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Høring af forslag til Lokalplan 315.15 for skole og idræt ved Parkvej i 
Gilleleje og tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-25

Gribskov Byråd har den 14.11.2016 godkendt forslag til Lokalplan 315.15 for 
skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje og tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan 
2013-25 til offentlig fremlæggelse. Beslutningen annonceres på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk/høring den 23.11.2016.

Med lokalplanen skabes der planmæssigt grundlag for at om- og tilbygge 
Gilbjergskolen, jf Byrådets beslutning herom. Planforslaget har også til formål at 
sikre en grøn karakter for arealerne langs kanalen og hensigtsmæssige 
adgangsforhold til lokalplanområdet. Endvidere skal lokalplanforslaget
skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skole, institution og
idrætsanlæg i området.

Kommuneplantillægget har til formål, at hæve den tilladte bygningshøjde fra 12 til 15
meter, tillade opsætning af antennemaster samt justere udpegninger til lavbundsareal,
kystkile, beskyttet landskab og kulturmiljø til de reelle forhold i området. Med tillæggets
endelige vedtagelse vil der være overensstemmelse mellem kommuneplan
og lokalplan.

Planforslagene fremlægges offentligt i perioden 23.11.2016 til 25.01.2017 og 
kan ses på www.plansystemdk.dk og www.gribskov.dk/høringer. På 
kommunens biblioteker og i Borgerservice kan du få hjælp til at se forslagene.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal sendes til Plan- og Miljøudvalget 
på lokaldemokrati@gribskov.dk. Bemærkninger eller indsigelser skal være 
kommunen i hænde senest den 25.01.2017, hvis bemærkningerne skal indgå i 
Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger fremgår af næste side.

Venlig hilsen

Helle Rasmussen
Planlægger



    

Side 2

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Efter offentliggørelse af et lokalplanforslag må de ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 
måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans 
indhold. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, 
bebyggelse og ændring af anvendelse, jf. planlovens § 17.

Efter udløbet af offentlighedsperioden kan Byrådet dog tillade, at en 
ejendom, der er omfattet af planforslaget bebygges eller udnyttes 
efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med 
Kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde større 
nedrivnings- eller byggearbejde m.v.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 
offentliggørelsen af forslaget den 23.11.2016 og finder kun 
anvendelse indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort - 
og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.
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Generel orientering
Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med 
Landinspektørfirmaet LE34. 

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den 
14.11.2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/
høring den 23.11.2016.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den 23.11.2016 til den 
25.01.2017.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget onsdag 
den 25.01.2017 inden kl. 12.00. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:
lokaldemokrati@gribskov.dk
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Forslag til Lokalplan 315.15 for skole og idræt i 
Gilleleje

Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål

I juni 2016 besluttede Byrådet, i overensstemmelse med budgetaftale for 2016-
2019, at der skal ske en udvikling af et nyt læringsmiljø ved Gilbjergskolen i 
Gilleleje. En følgegruppe bestående af medlemmer, der repræsenterer skolens 
brugere, Gillelejes foreningsliv og idrætsforeninger samt borgere og politikere har 
gennem en periode arbejdet med visionen for et nyt og samlet læringsmiljø ved 
Gilbjergskolen. Dette forløb kører parallelt med lokalplanprocessen. Byggeriet 
forventes igangsat medio 2018.

Lokalplanen skaber de fysiske rammer for et attraktivt læringsmiljø for både 
indskoling, mellemtrin og udskoling, der kan være med til at understøtte Gribskov 
Kommunes læringsreform.

En om- og tilbygning af Gilbjergskolen sikrer en udvikling, der understøtter 
Gillelejes rolle som kommunecenter og den planlagte udvikling af nye boligområder 
vest for skolen og syd for Parkvej.  

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre om- og tilbygning af Gilbjergskolen. 
Planforslaget har også til formål at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til 
lokalplanområdet, et sammenhængende arkitektonisk udtryk i byggeriet og en grøn
karakter for arealerne langs kanalen. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe 
rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel skolen som idrætsfaciliteterne i
området.

Med  lokalplanen sikres, at ny bebyggelse disponeres så der skabes en 
sammenhæng til de eksisterende skolebygninger, det omkringliggende 
idrætsområde og det rekreative område langs Søborg Kanal. Lokalplanen 
fastlægger nogle overordnede retningslinjer for den nye bebyggelses omfang, 
bygningshøjde og udseende. Lokalplanen sikrer stiforbindelser i området og 
vejadgang fra Parkvej. 

Ved at fastholde et areal langs Søborg Kanal til rekreative formål og friholde arealet
for større bebyggelse, sikres, at områdets landskabelige kvaliteter bevares og 
understøttes. 

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter Gilbjergskolen, tilhørende udenomsarealer, tidligere 
daginstitution (FO), halbygninger samt idrætsanlæg. Området er beliggende i den 
sydlige del af Gilleleje, grænsende op til større boligområder både mod nord, øst og
sydøst. Området ligger i byzone og i en afstand af ca. 1,3 km syd for kysten. 
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 7,1 ha.

Området afgrænses mod nord af Parkvej, mod vest af vandløbet Søborg Kanal, 
mod øst af flere boldbaner og sportsanlæg og mod syd er Gilleleje Renseanlæg 
beliggende. Vest for det beskyttede vandløb grænser området op til det åbne land 
og arealerne anvendes til landbrugsdrift. Arealerne vest for kanalen er udpeget til 
fremtidigt boligområde i Gribskov Kommuneplan.  
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Skolen har vejadgang fra Parkvej mod nordvest via eksisterende overkørsel. Fra 
Parkvej er der adgang til parkeringsarealer, beliggende på den vestlige side af 
skolen. 

