og klasse 5 er den mest miljøbelastende. 

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og 
således kan integreres med boliger. Vejledende minimumsafstandskrav i forhold til boliger er 0 m. 

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og vil 
kunne indplaceres i områder, hvor der ogås findes boliger. Vejledende minimumskrav i forhold til 
boliger er 20m. 

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som 
bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom 
anvendelse. Vejledende minimumsafstandskrav i forhold til boliger er 50 m. 

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor 
som hovedregel bør placeres i industriområder. Vejledende minimunsafstandskrav i forhold til 
boliger er 100 m. 

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal 
indplaceres i industriområder. Vejledende minimumsafstandskrav i forhold til boliger er 150 m. 

Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end 
angivet i nedenstående. F. eks. Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende 
foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende 
produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s en kortere nødvendig 
afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger Omvendt kan det være 
nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, 
hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, 
der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de 
følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds 
forureningsbelastning på både kort og langt sigt. 

Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasser

Liberalt erhverv Dyreklinik 1

Kiropraktor 1

Terapi 1

Læge, tandlæge o.lign. 1

Kontorer Administration 1

Advokat, revisor o.lign. 1

Arkitekt, ingeniør o.lign. 1

Datarådgivning 1

Mindre industri Akkumulator-/kabelproduktion 4-5

Betonblanding/-støbning 4-6



Bygningselementer 4-5

Drikkevarefremstilling 4-5

Elektronik 2-4

Fødevarefremstilling 3-6

Galvanisering/forzinkning o.lign. 4-6

Garveri 4-6

Glas, porcelæn, lervareproduktion 5-6

Gummiproduktion 4-5

Kabelskrot 3-6

Kartoffelmelsfabrik o.lign. 4-5

Larkering/overfladebehandling 4-6

Maskinfabrik 2-5

Møbelfabrikation o.lign. 4-5

Ophugning/nedknusning 4-5

Plast-/skumplastfremstilling 4-5

Protein-/enzymfremstilling 3-6

Rengørings-/hygiejnemidler 4-5

Tagpapfremstilling 4-5

Tekniske installationer 2-6

Tekstil-/tøjproduktion 3-5

Træimprægnering 4-5

Vaskeri/renseri/farveri 3-5

Håndværk o.lign. Autoværksted 3-5

Bådeværft (træbåde) 3-5

El-installatør 2-3

Elektroteknik 2-3

Fødevarefremstilling 3-4

Glarmester 2-3

Lakering/overfladebehandling 4-5

Maskinværksted 2-6

Smedie, VVS 2-6

Snedker 3-5

Stenhugger 3-5

Tekstil/-tøjproduktion 2-4

Undervognsbehandling 4-5

Vaskeri/renseri/farveri 3-4



Bogbinderi 2-3

Fotografisk virksomhed 2-3

Trykkerivirksomhed o.lign. 2-5

Lagervirksomhed o.lign Affaldssortering 4-5

Containerplads 4-5

Entreprenør o.lign. 4-5

Oplag 5-6

Plads til kørende materiel 4-5

Trælast 3-5

Aftapning/pakning/oplag 3-6

Engroshandel 2-6

Lagervirksomhed 2-6

Biludlejning 2-3

Busterminal/remise o.lign. 4-5

Flytteforretning 3-5

Fragtmand/budcentral 3-5

Hyrevogne 3-4

Vognmand 3-5

Andre erhverv Fastfoodrestauranter 1-3

Benzinstation 3-4
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Signaturforklaring
Jordforurening vidensniveau

V1
V2
Grønne friarealer

Beskyttet natur
§3 Søer
Område med bilag IV-arter




