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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med 
Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen A/S.

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 inden 
kl. 12.00.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:

lokaldemokrati@gribskov.dk
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Forslag til Lokalplan 512.16 for boligområdet Skovgårdshave Syd i 
Helsinge

Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål

Ved årsskiftet 2012/13 blev der indviet en ny skole i Helsinge som samlede eleverne fra 
byens to folkeskoler på Skolevej. Dette betød at der ikke længere var behov for at 
benytte skolebygningerne på den gamle Tofteskole på Skovgårdsvej til offentlige 
skoleformål.

Byrådet arbejder generelt for at styrke Helsinge som kommunens hovedby og ønsker 
derfor at boligudbuddet i byen øges. Samtidig har Byrådet fokus på at byen primært 
styrkes gennem fortætning og omdannelse, frem for gennem inddragelse af nye 
byudviklingsarealer, og at overgangen mellem by og land er tydelig.

På grund af områdets nærhed til bymidten og naboskab til boligområder og 
landområdet, vurderer Byrådet, at en fremtidig omdannelse og fortætning af 
skoleområdet til boligområde vil passe godt ind i omgivelserne og understrege 
overgangen mellem by og land. 

En omdannelse vil desuden vil kunne bidrage til at styrke Helsinge som en attraktiv 
boligby. Nærheden til det åbne land og bymidten betyder, at det fremtidige boligområde 
til være attraktivt for de, der både ønsker at leve tæt på naturen, og samtidig have 
institutioner, idrætsfaciliteter, kollektiv trafik, handelsmuligheder mv. relativt tæt på 
bopælen.

Lokalplanen fra 2013 var offentligt fremlagt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013. I 
lokalplanforslaget fremgik to scenarier for udbygning af delområdet: Scenarie 1 (op til 
40 række-, kæde- dobbelthuse) og Scenarie 2 (op til 20 fritliggende enfamiliehuse). I 
forbindelse med offentlighedsfasen indsendte ansøger et forslag til et tredje scenarie 
omfattende en kombination af scenarie 1 og 2 med op til 20 række-, kæde- dobbelthuse 
i den vestlige del af delområdet og 10 fritliggende enfamiliehuse i den østlige og sydlige
del af området. Byrådet vedtog dengang, at den endelige lokalplan alene skulle omfatte 
scenarie 2 med op til 20 fritliggende enfamiliehuse. Hovedbegrundelsen for dette var 
særligt, at flere af indsigerne fra naboområdet Toftemarken udtrykte bekymring for et 
højt antal boliger i området med tilhørende aktivitet og trafikstøj.

Det nu-ansøgte projekt ligner overordnet mest scenarie 1, med den ændring at der er 5 
færre boliger, og at vejføringen (ligesom i det valgte scenarie 2) går ned midt gennem 
området, frem for at løbe langs den vestlige side langs Toftemarken-området. 

Plan- og Miljøudvalget igangsatte udarbejdelse af nyt plangrundlag for delområdet den 
15.08.2106, ud fra en vurdering af at boligmarkedet i byen er blevet væsentlig ændret 
siden den gældende lokalplan fra 2013 blev vedtaget, således at behovet for tæt-lav 
bebyggelse i området er steget.
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Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet ca. 13.532 m2 og er beliggende i byzone tæt ved Skovgårdsvej i den 
sydvestlige del af Helsinge.

Mod vest og nordvest grænser området op til et højereliggende parcelhusområde  
(Toftemarken), mod nord ligger det nuværende boligområde Skovgårdshave og mod øst 
afgrænses området af en større erhvervsejendom, hvor der på den modsatte side af 
denne og Skovgårdsvej er tæt-lav boligbebyggelse. Mod nordøst ligger Toftehallen, 
mens området mod syd grænser ud mod det åbne land.

Området trafikbetjenes ad Skovgårdsvej og en offentlig sti langs den nordlige del af 
lokalplanområdet forbinder de to tilgrænsende boligområder.

Skovgårdshave Syd har pga. den tidligere atletikbane et relativt fladt terræn, og er 
lavere beliggende end den øvrige del af Skovgårdshave. Hvor området grænser ud mod 
landområdet, er der en række karakteristiske enkeltstående træer med højtsiddende 
kroner placeret med ca. 5-10 meters mellemrum hvilket bevirker at der er udsyn til 
markerne. Træerne markerer overgangen mellem by og land.

Lokalplanens indhold

Bebyggelse 

Inden for lokalplanområdet bygges der række/kædehuse med tilhørende private uderum 
i 1 etage.