Arealerne langs vandløbet Søborg Kanal fremstår med en grøn struktur af græs og 
en tættere beplantning. Mod nordvest er der anlagt en mindre sø, der er registreret
som beskyttet iht. naturbeskyttelsesloven. Fra arealerne foran skolens 
hovedindgang er der adgang til kanalen via en sti og en mindre bro, der er anlagt 
henover vandløbet. Vest for, og langs med vandløbet, er der anlagt en sti i både 
nord- og sydgående retning.

Fotoet ovenfor viser bro over vandløbet Søborg Kanal.

Idrætsvej mod øst indgår i lokalplanområdets afgrænsning. Vejen giver bl.a. 
adgang til idrætsanlæg og renseanlæg mod sydøst. 

Gilbjergskole fremstår med et modernistisk og enkelt arkitektonisk udtryk. Den 
eksisterende skole fremstår med større bygningsvolumener og er primært opført i 
én etage med fladt tag og i hvide betonelementer med blå vinduesrammer. I 
tilknytning til skolen finder man flere mindre udhusbygninger og overdækninger til 
bl.a. cykelparkering. Cykelparkering foregår primært nord for skolebygningen i tæt 
tilknytning til indgangen til skolen. Desuden er der flere opholdsarealer, legepladser
og multibane på skolens areal.  
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Gilbjergskolen fremstår primært i 1 etage og med fladt tag. Bebyggelsen er opført i 
betonelementer. 

I lokalplanområdets afgrænsning indgår eksisterende halbygninger beliggende i den
sydlige del af området.  Idrætshallen er opført i ca. 10 meters højde med fladt tag 
og fremstår i beton. Kampsportshallen og tennishallen er opført i en etage  med 
saddeltag. Bygningerne fremstår med facade i delvis betonelementer og delvis 
bølgeplader.  

Igennem området, i nord-sydgående retning, løber en offentlig sti med tilkobling til 
den offentlig sti mod nordøst, der løber langs Parkvej.

Ejendommen Parkvej 97, beliggende øst for stien, har tidligere huset FO'en, men i 
dag fungerer bebyggelsen som aktivitetshus for seniorer. Bygningen er opført i 
1982. Bygningen er opført i 1 etage og fremstår i teglsten og med saddeltag. Mod 
Parkvej er anlagt parkeringsareal i tilknytning til bebyggelsen og mod syd ligger 
aktivitetshusets udearealerfor bebyggelsen finder man en legeplads. Arealet syd for
den tidligere FO anvendes til boldbaner.

Inden for området er der opført i alt ca. 15.200 m² bebyggelse. Heraf er der opført 
11.868 m² i delområde I og ca. 3.370 m² i delområde II. 
Delområdeafgrænsningerne beskrives nærmere på de efterfølgende sider.

Terrænet indenfor lokalplanområdet fremstår forholdsvist fladt. Højeste punkt er 
mod nordøst i ca. kote 7,5. Omkring den eksisterende bebyggelse ligger terrænet i 
ca. kote 6. Langs vandløbet Søborg Kanal fremstår terrænet som en skrænt op mod
skolens areal, hvor der er et terrænspring på ca. 3 meter over en afstand på ca. 15 
meter.   
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Oversigtskortet illustrerer terrænforholdene i området. Terrænet indenfor planområdet 
fremstår forholdsvist fladt. Vest for bebyggelsen og ned mod vandløbet er der et større 
terrænspring indenfor kort afstand. Kortet er ikke målfast.

Lokalplanens indhold

Anvendelse og disponering af området

Lokalplanen har til formål at give mulighed for en større ombygning og udvidelse af
Gilbjergskolen. Desuden sikrer lokalplanen fremtidig udvikling af området, ved at 
der på sigt kan ske udvidelse af institutioner inden for området, opføres ny 
bebyggelse til idrætsfaciliteter samt etableres udendørs idrætsanlæg. 

Udvidelse og opførelse af ny bebyggelse skal sammenbygges med eller opføres i 
tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Således friholdes sammenhængende 
arealer til leg- og ophold. Desuden udlægges arealer langs med Søborg Kanal, der 
løber langs med og vest for planområdet, til rekreative formål. Kanalen fremstår 
som et særligt landskabselement, der fortsætter igennem Gilleleje by og har udløb i
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lystbådehavnen mod nord. Arealet skal fremstå med en grøn struktur med 
græsarealer og eksisterende tættere beplantning. Der gives mulighed for opførelse 
af mindre sekundære bebyggelser, der kan understøtte en rekreativ benyttelse af 
området, således at arealet kan indgå aktivt i undervisningen samt benyttes af 
institutioner i området. 

Der udlægges et større parkeringsareal i tilknytning til adgangsvejen Idrætsvej 
mod sydøst. Området er adskilt fra eksisterende bebyggelse og udendørs 
opholdsarealer af den offentlige stiforbindelse. Desuden forventes, at eksisterende 
parkeringsareal vest for skolen bibeholdes.

Lokalplanen opdeles i delområderne I, II, III, IV og V.

Delområde I og II må kun anvendes til undervisning (herunder skole, kursus og 
konference) og indendørs og udendørs idrætsanlæg med tilhørende faciliteter så 
som lege- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.   

Delområde III må kun anvendes til rekreative formål, herunder offentlige grønne 
friarealer.

Delområde IV må kun anvendes til parkeringsarealer samt udendørs idrætsanlæg.

Delområde V må kun anvendes til institutioner, herunder børneinstitutioner, 
døgncenter, forsorg, ældreinstitution o.lign, med tilhørende faciliteter så som lege- 
og opholdsarealer, parkeringsarealer mv.   

Bebyggelse

Ny bebyggelse til undervisning og indendørs idrætsfaciliteter skal opføres indenfor 
lokalplanens delområde I og II. Indenfor delområde V kan der opføres ny 
bebyggelse til institution. Ny bebyggelse skal sammenbygges med eller opføres i 
tilknytning til den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanens delområde I, II og
V. Ny bebyggelse indenfor lokalplanens delområde I og II må gerne sammenbygges
henover delområdeafgrænsningen. Således samles bebyggelsen og der sikres plads
til større sammenhængende udendørs opholds- og legearealer. 

