
Samarbejdsaftale om mole ved Tisvildeleje

Parter

Mellem Tisvildeleje Molens Venner F.M.B.A. (herefter foreningen), Gribskov 

kommune og Naturstyrelsen, Nordsjælland indgås hermed samarbejdsaftale om 

anlæg, drift og vedligehold af mole ved Tisvildeleje ud for matr. nr. 1a Tibirke 

Flyvesand, Tibirke. 

Formål med samarbejdsaftalen 

Formålet med nærværende aftale er at sikre renovering og vedligeholdelse af 

molen, som stilles frit til rådighed for offentlighedens anvendelse.

Aftaleperiode

Aftalen indgås 1. november 2016 og løber indtil den opsiges skriftligt af en af 

parterne med 1 års varsel. Opsigelse kan tidligst finde sted 1o år efter aftalens 

indgåelse.

Aftalens indhold

Naturstyrelsen, Nordsjælland stiller som grundejer molen til rådighed for 

samarbejdet. Naturstyrelsen, Nordsjælland deltager ikke i finansiering af 

renovering eller vedligehold af molen. Naturstyrelsen, Nordsjælland skal godkende

alle ændringer af molens opbygning eller udseende. 

Gribskov kommune yder tilskud til molens renovering på maksimalt 1,15 mio. kr. 

Tilskuddet gives under forudsætning af, at renoveringen foretages senest i 2017. 

Foreningen er ansvarlig for projektering og udførsel af renovering af molen. 

Foreningen dækker alle omkostninger til renovering og senere vedligehold af 

molen. Foreningen  er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser til 

renovering af molen, ligesom Foreningen er ansvarlig for, at selve molen til 

stadighed opfylder gældende myndighedskrav – herunder også at anvendelse af 

molen kan ske på betryggende vis. 

Foreningen er ansvarlig for, at molen i øvrigt fremstår pæn og velvedligeholdt.

Offentlighedens adgang

Offentligheden har adgang til molen efter den til enhver tid gældende lovgivning. 

Naturstyrelsen og Gribskov Kommune er uden ansvar for skader på molen eller på 

publikum som følger af publikums brug af molen.  Foreningen har tilladelse fra 

Naturstyrelsen som grundejer til at opsætte skilt på eller ved molen om at adgang 

sker på eget ansvar. 

Mislighold  

Aftalen ophører, hvis nærværende aftale misligholdes af en af parterne og efter at 

den misligholdende part har fået en rimelig frist til at afhjælpe misligholdet.

 



Ophør

Ved aftalens ophør tilfalder molen Naturstyrelsen. 

Hvis en myndighed kræver molen fjernet fx som følge af manglende vedligehold, 

forpligter parterne sig til in solidum at dække nettoomkostningerne hertil, idet 

indtægter fra anlæggets stenværdi indgår til dækning af fjernelsesomkostningerne.

Naturstyrelsens andel i disse omkostninger kan ikke overstige den andel, som 

fjernelsen af det oprindelige anlæg per 1.november 2016 vurderes at ville koste 

netto. 

Såfremt renoveringen af molen ikke sker, som forudsat inden udgangen af 2017, 
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