Facaderne skal stadig være i blankt murværk, beton, pudsede eller filtsede overflader i 
lyse jordfarver. Mindre dele af facaden kan være beklædt med lette materialer.

Et lavereliggende areal i den vestlige del af lokalplanområdet, fremstår i dag med tagrør
og vådbunds-plantearter, området friholdes for befæstelse og bebyggelse med henblik 
på at sikre det som grønt element og mindre biotop i byområdet.

Trafikale forhold

Den fremtidige trafikale situation betyder, at der stadig vil være spidsbelastning om 
morgenen og om aftenen når beboere skal til og fra arbejde. Samtidig vil Toftehallen 
med tilhørende parkering stadig være i brug og der er derfor trafik til og fra hallen alt 
efter hvilke arrangementer der foregår. Den fremtidige trafik forventes at ville sprede 
sig over et større tidsrum og i spidsbelastningsperioderne vil der være færre biler end i 
dag.

Der etableres en ny stamvej i forlængelse af den østlige vej gennem Skovgårdshave 
nord for lokalplanområdet, der fortsættes, som en enkelt vej igennem Skovgårdshave 
Syd med en vendeplads i den sydligste del af lokalplanområdet.

Terræn, opholds- og friarealer samt beplantning

Den tidligere anvendelse til atletikbane har medført at terrænet inden for lokalplan 
området er fladt og afgrænses af beplantning. Friarealer placeres omkring det interne 
vejforløb.

Området kommer til at rumme en række grønne områder og pladser til ophold og leg. 
Opholds- og friarealerne indrettes, så der er små lækroge til legepladser og picnic og 
større arealer til boldspil. Det er vigtigt at der er leg og ophold for alle aldersgrupper.
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Der vil være tilknyttet en mindre privat have til hver bolig. På denne måde har man sit 
eget private område og samtidig mulighed for at anlægge flere og større, fælles 
udearealer. Derved dannes der rigtig gode rammer for at mødes og have sociale 
arrangementer.

Den karakteristiske beplantning med de enkeltstående træer i lokalplanområdet 
beskrevet ovenfor skal bevares, og principperne for den skal bevares fremover.

Beplantning i og omkring de fælles opholds- og friarealer skal i højde og udformning 
understøtte den aktivitet, der ønskes i det enkelte område og tage hensyn til læ og 
sol/skygge.
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Forhold til anden planlægning

Landsplansdirektiv

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I den 
forbindelse skal der tages hensyn til vandplanernes retningslinje 41 i forhold til 
byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande (Fra Naturstyrelsen).

Gribskov Kommune har vurderet hvorvidt gennemførelse af lokalplanen medfører 
risiko for grundvandsressourcen samt om der er alternative placeringsmuligheder 
udenfor OSD.

Gribskov Kommune vurderer at dette ikke er tilfældet. Vurderingen begrundes med:

• Helsinges rolle som kommunens hovedby, behovet for byudvikling i Helsinge 
samt udstrækningen af OSD-området betyder at der ikke er alternativ placering 
udenfor OSD,

• at der ikke er konflikt mellem fortætning og omdannelse og de kvalitative og 
kvantitative målsætninger i det OSD-område lokalplanen berører

• at den anvendelse lokalplanen åbner mulighed for, nemlig boliger, ikke vurderes 
at være en grundvandstruende aktivitet (Liste 1, tilladelseslisten)

• at OSD-området kan karakteriseres som ikke-sårbart, og at der derfor ikke er 
behov for særlige grundvandssikrende tiltag.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med vandplanernes retningslinje 41 
fra Naturstyrelsen.

Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Der er behov for lokal boligudbygning i Gribskov Kommune for at fastholde 
befolkningsgrundlaget og derved søgningen til kommunale daginstitutionstilbud, skolen
m.m.

Den byudvikling lokalplanen åbner op for, er af lokal betydning og er rettet mod lokale 
behov. Byudviklingen sker i tilknytning til et af kommunens tre kommunecentre, 
Helsinge, og bidrager samtidig til, at fastholde en skarp grænse mellem by og land ved 
at tillade boligbyggeri på det areal der er indrettet til boldbane og som grænser op til det
åbne land.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 for Gribskov 
Kommune.

Helsinge Helhedsplan

Helhedsplan Helsinge fra 2009 opererer med en række principper bl.a. tre klare 
udviklingsretninger og stærke grønne forbindelser.