Ligeledes må ny bebyggelse indenfor delområde I, II og V ikke opføres nærmere 
end 5 meter mod skel til veje og stier, hvilket skal sikre en åbenhed i bebyggelsen. 

Eksisterende skole fremstår i betonelementer og er primært opført i én etage med 
fladt tag. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en gennemgribende 
ombygning af skolen med blandt andet en ny klimaskærm og et nyt arkitektonisk 
udtryk. Ny bebyggelse skal opføres i en moderne arkitektur, der markerer den tid 
bygningen er opført i. Gennem valg af tagform og materialer skal der sikres en 
arkitektonisk sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Planen giver mulighed 
for en bred vifte af materialer, herunder lette materialer som f.eks. træ, 
pladebeklædning, skiffer, glas, zink, kobber eller alternativt som blank mur i tegl, 
som pudset mur eller i beton eller en kombination af disse materialer. Facader kan 
begrønnes. Der gives mulighed for, at tagarealer kan udformes således, at de kan 
anvendes som ude- og friarealer.

Indenfor delområde III må der ikke opføres ny bebyggelse, dog med undtagelse af 
mindre sekundære bebyggelser der understøtter delområdets rekreative 
anvendelse. Det er vigtigt, at sekundære bebyggelser opføres i materialer, der kan 
indpasses i landskabet, således at bygningerne ikke kommer til at virke 
dominerende. 
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Ligeledes kan der indenfor delområde IV opføres mindre sekundære bebyggelser i 
tilknytning til områdets anvendelse til parkering.

Ubebyggede arealer

Delområde III må kun benyttes til rekreative formål og skal fremstå som et grønt 
friareal med græs og tættere eksisterende beplantning. Indenfor arealet kan der 
etableres mindre sekundære bygninger og anlæg, der understøtter områdets 
rekreative benyttelse og som kan være med til at tilgodese ønsket om at inddrage 
arealet aktivt i undervisningen.  

Indenfor lokalplanens delområde I, II, IV og IV skal araler der ikke benyttes til 
byggeri, parkering og veje anvendes til beplantning, lege- og opholdsarealer, 
herunder  eksempelvis udekøkken, mindre værksteder og bålpladser. Eller 
anvendes til udendørs idrætsanlæg, som f.eks. boldbaner, tennisbaner, udendørs 
fitness o.lign. 

Veje, stier og parkering

Vejadgang til området skal ske fra Parkvej via eksisterende overkørsler mod 
nordvest og via Idrætsvej mod nordøst. Det eksisterende vejudlæg for Idrætsvej 
fastholdes i nord-syd gående retning i en bredde af 9 meter.

Parkering skal primært ske indenfor delområde IV og delområde I med adgang fra 
Parkvej og Idrætsvej. Indenfor delområderne I, II og V kan der etableres 
begrænsede parkeringsarealer, herunder handicapparkering, og mulighed for 
varelevering i tilknytning til bebyggelsen, dog under forudsætning af at der kan 
tages tilstrækkeligt hensyn til sikkerhed for bløde trafikkanter og legende børn.  

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres tilstrækkeligt parkering til både cykler
og biler. Det konkrete antal af parkeringspladser fastsættes således i forbindelse 
med byggesagsbehandling udfra det aktuelle antal af ansatte, nominerede børn mv.
samt en konkret vurdering af forholdene på stedet. Gribskov Kommune er ved at 
foretage en trafikanalyse, som nærmere kan fastlægge parkeringsbehovet i 
forbindelse med den forestående om- og tilbygning af skolen.

Der udlægges en sti a - a i nord-syd gående retning. Stien kobles mod nord på 
eksisterende offentlig sti, der forløber langs med Parkvej. Stien videreføres i tunnel 
under Parkvej ind mod Gilleleje by. 

Udover stien a – a udlægges der sti b – b langs områdets afgræsning mod nord ud 
mod Parkvej. Stien er anlagt og er en del af den offentlige sti, der forløber langs 
med Parkvej. Det er væsentligt, at der skabes forbindelse mellem stierne inden for 
lokalplanområdet til det offentlige stinet uden for området.  

Regnvandshåndtering

Lokalplanen giver mulighed for at der i området kan etableres anlæg til forsinkelse 
af regnvandet. Anlæggene kan indgå som rekreative elementer i områdets 
opholdsarealer. 

Energi

Lokalplanen giver mulighed for, at der i tagflade og facade kan opsættes 
solenergianlæg, herunder solceller, solfangere mv.  Anlæggene skal i så fald  
integreres som en del af arkitekturen og skal tilpasses farven på den flade de 
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monteres på samt placeres harmonisk på fladen. Med harmonisk menes, at de skal 
placeres i klart definerede enheder med reference og med hensyn til øvrige 
tagelementer samt i en konsekvent rytme.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2013

Ifølge Fingerplan 2013 ligger planområdet indenfor det øvrige hovedstadsområde. 
Stien langs med, og på den vestlige side af vandløbet Søborg Kanal, er i Fingerplan 
2013 udpeget som eksisterende overordnet rekreativ sti. Området er ved 
nærværende plans udarbejdelse kommuneplanlagt og udlagt til offentlige formål, 
herunder skole, institutioner og sportspladser.

