
Gribskov Kommune                                                     Fredbogård Fonden

Samarbejdsaftale 2017 – 19 om Græsted eventplads og stationsområde

§1

Med denne nye samarbejdsaftale indgår Gribskov Kommune, i det følgende kommunen, 
og Fredbogård Fonden, i det følgende fonden, i et fortsat samspil og partnerskab om 
udvikling og drift af Græsted stationsområde og eventplads.  

§2

Aftalen erstatter eksisterende, betinget samarbejdsaftale 2014 - 16 om eventplads ved 
Græsted, der udløber 31.12.2016. 

§3

Formålet med den nye aftale er at fortsætte arbejdet med at etablere og udvikle et område
ved Græsted, der, til generel gavn for kommunens borgere og byen Græsted i 
særdeleshed, skal kunne rumme forskellige former for almennyttige, kulturelle samt 
idræts- og turistmæssige events. 

§4

Samarbejdsaftalen fastlægger følgende fælles overordnede mål:

• at etablere, drifte og udvikle en eventplads ved Græsted 

• at fastholde og udvikle samarbejdet mellem kommunen og fonden

§5

Målene nås gennem en kontinuerlig udvikling af samarbejdet mellem kommunen og 
fonden, som formaliseret ved denne samarbejdsaftale, og ved at parterne fastholder en 
fortsat dialog med stifteren og de mange andre foreninger, interessegrupper og frivillige 
borgere, som i det daglige gør forskellen ved afvikling af events. 

§6

Aftalen videreføres med baggrund i kommunens erhvervelse af et større jordareal øst for 
Græsted, og fondens erhvervelse af ejendommen Fredbogård, herunder stuehus og 
driftsbygninger med tilhørende, mindre jordareal. 
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§7

Kommunen indgår i aftalen med interesse i at sikre og udvikle et permanent område i 
kommunen, der kan understøtte afvikling af pladskrævende aktiviteter til gavn og glæde 
for kommunens borgere, gæster og turister.

§8

Fonden indgår i aftalen med ambition om fortsat at udvikle fonden, som professionel aktør 
på området for afvikling af større events med udgangspunkt i fondens almennyttige sigte.

§9

I den nye samarbejdsaftale videreføres koordinationsgruppen, hvis formål er at sikre, at 
kommunen og fonden når de fastlagte mål. Koordinationsgruppen skal løbende drøfte 
indsats, metode og resultater samt justere ressourcer og indsats.

§10

Samarbejdsaftalen er uddybet i bilaget 'Udvikling af eventplads ved Græsted'. 

§11

Fonden er bekendt med kommunens forestående mageskifte af arealer med Fonden til 
drift af Nordsjællands Veterantog, muligt frasalg af mindre areal til naboer til eventpladsen 
langs med Græsted Stationsvej, planer for genskabelse af Søborg sø, etablering af 
Modelklubben Nordkysten på et mindre område af eventpladsen og kommunens 
udarbejdelse af helhedsplan for eventpladsen og stationsområdet.

§12

Aftalen gælder for en 3 årig periode fra 01.01.2017 til 31.12.2019. Parterne kan inden 
udløb genforhandle aftalen med baggrund i en grundig evaluering af økonomi, indsats og 
resultater samt fremtidige interesser i og for området og med henblik på at tegne en ny 
aftaleperiode. 

§13

I forbindelse med denne aftales indgåelse underskriver parterne samtidigt aftale om leje af
ubebygget landbrugsareal til brug for eventplads.

§14

Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden.  

- - - 
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Dato: Dato:

For Gribskov Kommune For Fredbogård Fonden

Kim Valentin                           Jan Schøtt-Petersen

Borgmester                 Formand

Holger Spangsberg Kristiansen              Kim Valentin                 

Kommunaldirektør Bestyrelsesmedlem

Susan Kjeldgaard

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Munk

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Petersen

Bestyrelsesmedlem
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Udvikling af eventplads ved Græsted

Bilag til samarbejdsaftale 2017 – 19 om eventplads og stationsområde ved Græsted 
mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden

Baggrund

Foreningen Græsted Veterantræf har i samarbejde med Gribskov Kommune, i det 
følgende benævnt kommunen, stiftet en erhvervsdrivende fond, Fredbogård Fonden, i det 
følgende benævnt fonden, med det formål, at gavne almennyttige, kulturelle samt idræts- 
og turistmæssige events. 