Udviklingsretningerne - eller møllevingerne - udgår fra byens centrum; gadekæret og 
gågaden. Vingerne indeholder mod nord kultur, fritid og undervisning, mod øst 
administration og mod syd erhverv og storskala. Mellem vingerne ligger boligområder 
og natur.
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Helhedsplan Helsinge ønsker også at styrke forbindelsen til landskabet uden for byen og
at de grønne områder i byen bliver forbundet og suppleret.

Lokalplanområdet ligger i området mellem kultur og undervisningsvingen mod nordvest
og erhvervsvingen mod syd. Det er tanken at området skal rumme flere grønne områder,
stier og pladser til ophold og leg og understøtter således de overordnede principper fra 
Helhedsplan Helsinge.

Servitutter

Der er inden for lokalplanområdet tinglyst servitutter om bl.a. anvendelsesforhold, 
sikring af afløbs- og forsyningsledninger mv.

Servitutterne fortrænges i det omfang de er i strid med lokalplanens bestemmelser, og 
kan efterfølgende aflyses fra tingbogen med henvisning til Lov om planlægning § 18.

Støjforhold

Lokalplanen bevarer områdets status som "boligområde". Et boligområde er især 
støjfølsomt i aften og nattetimerne samt i weekender, hvilket kan have betydning for 
den nærliggende virksomhed øst for lokalplanområdet.

Denne virksomhed skal i skel til det nye boligområde overholde Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for ekstern støj fra erhvervsvirksomheder. Det nye 
boligområde falder ind under kategorien "Boligområder for åben og lav 
boligbebyggelse", hvor følgende grænseværdier for støj gælder:

45 dB(A): mandag-fredag kl.7-18 samt lørdag kl 7-14

40 dB(A): mandag-fredag kl 18-22, lørdag kl 14-22 samt søn- og helligdage kl 
7-22

35 dB(A): alle dage kl 22-7

Vedtagelsen af lokalplanen giver ikke i sig selv mulighed for, at kommunen kan 
meddele påbud til støjende virksomheder.

For at sikre, at de vejledende grænseværdier for de nye boligområder overholdes, stiller 
lokalplanen derfor krav om, at bygherre i forbindelse med byggeansøgning for hvert 
byggeafsnit skal dokumentere, at de fastsatte grænseværdier for ekstern støj fra 
erhvervsvirksomheder er overholdt ved alle de nye boliger. Såfremt grænseværdierne 
ikke kan overholdes, skal byggeherre træffe foranstaltninger, der gør, at 
grænseværdierne kan overholdes.

Dokumentationen skal foreligge som støjmålinger/-beregninger baseret på realistiske 
modelberegninger udført som en "Miljømåling - ekstern støj" af et firma/laboratorium, 
der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK hertil.

Efter lokalplanens vedtagelse vil kommunen lægge det nye boligområdes beliggenhed 
til grund for afgørelser i forbindelse med ændrede støjforhold hos nærliggende 
virksomheder. Dette sikrer, at de vejledende grænseværdier for støj ved de nye boliger 
også fortsat vil være overholdt.

Forurening

Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at 
jord fra anlægsarbejdet er omfattet af Jordforureningslovens §50 angående 
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anmeldepligt. Disponering og bortkørsel skal således godkendes af 
jordforureningsmyndigheden.

Hvis der under byggeriet og anlægsarbejdet konstateres jordforurening eller 
affaldsdepot, skal arbejdet straks indstilles og Gribskov Kommune skal underrettes 
herom, jf. Miljøbeskyttelseslovens §21 og de generelle bestemmelser i 
Jordforureningsloven.

Klimasikring

For at minimere risikoen for skader ved voldsomme regnhændelser, skal 
lokalplanområdet indrettes terrænmæssigt således, at eventuel opstuvning af vand på 
terræn ved voldsom regn giver mindst mulig skade på mennesker, miljø og ejendom.

Et kort over risikoen for oversvømmelse kan modelleres med afsæt i koteplanen for 
området og sammenholdes med plan for byggefelter, sokkelkoter og arealanvendelse. 

Koteplanen skal justeres, så man sikrer mindst mulig skade ved oversvømmelser, f. eks. 
ved at opstuvning sker på ubebygget terræn inden for lokalplanområdet. Tiltag til 
klimasikring kan tænkes sammen med eventuel lokal regnhåndtering ved normale 
regnhændelser.

Spildevand

I henhold til Kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet separatkloakeres. For 
området som en helhed må afløbskoefficienten til offentlig kloak ikke overstige 50%. 