Erhvervstyrelsen arbejder netop med en revision af Fingerplan 2013 og forventer at
et forslag til Fingerplan 2016/2017 udsendes I offentlig høring I december 2016. 
Det forventes dog ikke, at eventuelle ændringer har betydning for nærværende 
planlægning.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan 2013-25 og Kommuneplantillæg nr. 7

Den udvikling af området lokalplanen åbner mulighed for er overordnet set i 
overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2013-25. Med lokalplanen følger 
et kommuneplantillæg nr. 7, der ændrer den tilladte bygningshøjde og justerer 
afgrænsningen af udpegningerne for retningslinjer for lavbundsareal, værdifuldt 
landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile. Hermed sikres den nødvendige 
overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges offentligt sammen med 
lokalplanen.

Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske tilbygning til eksisterende skole og 
institutioner samt opføres ny idrætsanlæg. Ny bebyggelse vil kunne berøre 
gældende udpegninger i kommuneplanen, herunder lavbundsareal, værdifuldt 
landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile, hvorfor lokalplanen ikke er i 
overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25. Dog vurderes, at opførelse af ny 
bebyggelse i vestlig retning kan gennemføres, da udpegningerne i realiteten kun 
bør omfatte de arealer, der ligger i direkte tilknytning til det beskyttede vandløb og 
skrænten, men ikke de arealer der allerede i dag er bebygget eller anlagt til vej og 
parkering. 

Med kommuneplantillæg nr. 7 ændres afgrænsningerne af udpegningerne for 
lavbundsareal, værdifuldt landskab, beskyttet kulturmiljø samt kystkile, så disse 
fremadrettet kun omfatter lokalplanens delområde III.   

Kommuneplanens rammer

Lokalplanområdet ligger som helhed indenfor rammeområde 2.D.01 for Gilleleje 
Skole ved Parkvej. Rammeområdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål, 
som skole, institutioner for børn og unge, institutioner for ældre, sportspladser, 
kursusvirksomhed mv. Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 40 for 
området som helhed og ny bebyggelse må opføres i maks. 2 etager og med en 
maksimal bygningshøjde på 12 meter. Desuden fremgår af rammebestemmelserne,
at belysningsanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 meter og med 
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afskærmende armaturer. Lokalplanen er ikke i overstemmelse med 
rammebestemmelserne hvad angår bygningshøjde.

Med kommuneplantillæg nr. 7 ændres den tilladelige bygningshøjde fra 12 meter til
15 meter. Etablering af antennemaster muliggøres ligeledes med tillægget.

Lokalplan 15.8 

Den sydøstligste del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 15.8 for ”Et 
idrætsanlæg ved Nellerupgårdskolen”, vedtaget den 12. november 1984. Lokalplan 
15.8 fastlægger områdets anvendelse til idrætsformål, herunder med mulighed for 
etablering af idrætsanlæg og tilhørende faciliteter.

Lokalplan 15.8 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan 
315.15 ved planens endelige vedtagelse. Det vurderes ikke at have konsekvenser 
for anvendelsen af området at lokalplan 15.8 delvist ophæves. 

Servitutter

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har 
betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke 
alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber
høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, 
telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, 
drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at 
oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse mellem lokalplan og private byggeservitutter samt andre 
tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende tinglyste servitutter relevante:

Vedrører matr.nr. 4hr og 4nd begge Gilleleje By, Gilleleje

Tinglyst: 02.11.1858
Navn: Dok. om forpligtelser over Søborg Sø mv.
Indhold: Servitutten bestemmer, at arealerne nærmere kanalen end 1,5 alen 

(dvs. ca. 94,5 cm) ikke må pløjes eller bearbejdes. Lokalplanen er 
ikke i strid med servitutten, da vandløbet ligger i udenfor 
lokalplangrænsen.

Vedrører matr.nr. 4hr og 4nd begge Gilleleje By, Gilleleje

Tinglyst: 26.09.1876
Navn: Dok. om forpligtelser overfor ejeren af Søborg Sø mv.
Indhold: Servitutten omhandler salg af jord i forbindelse med udvidelse og 

uddybning af Søborg Kanal og herunder aftaler om vedligehold mv. 
Lokalplanen er ikke i strid med servitutten.

Vedrører matr.nr. 4hr, 4nd og 4ne alle Gilleleje By, Gilleleje 

Tinglyst: 20.05.1974
Navn: Dok om transformerstation/anlæg mv.
Indhold: Deklaration bestemmer, at der til enhver tid skal være uhindret 

adgang til transformerstation og kabler beliggende på matr.nr. 4nd 
og 4ne. Eventuelle fundamenter til ny bebyggelse må ikke placeres 
nærmere ledningerne end 0,5 meter og selskabet har ret til 
nedlægning af nye kabler. 
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Servitutten skal respekteres og hvis dette ikke er muligt, kan det 
blive nødvendigt at flytte kablerne, hvilket bekostes af bygherre.

Vedrører matr.nr. 4hr og 4nd begge Gilleleje By, Gilleleje

Tinglyst: 17.08.1988
Navn: Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v.
Indhold: Ejendommene er pålagt tilslutningspligt til kollektiv 

varmeforsyningsanlæg – Gilleleje Fjernvarme.

Vedrører matr.nr. 4hr, 4nd og 4ne alle Gilleleje By, Gilleleje

Tinglyst: 03.04.2013
Navn: Servitut om ledningsanlæg
Indhold: Indenfor lokalplanområdet findes en del ledningsanlæg. Ledningerne 

er dels placeret vest for skolens bygninger i vej- og 
parkeringsarealer, i eksisterende stiareal mellem skole og tidligere 
FO mod øst samt på tværs af del af matr.nr. 4ne indenfor 
lokalplanområdet. Indenfor et bælte på 2 meter på hver side af 
ledningens midte må der ikke beplantes, bebygges eller foretages 
andet, der kan skade ledningerne eller forhindre eftersynsarbejde. 

Servitutten skal respekteres og hvis dette ikke er muligt, kan det 
blive nødvendigt at flytte kablerne, hvilket bekostes af bygherre.  

