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Indledning

Dette tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov kommune er udarbejdet for, at 
skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan 327.01 for dagligvarebutik 
ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup.

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Gribskov Kommune ønsker at give mulighed for 
etablering af en dagligvarebutik i et område, der hidtil har været udpeget som boligområde. 
Dermed ændres der på den udpegning til centerområde og boligområde som findes i retnings-
linjerne, samt den medfølgende ændrede anvendelse i rammebestemmelserne.

Idet der er tale om en mindre omdannelse af centerområdet i Esbønderup, der i højere grad 
følger en naturlig afgrænsning i fht. adgang og oplevelsen af Esbønderup, er det vurderet, at 
der ikke skal skal indhentes ideer og forslag ved en offentlighedsfase.

Kommuneplantillægget omfatter ændring for en del af matr. 6aæ (som afgrænset i lokalplan 
327.01 for dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup) fra boligområde til cente-
rområde, samt matr. 4bq og matr. 2d ændret fra centerområde til boligområde.

Hovedstruktur

Nærværende tillæg medfører ingen ændringer i Kommuneplanens hovedstruktur. Der er ude-
lukkende tale om en mindre og mere naturlig omdannelse af rammen for centerområde og 
boligområde i Esbønderup.

Retningslinjer 

Kommuneplantillægget omfatter del af matr. nr. 6 aæ i Kr. Esbønderup, Esbønderup, der er 
udpeget til Boligformål, samt matr. nr. 32, 33, 34,2p, 8at, 8r, 8f, 29a,8q, 29c, 29b, 8m, 8h, 2i, 2f,

2o, 8be, 2a, 8n,  Kirke Esbønderup by, Esbønderup, der er udpeget til centerområde.

Matr. 6 aæ er udpeget til boligformål. Der er i dag et større grønt område mod nord, lejlig-
hedsbebyggelse mod syd, der er en gammel gård og med tilhørende parkeringsplads ud mod 
Gillelejevej. Matriklen afspejler som resten af Esbønderup et kuperet terræn. Der er tale om 
et udsnit i den nordlige del af matr., der ændrer anvendelse, og følger dermed lokalplanens 
afgrænsning. Den samlede matrikel udgør 8.189m2, hvoraf lokalplanarealet udgør ca. 
4.400m2.



Matriklerne 4 bq og 2 d er begge beliggende i centerområdet 6.C.01 med mulighed for detail-
handel. De er beliggende i 2. række fra det centrale Østvej, og har dermed ingen logisk pla-
cering i detailhandelsområdet i byen, da detailhandlen i området ikke er mere udbredt. Der 
har ikke tidligere været detailhandel eller drevet anden form for erhverv på nævnte ejendom-
me. Matriklerne er henholdsvis 3.831m2 for matr. 4 bq og 1.000m2 for matr. 2 d.

Matriklernes samlede størrelse efterlader dermed plads til at sikre den nødvendige ændring af
rammeområdet for tilvejebringelse  af ny centerafgrænsning. 

Lokalcenter afgrænsning

Området i Esbønderup er i kommunens detailhandelsstruktur, jf. Kommuneplan 2013-25, ud-
peget til lokalcenter for detailhandel. Lokalcentre kan indeholde funktioner som butikker, min-
dre liberale erhverv og forskellige former for offentlig service, der betjener det lokale opland. 
Den samlede ramme til butiksformål inden for området er 3.000m² og den maksimale stør-
relse for den enkelte butik er 1.000m² bruttoetageareal. Etablering af en ny tidssvarende 
dagligvarebutik vil bidrage til den lokale dagligvareforsyning i Esbønderup samt byens opland.

Byprofilen for Lokalcentrene lyder:
Planlægningen af lokalcentrene skal understøtte eksisterende tilbud og funktioner afhængig 

af forholdene i den enkelte by samt samspillet med andre byer. I takt med, at kommunen 

planlægger for de enkelte lokalcentre, vil der blive arbejdet med, at byen samtidig får define-

ret en byprofil.