Eventuelt overskydende regnvand skal håndteres lokalt, f.eks. ved at etablere bassiner 
eller ved lokal regnvandsafledning f.eks nedsivning. For ubebyggede arealer skal 
befæstelsesgrad og afløbskoefficient holdes på et minimum. Afløbskoefficienten til 
offentlig kloak kan reduceres via f. eks. semipermeable belægninger, grønne tage, lokal 
rekreativ vandhåndtering eller rabat nedsivning.

Afvanding af parkeringsarealerne kan enten ske ved; 

1) diffus nedsivning gennem biologisk aktiv jord, f.eks. i grøfter eller 

2) i et egentligt nedsivningsanlæg subsidiært ved udledning, hvis nedsivning ikke er 
mulig.

Nedsivningsanlæg og udledning vil kræve tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Vand og varme

Lokalplanområdet er omfattet af Helsinge Vandværk og skal enten tilsluttes kollektiv 
varmeforsyning hvis muligt, eller opvarmes med individuel forsyning

Vejforhold

Intern vej anlægges som private fællesveje.

Museumsloven

Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet

standses i det omfang det berører fortidsmindet, jævnfør museumslovens § 27. Fundet 
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skal straks anmeldes til Gilleleje Museum.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages 
miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Lovens § 3 
samt lovens bilag 3 og 4.

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. Vurderingen begrundes i at der er 
tale om fortætning i et område omgivet af bymæssig bebyggelse og at planen og det 
byggeri den åbner op for er af begrænset omfang og lokal karakter.

Kommunen har derfor vurderet at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

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 512.16 for boligområdet Skovgårdshave 
Syd 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 omdanne området til boligområde.

at sikre en klar overgang mellem land og by.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnr. 7kz, Helsinge 
By, Helsinge, samt alle parceller der efter den xx.xx.201x udstykkes herfra.

2.2

Området ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse, eventuelt med tilhørende 
fælleshus, parkering samt opholds- og friarealer og eventuelle anlæg til håndtering af 
overfladevand. 

3.2

Inden for boligområdet er det derudover tilladt at udøve liberalt erhverv, som 
almindeligvis kan udføres i boligområder og som ikke medfører gener for områdets 
øvrige beboere.

§ 4 Udstykning

4.1

Udstykning skal ske i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, 
som vist på kortbilag 2.

4.2

Parceller må ikke udstykkes eller ved arealoverførsel blive mindre end 250 m², inkl. 
andel i fællesareal. 
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4.3

Arealer beliggende uden for de private udearealer, jf. Kortbilag 3, udgør fælles 
friarealer, samt vej-, sti- og parkeringsarealer. Fællesarealer skal samnoteres.

4.4

Vej- og stiareal skal matrikuleres selvstændigt i overensstemmelse med den på kortbilag
2 viste retningsgivende udstykningsplan.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til området må kun ske fra fortsættelsen af adgangsvejen fra Skovgårdsvej 
via Skovgårdshave.

5.2

Veje og stier må kun udlægges og anlægges med profiler som angivet på kortbilag 3.

5.3

Parkeringsområder inden for lokalplanområdet må kun anlægges med semi-
gennemtrængelige belægninger, som f.eks. græsarmering.

5.4

Belægning på stier og veje må kun anlægges som asfalt eller tilsvarende fast og 
handicapvenlig belægning.

5.5

Veje, stier og p-arealer skal udlægges efter principperne vist på kortbilag 3. Det skal 
sikres, at der er tilstrækkelig udsyn og oversigtsforhold ved krydsning mellem sti og vej.

5.6

Der skal udlægges areal svarende til mindst 1,5 p-pladser pr. bolig. Der skal sikres plads
til udlæg af yderligere 0,5 p-plads pr. bolig.

5.7

Der skal sikres niveaufri adgang til alle boliger, opholds- og friarealer, og 
publikumsrettet erhverv.

5.8

Belysning af veje, stier og p-arealer må kun udføres som parkbelysning med et lyspunkt
på højest 3,5 m.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bebyggelsens placering

Den mindre lavning i den vestlige del af lokalplanområdet (se kortbilag 2), skal 
friholdes for bebyggelse og befæstelse af enhver art.

6.2 Bebyggelsestype

Byggeri inden for lokalplanområdet må kun opføres som dobbelthuse og/eller 
række-/kædehuse på en etage.

6.3 Bebyggelsestæthed

Bebyggelsesprocent må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom inkl. andel i fælles 
friarealer og der må højst opføres 35 boliger med et maksimalt etageareal for hver på 
125 m2.