Vedrører matr.nr. 4ne Gilleleje By, Gilleleje 

Tinglyst: 09.01.1985
Navn: Lokalplan nr. 15.8
Indhold: Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til idrætsformål. 

Lokalplanen aflyses for den del af området, der er omfattet af 
nærværende lokalplan, ved planens endelige vedtagelse. Læs mere 
under ”Lokalplan 15.8”.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for Gribskovs 
Kommunes vedkommende Kattegat og Øresund. Planområdet ligger i byzone og 
indenfor kystnærhedszonen i en afstand af ca. 1,3 km fra kysten.

Indenfor kystnærhedszonen må inddragelse af nye arealer i byzone kun ske, når 
der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor, jf.
planlovens § 5b, stk. 1. Der inddrages ikke nye arealer i byzone, men planen giver 
alene mulighed for udvidelse af eksisterende skole.

Af planlovens § 16, stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele 
af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. 
Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende 
bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Planen giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af eksisterende skole. 
Herunder at der kan opføres bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 12 
meter.

Lokalplanområdet ligger bag den eksisterende by, adskilt fra kysten af eksisterende
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bebyggelse, der primært består af parcelhuse i 1-1½ etager. Boligområdet nord for 
Parkvej og syd for Kystvejen/Gilleleje Hovedgade ligger højere i landskabet end 
planområdet. Det vurderes, at den nye bebyggelse ikke vil opleves set fra kysten, 
dels pga. afstanden, terrænforhold og da bebyggelsen vil være skjult bag den 
eksisterende by nærmere kysten. Det vurderes, at der ikke vil ske nogen væsentlig 
visuel påvirkning af kystlandskabet.  

Naturbeskyttelse

Beskyttet sø

Indenfor lokalplanområdet findes der mod nordvest en mindre sø, der er beskyttet 
iht. naturbeskyttelsesloven. Der må ikke uden dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven foretages ændringer af søens tilstand.

Beskyttet vandløb

Langs med og vest for lokalplanområdets afgrænsning, og i landzone, løber 
vandløbet Søborg Kanal, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Der må 
ikke foretages ændringer af vandløbets tilstand.

Vandløbet er et offentligt vandløb og omfattet af vandløbsloven. Vandløbet er 
udlagt med 5 meter bræmmer, der skal friholdes, således at vandløbet kan 
oprenses, jf. vandløbsloven. Vandløbet inkl. 5 meter bræmme ligger ikke indenfor 
lokalplanafgrænsningen. 

Desuden gælder for vandløbet ”Regulativ for Søborg Kanal og Søborg Sø 
Landkanal”. Vedligeholdelse af vandløbet skal ske med henblik på at sikre 
vandløbets vandføringsevne og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Gribskov Vandløbslaug 

Gribskov Vandløbslaug er en interesseorganisation som beskæftiger sig med 
afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og 
vandløbsregulativer i Gribskov Kommune. Gribskov Vandløbslaug høres i 
forbindelse med offentliggørelse af planforslaget. 

Åbeskyttelseslinje

Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen omkring 
Søborg Kanal. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 må der ikke opføres 
bebyggelse og lignende, etableres beplantning eller foretages terrænregulering 
inden for åbeskyttelseslinjen. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som 
værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for 
plante- og dyreliv.  

Den vestlige del af eksisterende skolebygning ligger inden for åbeskyttelseslinjen. 
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende Gilbjergskole, 
institutioner samt opførelse af idrætsanlæg. Nyt byggeri der placeres indenfor 
åbeskyttelseslinjen forudsætter en dispensation iht. naturbeskyttelseslovens § 65, 
stk. 2.

Natura2000 og bilag IV-arter

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke 
vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:

– at planen skader Natura2000 områder,
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– at yngle- og rasteområder for de dyrearter samt de plantearter, der er
optaget I Habitatdirektivets bilag IV, kan blive beskadiget eller ødelagt (EU
direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt
vilde dyr og planter.

Nærmeste Natura2000 område, habitatområdet “Gilleleje Flak og Tragten” ligger 
ca. 1,3 km nord for lokalplanområdet. Alene pga. afstanden vurderes, at en 
planlægning af området for en udvidelse af eksisterende skole, institution og 
idrætsanlæg, hverken I sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil 
påvirke Natura2000-området.

Lokalplanen ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter opført på 
Habitatdirektivets bilag IV – herunder skimmelflagermus, markfirben, stor 
vandsalamander, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed. Potentielt kan 
ovennævnte arter forefindes på lokaliteten i tilknytning til vandløbet Søborg Kanal 
og vandhullet mod nordvest. Der er dog ingen umiddelbart kendskab til, at der 
indenfor området forefindes bilag IV-arter. Arealerne langs vandløbet udlægges til 
rekreative formål og skal fremstå med et græsareal. Den eksisterende tætte 
beplantning langs vandløbet, der kan være potentielt levested for flagermusarter,  
vil bevares. Ny bebyggelse skal opføres i tilknytning til den eksisterende 
bebyggelse. Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-
arterne, da arealerne langs Søborg Kanal vil bibeholdes som en del af den grønne 
rekreative kile langs vandløbet.

Støjforhold 

Iht. planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til 
støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af 
afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. planlovens § 15a, stk. 2, nr. 12, 18 og 21, 
kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. 

Skole og institutioner er både støjfølsomme og støjfrembringende. Der skal derfor 
gennem planlægningen sikres tilstrækkelig afstand mellem skole og institutioner til 
boliger og lignende støjfølsom anvendelse. Skole og institutioner kategoriseres som
miljøklasse 2-3. For hver virksomhedsklasse anbefales en afstand mellem 
virksomheden og en åben-lav boligbebyggelse. Der kan benyttes kortere afstande, 
hvis omgivelserne er mindre støjfølsomme end åben-lav boligbebyggelse. For 
miljøklasse 2-3 anbefales en minimumsafstand på mellem 20 – 50 meter. 
Nærmeste boliger (tæt-lav boligbebyggelse) ligger i en afstand af ca. 30 meter fra 
skolen, adskilt af Parkvej. Det vurderes, at en udvidelse af skole og institutioner 
indenfor området, ikke vil give anledning til støjgener.

Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres udendørs 
idrætsanlæg. De udendørs idrætsanlæg vil primært placeres mod syd og sydøst i en
afstand på ca. 130 meter til nærmeste boliger beliggende øst for planområdet. 
Idrætsanlæg kan medføre periodevis støjgener i forbindelse med arrangementer. 
Dog vurderes, at etablering af udendørs idrætsanlæg indenfor planområdet ikke vil 
give anledning til støjgener pga. afstanden til nærmeste boliger. 

Støj fra virksomheder

Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier 
for støj fra erhverv, som er fastsat i miljøstyrelsens vejledning om ”Ekstern støj fra 
virksomheder”. Vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave.

Der findes ingen støjfrembringende virksomheder i eller nær lokalplanområdet.
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Trafikstøj

Det skal sikres, at skole og institutioner indenfor området ikke belastes med et 
støjniveau fra de omgivende veje, som er over de grænseværdier, der er fastsat i 
Miljøstyrelsens vejledning om ”Støj fra veje”, vejledning nr. 4/2007 eller senere 
udgave. De vejledende grænsevædier for trafikstøj ved uddannelsesinstitutioner, 
skoler o.lign. (udendørs opholdsarealer) samt rekreative områder i byen er fastsat 
til L

den
 58dB.

Parkvej er klassificeret som offentlig vej og forbinder Græstedvejen mod vest og 
Bonderupvejen mod øst, der er de primære indfaldsveje til Gilleleje fra syd. Parkvej
vejbetjener boligområderne syd og nord for vejen og er forholdsvis trafikbelastet. 
Det forventes dog ikke, at lokalplanområdet vil belastes med en trafikstøj, der 
ligger over miljøstyrelsens grænseværdi. Eksisterende skole er trukket ca. 35 meter
tilbage fra vejen. Dog er der nærmest vejen indrettet udendørs opholdsarealer. 
Lokalplanen giver mulighed for at ny bebyggelse kan opføres indenfor delområde I 
iht. bygningsreglementets bestemmelser.   

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres støjdæmpende tiltag, hvis det 
viser sig nødvendigt for at sikre, at området ikke belastes med støj fra trafikken.

Støj fra jernbanen

Ca. 400 meter vest for lokalplanområdet løber S-banen. Støj og vibrationer fra 
jernbaner reguleres af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 11 1997 samt tillæg til 
vejledningen i juli 2007. Vejledningen indførte en beregningsmetode, hvor støjen 
måles som Lden.

Vejledende grænseværdi for bl.a. institutioner er udendørs Lden 64 dBA) for 
forbikørende tog, jf. vejledning juli 2007.

Pga. afstanden til jernbanen vurderes området ikke at blive berørt af støj fra 
jernbanen.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. lov om forurenet jord. Området er
registreret som områdeklassificeret iht. jordforureningsloven. Der er foretaget 
geotekniske undersøgelser, der viser, at der ikke findes forurenet jord i området.

Områdeklassificeringen betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet.
Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Gribskov 
Kommune, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med 
jordflytning.

Hvis der i forbindelse med jordarbejde indenfor lokalplanområdet træffes forurening
skal arbejdet standes og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en 
konkret vurdering af forureningen i forhold til grundvand, arealanvendelse mv.

Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. 
Kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der 
henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og jordforureningslovens § 71.

Teknisk forsyning

Lokalplanområdet er omfattet af Gribskov Kommunes spildevandsplan. I henhold til
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kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet separatkloakeres, og regnvand 
skal nedsives på grunden. Regnvand fra befæstede arealer og spildevand skal 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. 

Ny bebyggelse indenfor området skal vandforsynes fra Gilleleje Vandværk.

Ny bebyggelse skal varmeforsynes fra Gilleleje Fjernvarmeværk. Opføres byggeriet 
som lavenergibyggeri er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, jf. 
planlovens § 19, stk. 4. Det er tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der 
afgør hvilke krav, der stilles for, at et byggeri kan karakteriseres som 
lavenergibyggeri. 

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.

Beskyttet sten- og jorddige

Mod syd er der ifølge arealinfo registreret et beskyttet dige. Ifølge museumslovens 
§ 29a, stk. 1 må der ikke foretages ændringer af bekyttede sten- og jorddiger.

Tilladelse/dispensation efter anden lovgivning 

Virkeliggørelse af lokalplanen kræver tilladelse efter følgende lovgivning:

Naturbeskyttelseslovens § 16

Gennemførelse af projektet forudsætter en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 16 angående åbeskyttelseslinjen. Gribskov Kommune har
i sinde at meddele dispensation iht. naturbeskyttelseslovens § 65. Det vurderes, at 
der kan meddeles dispensation til placering af en ny bebyggelse i 
overensstemmelse med lokalplanen. Det vurderes, at en udbygning af eksisterende
skole, institution og idrætsanlæg ikke vil være til hindre for, at vandløbet fortsat vil 
fremtræde som et værdifuldt landskabselement og som levested og 
spredningskorridor for plante- og dyreliv. Institutionsområdet ligger i naturlig 
forlængelse af byen og byens udvikling mod syd. 

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. Dette begrundes med, at 
planen alene giver mulighed for til- og ombygning af eksisterende skole og 
institution samt mulighed for opførelse af indendørs- og udendørs idrætsanlæg i 
tilknytning til eksisterende. Der er ikke fundet forhold af væsentlig miljømæssig 
betydning. 

Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. 

