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Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 

nr. 344.02 for Nordsjællands Fuglepark 

Gribskov Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 

nr. 344.02 i offentlig høring i perioden 9. november 2015 til 7. januar 2016. 

 

Planforslagene udlægger et areal til dyre- og fuglepark Sodemarksvej. Nord-

sjællands Fuglepark er en eksisterende fuglepark og planforslagene danner det 

planmæssige grundlag en række bygningsmæssige udvidelser.  

 

Kommunen har den 6. januar 2016 oplyst, at man vil foretage følgende ændrin-

ger i planforslagene: 

 

Rammer for lokalplanlægning ændres fra: 

 

6.R.08 Nordsjællands Fuglepark 

Anvendelse: Rekreativt område som fugle- og dyrepark. 

Zonestatus: Landzone 

 

til: 

 

6.R.08 Nordsjællands Fuglepark 

Anvendelse: Rekreativt område som fugle- og dyrepark, med tilhørende restau-

rant, undervisning, dyre- og fuglebure, relevante service-, medarbejder- og 

publikumsfaciliteter samt en bygning til helårsbeboelse med op til to boligen-

heder. 

Zonestatus: Landzone 

Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelse til publikums- og medarbejder-

faciliteter, beboelse og værksted/lager eller lignende må maks. udgøre et sam-

let areal på 4.500 m
2
. 

Der kan herudover opføres konstruktioner og lignende til dyr og fugle. 

Nye bebyggelser og konstruktioner skal holdes samlet. 

 

Erhvervsstyrelsen
1
. finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens 

§ 29, stk. 1
2
, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 344.02 

under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de anførte 

ændringer og suppleringer. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Klit Johansen 

 

 

                                                      
1 Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er bl.a. planloven overført til Erhvervs- og 
Vækstministeriet. Beføjelsen er henlagt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr.7, i bekendtgørelse nr. 
1137 af 24/09/2015 om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om 
planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver. 
2 jf. planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23/11/2015 af lov om planlægning. 
Erhvervsstyrelsen har alene vurderet planforslagene i forhold til de overordnede statslige 
interesser.  

 