Den nye centerafgrænsning ændrer ikke på denne beskrivelse. Derimod vil den centeraf-
grænsning i højere grad støtte op om at lokalcentret 'skal understøtte eksisterende tilbud og 
funktioner' når det centreres omkring den centrale vejstruktur i Esbønderup; Vestvej og Øst-
vej – hovedårerne ind til byen. Således at bagvedliggende ejendomme beholdes som boliger, 
og kun ejendomme ud mod centergade (Vestvej) indgår i centerområdet.



Den eksisterende centerafgrænsning i Esbønderup, med foreslået ændringer i rammeområ-

det.



Afgrænsning af foreslået centerafgrænsing for Kommuneplantillæg nr. 8

Rammebestemmelserne 6.C.01 for Centerområde i Esbøn-
derup

Rammebestemmelserne ændres i forbindelse med et forslag til lokalplan for  327.01 for dag-
ligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej i Esbønderup. Arealet fremgår af ovenstående kort.

Kommuneplantillæg nr.8 sikrer en omdannelse af rammeområde 6.C.01 til også at omfatte en
del af rammeområdet 6.B.01. Omdannelsen af rammeområde 6.C.01 er sammenfaldende 
med afgrænsningen af Lokalplan 327.01 beliggende i den vestlige del af Esbønderup. Ligele-
des udgår en del del af rammeområde 6.C.01 til boligområde - rammeområde 6.B.01.

Omdannelsen af rammeområde 6.C.01 giver mulighed for anvendelse til centerformål i et om-
råde, der hidtil har været udpeget til boligformål. Ligeledes er omdannelsen med til at forme 
en mere naturlig afgrænsning for centerområde og dermed detailhandlen i Esbønderup.

Ved udpegning af lokalcentre til butiksformål sker det under hensyntagen til bymønsteret. 



Den ny centerafgrænsning former sig i højere grad efter byens mønster, der har en stærk og 
karakteristisk identitet langs Østvej og Vestvej. Det er således kun de 2 førnævnte matrikler 
4 bq og 2 d, Kirke Esbønderup By, Esbønderup, der ikke har adgang fra nævnte primære 
veje. Ligeledes har der tidligere aldrig været detailhandel eller anden form for erhverv på 
nævnte ejendomme .

Ved at lade den nordlige del af matr. 6 aæ ud mod Vestvej indgå som en del af rammeområ-
de 6.C.01 skabes der en naturlig indgang til byens centerområde og detailhandlen i byen. 
Idag er byen ikke karakteriseret ved megen handel, men et nyt ”blikfang” vil måske kunne bi-
beholde og med tiden øge detailhandlen i Esbønderup.

Lokalplanens afgrænsede område på matr. 6 aæ indgår ved kommuneplantillæggets endelige 
vedtagelse i rammeområde 6. C.01. Der sker ikke yderligere ændringer i rammebestemmel-
serne.

6.C.01 Centerområde i Esbønderup 

Anvendelse Centerformål som butikker, liberale 
erhverv, restauranter, hotel og lignende
samt mindre ikke generende fremstil-
lingsvirksomheder i tilknytning til butik-
kerne.

Offentlige formål som institutioner og 
lignende.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og 
etagehusbebyggelse. 

Butiksstørrelser Dagligvarebutikker: 
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. bu-
tik.

Udvalgsvarebutikker: 
Max. 1.000 m2 bruttoetageareal pr. bu-
tik.

Indenfor området må der max. udnyttes
3.000 m2 bruttoetageareal i alt til bu-
tiksformål. 

Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent Boligformål:

Max. 30 for den enkelte ejendom.

Anden bebyggelse:
Max. 45 

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m 

Bevaring En del af byen er særlig velbevaret og 
vidner om en kulturhistoriske arv. Se 
vejledende afgrænsning af området ne-
denfor samt Retningslinjer for Kulturhi-



storiske bevaringsværdier. 

For matriklerne 4 bq og 2 d Kr. Esbønderup, Esbønderup gælder at de ved kommuneplantil-
læggelse endelige vedtagelse indgår i rammeområde 6.B.01. Der sker ikke yderligere ændrin-
ger i rammebestemmelserne.