Etagearealet og andel i fællesareal opgøres efter reglerne i BR15 bilag 1, B.1.1.3.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Nye bygninger skal arkitektonisk indpasses, så den samlede bebyggelse fremstår 
harmonisk og helstøbt inden for lokalplanområdet således at der skabes en særskilt 
identitet i området.

7.2

Facader på boliger kun fremstå som blankt murværk, beton, pudsede eller filtsede 
overflader i lyse farver. Mindre dele af facaderne kan være træværk, og/eller 
pladebeklædning i jordfarver/gråtoner.

7.3

Taghældninger skal være mellem 0 og 45 grader.

7.4

Tagbeklædning må udføres med tegl i jordfarver, pladebeklædning eller tagpap i 
grå/sorte nuancer.

7.5

Der må etableres ”grønne tage” (tage beklædt med urter og sedum) i bebyggelsen.

7.6

Ingen tagbeklædning må være med reflekterende materialer.

7.7

Der må etableres solfanger- og solcelleanlæg på beboelsesbygningernes tage og facader.
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Disse skal udføres i samme farve som tag- eller facadematerialet.

7.8

Vinduer og karme skal udføres af træ eller metal eller som en kombination af disse.

7.9

Vinduer i tagflader skal integreres i arkitekturen m.h.t. regelmæssighed og udformning. 
Den samlede bredde af kviste må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde. Placeres flere 
kviste på en tagflade, skal kvistene være ens.

7.10

For at sikre bebyggelsen et ensartet udseende, hvor æstetiske hensyn og materialernes 
evne til at patinere på en naturlig måde, er i højsædet, må der ikke benyttes 
plastmaterialer.

7.11

Mindre bygninger kan have facader i træ – eller pladebeklædning i jordfarver/gråtoner. 
Tage på mindre bygninger kan være ”grønne tage”, pladebeklædning eller tagpap i grå - 
eller sorte nuancer.

7.12 Skiltning og reklamering

Skiltning og reklamering, bortset fra alm. navne- og nummerskiltning samt 
oversigtskort og henvisningsskilte, må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert 
enkelt tilfælde.

§ 8 Terrænforhold

8.1

Inden for lokalplanområdet må terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter, kun 
foretages efter forudgående tilladelse fra Byrådet. For at minimere risikoen for skader 
ved voldsomme regnhændelser, skal lokalplanområdet indrettes således, at eventuel 
opstuvning af vand på terræn ved voldsom regn giver mindst mulig skade på 
mennesker, miljø og ejendom.

§ 9 Ubebebyggede arealer, beplantning, hegn og oplag

9.1 Opholds- og friarealer

Fælles opholds- og friarealer til leg, bevægelse og lokal vandhåndtering skal fremstå 
grønne og udlægges efter de retningsgivende principper på kortbilag 3.

Hver bolig skal sikres et privat frirum i form af have eller terrasse.

9.2 Terræn på opholds- og friarealer

Det eksisterende terræn på og omkring opholds- og friarealer skal bevares i videst 
mulige omfang, så der skabes spændende uderum. Der skal tages hensyn til 
gangbesværede.
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9.3 Håndtering af overfladevand

Inden for lokalplanområdet må der maksimalt være 50 % befæstelsesgrad (0,5 
afløbskoefficient).

Afvanding af parkeringsarealer kan enten ske ved 1) diffus nedsivning gennem 
biologisk aktiv jord, f.eks. i grøfter eller 2) i et egentligt nedsivningsanlæg subsidiært 
ved udledning, hvis nedsivning ikke kan ske. Nedsivningsanlæg og udledning vil kræve 
tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvis afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal der etableres bassiner eller udføres 
lokal regnvandsafledning f.eks nedsivning.

9.4 Beplantning

Mod syd og øst, hvor lokalplanområdet grænser op til åbent land, er der en række 
karakteristiske enkeltstående løvtræer med højtsiddende trækrone. Træerne er placeret 
med ca. 5-10 meters mellemrum. Træerne skal bevares, og fremtidig beplantning i dette 
område skal følge samme princip. Træerne markerer overgangen mellem by og land.

9.5 Hegn

Hegn omkring fælles opholds- og friarealer skal være levende hegn evt. kombineret 
med faste hegn. Hegn til private haver må kun være levende hegn eller faste hegn, 
bygget i træ samt vægvinger i samme overflade som bygningen.

9.6 Oplagring

Udendørs oplagring, såsom af køretøjer over 3.500 kg, uindregistrerede campingvogne, 
køretøjer og kølbåde og større både, må ikke finde sted på fællesarealer, herunder 
vejarealer (veje samt rabatter, fortove og stier.