Eventpladsen afgrænses ved aftalens indgåelse af kommunalt ejede arealer og arealer 
ejet af Fredbogård Fonden, således: 

• Areal på 75.604 m2 øst for lokalbanen og vest for Holtvej – matr. nr. 11 gk Græsted 
By, Græsted

• Areal på 262.961 m2 øst for Holtvej – matr. nr. 11 gi Græsted By, Græsted

• Areal på 53.230 m2 øst for Holtvej – matr. nr. 11 a Græsted By, Græsted

Planlægning for området

Helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads

Samarbejdsparterne arbejder i fællesskab på at udvikle eventpladsen med den for pladsen
nødvendige infrastruktur, herunder på sigt etablering af faste installationer og stabile 
vejnet. Til støtte for dette arbejde har Gribskov Kommune besluttet at udarbejde en 
helhedsplan, der dækker eventpladsen samt Græsted Stationsområde. Fredbogård 
Fonden vil sammen med Nordsjællands Veterantog og andre aktører og interessenter 
blive inddraget i denne plan, der forventes udarbejdet i 1. kvartal 2017. 

Mageskifte i forbindelse med lokalplan

I aftaleperioden forventes Gribskov Kommune at gennemføre et mageskifte af del af matr. 
nr. 11 gk Græsted By, Græsted, ca. 9.378 m2, med matr. nr. 35 c Græsted By, Græsted, 
et areal på 2.532 m2, der i dag ejes af Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog. Dette 
areal, der i dag er den gamle stationshave, vil i fremtiden tilgå eventpladen. Mageskiftet er 
en udløber af vedtagelsen af lokalplan 316.06 for Græsted Stations- og veterantogscenter,
som kommunen vedtog i maj 2016. Med samarbejdsaftalen er der enighed mellem 
parterne om at aftalen i aftaleperioden forventes udvidet med stationshaven, og samtidigt 
reduceres med det ovenfor nævnte delareal, der fragår til disponering for Nordsjællands 
Veterantog. 

Frasalg til naboer

Kommunen har tilkendegivet over for ejerne af Græsted Stationsvej 86 og 88, at man er 
sindet at tilgodese disse ved frasalg af et mindre areal af matr. nr. 11 gk Græsted By, 
Græsted, hvorefter det matrikulære skel mellem disse og eventpladsen forventes at blive 
parallelforskudt et antal meter mod syd. 
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Planer for genskabelse af Søborg sø

Lokalt har der igennem flere år været planer om at genskabe Søborg Sø på østsiden af 
Søborg Kanal. Dette arbejde er nu aktualiseret af det seneste regeringsgrundlag, 
Marienborg aftalen 2016, hvor indsatsen er prioriteret. Regeringen har nu også som 
ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen. Naturgenopretningsprojektet vil have
flere positive natur-, miljø- og klimaeffekter: Dels rekreative og naturmæssige værdier 
blandt andet som fugleområde og dels reduktion i udledningen af drivhusgasser og 
udvaskningen af kvælstof." 

Eventpladsen vil ikke direkte blive berørt af sø-projektet. Og Gribskov Kommune er ikke 
ved samarbejdsaftalens indgåelse bekendt med eventuelle, afledte konsekvenser af søens
etablering, positive som negative, og der er ikke konkrete anmodninger fra sø-projektet 
med krav eller ønsker om at eventpladsen på den ene eller anden måde skal/kan indgå  i 
en eventuel jordfordelingspulje. Dette kan dog blive aktuelt på et senere tidspunk.

Modelklubben Nordkysten

Aftaleparterne er indstillet på at tilgodese Modelklubben Nordkysten med et areal til 
etablering af en flyverplads for klubbens medlemmer. Tilladelsen til at etablere 
flyvepladsen er midlertidig, og udløber 31.12.2019 med mindre at tilladelsens vilkår kræver
førtidig ophør. 

  

I aftaleperioden kan den kommunalt ejede del af eventpladsen i øvrigt ikke, med 
undtagelse af ovenstående kendte forudsætninger for aftalen, gøres til genstand for hel 
eller delvis frasalg eller bortforpagtning uden, at der er skabt enighed herom mellem 
aftaleparterne.  

Fælles mål

Samarbejdsparterne er enige om at arbejde for:

• at etablere, drifte og udvikle en eventplads ved Græsted 

• at fastholde og udvikle samarbejdet mellem kommunen og fonden

• at medvirke ved udvikling og realisering af Helhedsplan for Græsted 
stationsområde og eventplads

Herudover er der enighed mellem parterne om, at der på Fredbogård i de eksisterende 
driftsbygninger sikres opbevaringsfaciliteter til grej, værkstedsforhold til 
vedligeholdelsesarbejder gennem året og klublokaler til at sikre fastholdelse af frivilliges 
interesse for aktiviteter på og omkring eventpladsen. 