6.B.01 Boligområder i Esrum og Esbøn-
derup 

Anvendelse Boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyg-
gelse) med tilhørende serviceanlæg som
daginstitutioner, boliger for ældre, fæl-
leshuse, mindre butikker, der uden ge-
nevirkninger kan indpasses i området. 

Zonestatus By- og landzone, fremtidig byzone. 
Bebyggelsens omfang 
og udformning 

Ingen særlige krav.
Se dog nedenfor under Bevaring. 

Grundstørrelse Mindstegrundstørrelsen fastsættes til 
700 m².

På ejendomme større end 1.000 m² kan
der opføres et antal boliger svarende til,
at nettogrundarealet pr. bolig udgør 
mindst 500 m². 

Boligerne skal opføres helt eller delvist 
sammenhængende (fælles gavlmur) 
med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse
eller række- og klyngehuse). 

Opholds- og friarealer De eksisterende grønne områder i for-
bindelse med boligområderne skal fri-
holdes for bebyggelse. 

Bygningshøjde Max. 1½ etage
Max. 8,5 m 

Bevaring Den ældre bebyggelse i Esrum Hoved-
gade, Klostergade og Munkegade er af 
høj arkitektonisk og kulturhistorisk vær-
di og skal søges bevaret.

En del af de to byer er særlig velbevaret
og vidner om en kulturhistoriske arv. Se
vejledende afgrænsning af områderne 
nedenfor samt Retningslinjer for Kultur-
historiske bevaringsværdier. 



Vedtagelsespåtegnelse

Forslag til tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 er godkendt til offentlig fremlæggelse af 
Gribskov Kommunes Byråd den XX.XX.20XX

På Byrådets vegne

            Kim Valentin Holger Spangsberg Kristiansen
             Borgmester                           Kommunaldirektør



Bag kommuneplanen

Om kommuneplanen og tillæg til kommuneplanen

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Byrådets overordnede fysiske plan for hvordan Gribskov Kommune skal 
udvikle sig i de kommende 12 år og beskriver hvad arealerne i kommunen skal anvendes til 
og hvilke værdier, der lægges vægt på i udviklingen.

Hvad er et kommuneplantillæg?

Et tillæg til kommuneplanen er en ændring af delelementer i den samlede kommuneplan, der 
vedtages imellem de kommuneplanrevisionerne, der foregår hvert 4. år i sidste halvdel af by-
rådsperioden.

Hvad ændres med dette kommuneplantillæg?

Med dette tillæg ændres rammebestemmelserne og udpegningen af centerområdet i Esbøn-
derup, der så centerområdet for en mere naturlig udformning.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget, og det er vurderet, at ændrin-
gerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at tillægget derfor ikke skal miljøvur-
deres.

Hvordan er tillægget blevet til

Tillægget er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan for den ene af områdets matrik-
ler. Ændringer i rammebestemmelserne er fremkommet gennem arbejdet med lokalplan for 
en del af området.

Planens forudsætninger

Tillægget er i overensstemmelse med de forudsætninger, der er gældende for kommuneplan 
2013 – 25, og således er tillægget udarbejdet i overensstemmelse med den statslige og re-
gionale planlægning.

I overensstemmelse med Fingerplan 2013 er der her tale om byudvikling af lokal karakter i 
forbindelse med et udpeget kommunecenter.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af arealer udpegede  med særlige drikkevands-
intereser, men er indenfor redegørelsen for arealanvendelsen i Esbønderup, jf redegørelsen 
for drikkevandsinteresser i kommuneplan 2013-25. 



Tillægget er ikke i modstrid med en Vandplan, en Natura 2000 plan eller handleplaner knyttet
til disse. 

Der er inden for området ikke udpegede råstof-områder i den regionale råstofsplan, og tillæg-
get er ikke i modstrid med en kommunal risikostyringsplan.

Der henvises i øvrigt til forudsætningerne for Kommuneplan 2013-25.

Planens retsvirkninger

Tillæggets retsvirkninger indtræder ved tillæggets endelige vedtagelse, hvilket betyder, at  
skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanen er ikke umiddelbart binden-
de for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktivite-
ter, der er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i 
kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at gribe konkret ind over for 
udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestem-
melser i kommuneplanen.