Afgørelsen har været i høring hos relevante myndigheder samt DN, der ikke har 
haft bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen  bekendtgøres på Gribskov 
Kommunes hjemmeside den 22.11.2016 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 
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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. 

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 
23.11.2017.
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Forslag til Lokalplan 315.15 for Gilbjergskolen i 
Gilleleje

Bestemmelser
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 
2015 med efterfølgende tilføjelser) fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i § 2 nævnte område. 

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 

Lokalplanen har til formål:

• at give mulighed for om- og tilbygning af Gilbjergskolen så området kan
udvikles til et kreativt miljø for undervisning med tilknyttede faciliteter, 

• at sikre, at arealet langs Søborg Kanal har en grøn karakter og kan benyttes
til rekreative formål,

• at sikre offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området,

• at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet fra Parkvej,

• at skabe de fysiske rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af såvel
skole, institutioner og idrætsanlæg i området.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus

2.1 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 4nd samt
4hr og 7000az samt del af matr.nr. 4ne Gilleleje By, Gilleleje samt alle parceller der
efter den 05.09.2016 udstykkes herfra.

2.2 

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V som vist på Kortbilag 1.

2.3 

Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse

Delområde I og II

3.1

Delområderne må kun anvendes til undervisning (skole, kursus, konference) og 
indendørs og udendørs idrætsanlæg med tilhørende faciliteter så som lege- og 
opholdsarealer, parkeringsarealer mv. 

Opførelse af ny bebyggelse, beplantning og terrænregulering indenfor 
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åbeskyttelseslinjen forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, 
stk. 1.

Delområde III

3.2

Delområdet må kun anvendes til rekreative formål, herunder offentlige grønne 
friarealer. Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområde III, dog med 
undtagelse af mindre sekundære bygninger og anlæg, der understøtter områdets 
anvendelse til rekreative formål – f.eks. mindre overdækninger til grill- og bålplads,
mindre bygninger til opbevaring af legeredskaber mv., borde- og bænke o.lign.

Opførelse af ny bebyggelse, beplantning og terrænregulering indenfor 
åbeskyttelseslinjen forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, 
stk. 1.

Delområde IV

3.3

Delområdet må kun anvendes til parkeringsarealer samt udendørs idrætsanlæg. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområdet, dog med undtagelse af 
mindre overdækninger og sekundære bygninger i tilknytning til 
parkeringsfunktionen.

Delområde V

3.4

Delområdet må kun anvendes til skole og institutioner (børneinstitutioner, 
døgncenter, forsorg, ældreinstitution o.lign) med tilhørende faciliteter så som lege- 
og opholdsarealer, parkeringsarealer mv. 

Fælles for lokalplanområdet

3.5

Indenfor lokalplanområdet kan der desuden opføres bygninger til områdets tekniske
forsyning, såfremt de placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. 
Eventuelle bygninger må gives et maksimalt areal på 15 m² og en maksimal højde 
på 3 meter. Antennemaster kan opføres i en større højde end 3 meter.

§ 4 Udstykning

4.1

Der kan foretages en berigtigelse af offentlig vejareal matr.nr. 7000az Gilleleje By, 
Gilleleje. 

4.2

Tekniske anlæg, herunder transformerstationer, kan udstykkes så grunden ikke er 
større end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter herom.
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Fælles for lokalplanområdet

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Parkvej via eksisterende overkørsler, 
som vist i princippet på Kortbilag 3.

5.2

Der skal udlægges areal til adgangsvej – vejstykke A-A (Idrætsvej). Udlægget skal 
have en minimums bredde på 9 meter.

Vejen skal anlægges med en kørebanebredde på min. 6 meter. 

5.3

Der skal udlægges areal til stier, som vist på Kortbilag 3.
Stistykke a – a skal udlægges med en bredde på min. 7 meter.
Stistykke b - b skal udlægges med en bredde på min. 7,5 meter.

5.4

Der skal udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til områdets anvendelse indenfor 
lokalplanområdet. 

Indenfor lokalplanområdet skal den primære parkering ske indenfor delområde IV 
og delområde I. Der kan dog etableres begrænsede parkeringsarealer, herunder 
handicapparkering, og mulighed for varelevering i tilknytning til bebyggelsen fordelt
i lokalplanområdet. Dog må der ikke etableres parkering indenfor delområde III.  

Parkering for handicappede borgere skal etableres i et passende antal og efter 
gældende regler, og skal placeres mest hensigtsmæssigt i umiddelbar tilknytning til
indgange. Der henvises til det til enhver tid gældende bygningsreglement samt 
SBI-anvisning for ”Parkeringspladser for personer med handicap”.

5.5

Der skal udlægges tilstrækkeligt areal til cykelparkering indenfor lokalplanområdet. 
Cykelparkering skal anlægges  i nærheden af indgange og som fælles, 
velafgrænsede parkeringsarealer.

5.6

Veje, stier og parkeringsarealer skal udføres med fast belægning så som asfalt, 
betonstenbelægning eller græsarmeringssten.
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5.7

Der skal sikres vendemulighed for mindre lastbiler, renovationsvogne o.lign.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

Fælles for lokalplanområdet

6.1

Etagearealet må ikke overstige:

• 16.000 m² for delområde I  

• 8000 m² for delområde II 

• 50 m² for delområde III, jf. § 6.7

• 200 m² for delområde IV, jf. § 6.8

• 1000 m² for delområde V (eksisterende bebyggelse ifølge BBR: 443 m²)

6.2

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 15 meter 
målt fra naturligt terræn eller fra et af Byrådet fastlagt niveauplan.

6.3

Mindre sekundære bygninger, herunder udhuse, garage, carporte, overdækninger 
o.lign. skal opføres iht. bygningsreglementets bestemmelser.

Delområde I, II og V

6.4

Ny bebyggelse skal sammenbygges med eller opføres i umiddelbar nærhed med 
eksisterende bebyggelse.