§ 10 Lednings- og antenneanlæg samt tekniske anlæg

10.1

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

10.2

Sende- eller modtageranlæg, herunder parabolantenner, må ikke placeres over 
bygningens kip, og skal placeres således at den er så lidt synlig som mulig fra vej og 
offentlig areal.

§ 11 Forudsætninger for tilladelse til byggeri

11.1

Der skal foreligge et godkendt projekt efter varmeforsyningsloven.

11.2

Der skal foreligge en godkendt byggemodning for det aktuelle område.
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11.3

Der skal foreligge et godkendt vejprojekt for det aktuelle område.

11.4

Der skal foreligge godkendt redegørelse for håndtering af voldsomme regnhændelser, jf 
§ 8.1.
11.5

Der skal foreligge godkendt redegørelse for befæstningsgrader og håndtering af 
overfladevand i overensstemmelse med § 9.3.

11.6

For hvert byggeafsnit skal det dokumentere, at de fastsatte grænseværdier for ekstern 
støj fra erhvervsvirksomheder er overholdt ved alle de nye boliger.

Dokumentationen skal foreligge som støjmålinger/-beregninger baseret på realistiske 
modelberegninger udført som en "Miljømåling - ekstern støj" af et firma/laboratorium, 
der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK hertil.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret udendørs anlæg i 
overensstemmelse med § 5 og § 9. Byrådet kan, eventuelt på nærmere vilkår, tillade at 
beplantning efter § 9, først udføres i den førstkommende plantesæson efter områdets 
ibrugtagning.

12.2

Bebyggelsen skal enten tilsluttes kollektiv varmeforsyning hvis muligt, eller opvarmes 
med individuel forsyning.

12.3

Bebyggelsen skal tilsluttes offentlig kloak. Ibrugtagning må ikke finde sted før der er 
betalt tilslutningsbidrag og tilslutning har fundet sted.

12.4

Bebyggelsen skal være tilsluttet Helsinge Vandværk og må ikke tages i brug før 
tilslutning har fundet sted.

12.5

Bebyggelsen skal være tilsluttet strømforsyningen og må ikke tages i brug før tilslutning
har fundet sted.

12.6

Inden ibrugtagning af bebyggelsen, skal der være oprettet en grundejerforening for 
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området i henhold til §13.

§ 13 Grundejerforening

13.1

Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme inden for lokalplanens område.

13.2

Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne senest når halvdelen af boligerne  er 
taget i brug, eller når Byrådet kræver det.

13.3

Grundejerforeningens vedtægter og evt. ændringer heri, skal godkendes af Byrådet.

13.4

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings -, og 
fællesarealer, herunder belysning og mindre bygninger som er opført på arealet, samt de
opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger.

13.5

Grundejerne inden for lokalplanområdet har pligt til at overdrage de i § 5 og §9 nævnte 
vej -, parkerings – og fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har 
pligt til at tage skøde på samme arealer.

13.6

Grundejerforeningen er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved 
optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen 
af administrationen af foreningens opgaver samt kræve fornøden sikkerhed herfor.

13.7

Der skal udarbejdes et sæt detaljerede regler omhandlende den fremtidige 
vedligeholdelse af vejanlægget, herunder de enkelte ejeres rettigheder og forpligtelser 
samt grundejerforeningens overordnede opgave. Dette regelsæt skal indarbejdes i 
”udkast til grundejervedtægter”, som skal godkendes af byrådet, jf. § 13.

§ 14 Ophævelse af del af lokalplan 512.13

14.1

Lokalplan 512.13 For boligområdet Skovgårdshave i Helsinge, vedtaget af Byrådet i 
marts 2013, ophæves inden for denne lokalplans afgrænsning i forbindelse med 
Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 512.16 for 
boligområdet Skovgårdshave i Helsinge.
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§ 15 Retsvirkninger

15.1

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.

15.2

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.

15.3

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.

15.4

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af 
en ny lokalplan.

15.5

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen. 

15.5

For hvert byggeafsnit skal der foreligge dokumentation for, at de fastsatte 
grænseværdier for ekstern støj fra erhvervsvirksomheder er overholdt ved alle de nye 
boliger

§ 16 Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov kommunes Byråd
den XXXX 201X.

På Byrådets vegne

Kim Valentin                    Holger Spangsberg Kristiansen

  Borgmester                            Kommunaldirektør
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