Organisering/forankring af samarbejde

Organisering og forankring af samarbejdsrelationerne mellem kommunen og fonden 
bygges op omkring tre centrale dokumenter:

• Fondens fundats
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• Samarbejdsaftale mellem kommunen og fonden

• Lejeaftale mellem kommunen og fonden

Samarbejdsaftalen indgår som en hjørnesten i fondens etablering og udvikling. 

Herudover forventes Helhedsplan for Græsted stationsområde og eventplads at indgå som
grundlag for den videre udvikling og udbygning af eventpladsen, herunder koblingen til 
Græsted Stationsområde ved etablering af ny forplads til eventpladsen på området, hvor 
den gamle stationshave ligger i dag.  

Der oprettes en koordinationsgruppe for samarbejdsaftalen mellem kommunen og fonden. 
Koordinationsgruppen har med reference til byrådet og fondsbestyrelsen et medansvar for,
at parterne når de fastlagte mål, og koordinationsgruppen skal løbende drøfte indsats, 
metode og resultater samt justere ressourcer og indsats.

Koordinationsgruppen har 4 ordinære møder hvert år, der forsøges placeret mellem 
Fredbogård Fondens ordinære bestyrelsesmøder. Koordinationsgruppen kan herudover 
vælge at træde sammen i forbindelse med konkrete opgaver/events. 

Koordinationsgruppens medlemmer består af 2 repræsentanter for kommunens forvaltning
og 2 repræsentanter udpeget af fonden. Koordinationsgruppen kan inddrage relevante 
ressourcepersoner i forbindelse med konkrete aktiviteter og events.

Forvaltningen i kommunen fungerer som sekretariat for samarbejdet. Skriftlige referater fra
møder i koordinationsgruppen skal tilgå kommunen og fonden senest 5 arbejdsdage efter 
mødernes afholdelse.

Dokumentation/evaluering

Samarbejdsaftalen evalueres af kommunen og fonden senest ved udgangen af 1. halvår 
2019. Evalueringen skal ske med udgangspunkt i en skriftlig afrapportering fra 
koordinationsgruppen, hvor der som minimum skal følges op på de i aftalen fastlagte mål. 
Afrapporteringen udarbejdes af koordinationsgruppens kommunale repræsentanter, og 
skal foreligge i god tid inden genforhandlingen af samarbejdsaftalen, så parterne gives 
fornøden tid til evalueringen.

Lejeaftale

Der indgås samtidigt med denne samarbejdsaftale en aftale mellem kommunen og fonden 
om leje af de kommunalt ejede arealer til eventpladsen: ved lejeaftalens indgåelse er der 
tale om et areal på 262.961 m2 øst for lokalbanen og vest for Holtvej – matr. nr. 11 gi 
Græsted By, Græsted, og et areal på 75.641 m2 øst for Holtvej – matr. nr. 11 gk Græsted 
By, Græsted. 

Økonomi 

Samarbejdsaftalen fordrer ikke ved dens indgåelse økonomiske midler, idet parterne dog 
indvilger i at stille repræsentanter til rådighed for de ordinære aktiviteter i 
koordinationsgruppen.
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Kommunen stiller faciliteter til rådighed i forbindelse med afvikling af 
koordinationsgruppens møder. Koordineringsgruppen modtager ikke vederlag.

Kommunen har i Budget 2017 – 19 godkendt økonomisk støtte fra pulje til kultur og 
landsbyer på årligt 0,3 mio. kr. til støtte for hvert af årene 2017 og 2018 til Græsted 
Eventplads, som forventes udbetalt til Fredbogård Fonden i 2. halvår af de pågældende 
støtteår med baggrund i en for kommunen tilfredsstillende status over fondens arbejde. 

Kommunen har stillet kommunegaranti på 2,0 mio. kr. i forbindelse med fondens 
lånoptagelse i Kommunekredit ved erhvervelse af landbrugsejendommen Fredbogård med
udløb . 

Kommunen modtager indtægter fra fonden i forbindelse med fondens leje af matr. nr. 11 gi
og 11 gk Græsted By, Græsted. Lejens beregning fremgår af lejeaftalen. 
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