6.5

Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod sti- og vej end 5 meter.

Delområde I og II

6.6

Ny bebyggelse indenfor delområde I og II må sammenbygges henover 
delområdeafgrænsningen. 

Delområde III

6.7

Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområde III, dog med undtagelse af 
mindre sekundære bygninger og anlæg der understøtter områdets rekreative 
anvendelse, herunder f.eks. legeredskaber, mindre overdækninger til grill- og 
bålplads, mindre bygninger til opbevaring af legeredskaber mv., borde- og bænke 
o.lign. 
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Ovenstående anlæg forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, 
der vedrører åbeskyttelseslinjen. Desuden skal der ved placering af mindre anlæg 
og bygninger tages hensyn til søen indenfor området, der er beskyttet iht. 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Delområde IV

6.8

Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområde IV, med undtagelse af 
mindre sekundære bygninger, dog med undtagelse af mindre overdækninger og 
sekundære bygninger i tilknytning til parkeringsfunktionen, som f.eks. skure, 
overdækninger til cykelparkering o.lign.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Delområde I, II og V

7.1

Ny bebyggelse samt ombygning skal opføres i et moderne formsprog, der gerne må
adskille sig fra den eksisterende bebyggelses arkitektur. Dog skal den samlede 
bebyggelse indenfor området fremstå som en arkitektonisk helhed gennem valg af 
tagform og materialer, der kan være med til at binde bebyggelsen sammen.

7.2

Ny bebyggelse skal opføres med en taghældning på mellem 0-45 graders hældning.

Synlige tagflader skal udføres med tagbeklædning af tegl- eller betonsten (ikke 
glaserede), tagpap, naturskifer af fibercement eller ikke reflekterende metalplader.

Tagmaterialer må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20), undtaget 
tagvinduer.

Flade tage kan begrønnes med mos, stenurt og eller græsarter, der forsinker og 
begrænser afledning af regnvandet.

7.3

Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg – herunder 
solceller, solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af 
arkitekturen. Opsætning af anlæg for udnyttelse af solenergi skal tilpasses farven 
på taget og placeres harmonisk på tagfladen. Panelerne må ikke opsættes på fladt 
tag. Panelerne skal antirefleksbehandles (maks. glanstal 20), og må ikke medføre 
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 

7.4

Facader skal udføres i lette materialer som træ, pladebeklædning, skiffer, glas, 
zink, kobber eller alternativt som blank mur i tegl, som pudset mur eller i beton 
eller en kombination af disse materialer. Facader kan begrønnes.  
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Delområde III

7.5

Facader på mindre sekundære bygninger eller anlæg indenfor delområde III skal 
opføres i træ eller andre lette materialer, der sikrer, at bebyggelsen ikke virker 
dominerende og indpasses i landskabet omkring vandløbet. Facader skal fremstå i 
mørke afdæmpede farver. Tagflader skal fremstå med tagpap eller eternit i sort 
farve. Alternativt kan tage begrønnes.

Fælles for lokalplanområdet

7.6

Mindre sekundære bygninger må opføres med anden tagform og i andre materialer,
for delområde III gælder dog § 7.5.

§ 8 Ubebyggede arealer

Delområde III

8.1

Delområde III skal fremstå grønt med beplantning af træer og buske.

Der kan indenfor delområdet etableres mindre rekreative stier og trapper. 

Delområde I, II og IV og V

8.2

Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, parkering eller veje skal anvendes til 
lege- og opholdsarealer, beplantning eller udendørs idrætsanlæg.

Delområde I, II og IV

8.3

Der kan indenfor delområde I, II og IV anlægges udendørs idrætsanlæg, herunder 
boldbaner, tennisbaner, udendørs fitness o.lign. 

I forbindelse med udendørs idrætsanlæg kan der opsættes belysning med en 
maksimal højde på 30 meter og med afskærmende armaturer, således at lyskilen 
ikke er til gene for de omkringliggende naboer.

Fælles for lokalplanområdet

8.4

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter. Indenfor lokalplanens
område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over +/- 0,5 meter i forhold 
til eksisterende terræn.

8.5

Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer og i direkte 
tilknytning til bebyggelsen. Ved opstilling af affaldscontainere, skal disse 
afskærmes.
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8.6

Der kan i området etableres støjdæmpende tiltag i form af støjskærm, såfremt det 
ved målinger viser sig nødvendigt for at overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier.
8.7

Der kan etableres løsninger for tilbagehold og opsamling af regnvand, f.eks. 
regnvandsbede, kanaler o.ling. Regnvandet kan via render o.lign. ledes til kloak. 

§ 9 Lednings- og antenneanlæg

Fælles for lokalplanområdet

9.1

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

9.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Gribskov Kommunes 
anvisning.

9.3

Lokalplanområdet skal seperatkloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri

10.1 

Forslag til fremtidige terrænforhold skal være godkendt forud for byggetilladelsen. 
Der skal foreligge en plan for nuværende og fremtidige terrænforhold.

10.2

Opførelse af ny bebyggelse, beplantning og terrænregulering indenfor 
åbeskyttelseslinjen forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. 

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

• Parkering er anlagt i overensstemmelse med planens §§ 5.4 og 5.5.

• Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Gribskov Kommunes
anvisning, jf. 9.2.

• Bebyggelsen er seperatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Gribskov
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Kommunes anvisning, jf. § 9.3. 

§ 12 Servitutter og deklarationsbestemmelser

Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen.

§ 13 Ophævelse af lokalplan

13.1

Lokalplan nr. 15.8 for ”Et idrætsanlæg ved Nellerupgårdskolen”, vedtaget af 
Byrådet den 12. november 1984, ophæves indenfor denne lokalplans afgrænsning i
forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige bekendtgørelse af 
Lokalplan 315.15.

§ 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 overensstemmelse 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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