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Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 344.02 for 
Nordsjællands Fuglepark samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Gribskov Byråd har den 26.10.2015 godkendt forslag til Lokalplan 
344.02 for Nordsjællands Fuglepark med tilhørende forslag til tillæg 
nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune til offentlig 
fremlæggelse. Byrådet har samtidig besluttet, at planerne ikke skal 
miljøvurderes.

Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside 
www.gribskov.dk/høring den 09.11.2015. 

Med lokalplanforslaget skabes der planmæssigt grundlag for, at 
Nordsjællands Fuglepark kan udvikles med en række nye bygninger 
og dyreanlæg. 

Med tillægget til kommuneplanen sikres, at lokalplanen er i 
overensstemmelse med kommuneplanen. 

Planforslagene fremlægges offentligt i perioden 09.11.2015 til 
07.01.2015 og kan ses på www.plansystemdk.dk og 
www.gribskov.dk/høring. På kommunens biblioteker og i 
Borgerservice kan du få hjælp til at se planforslagene. 

I forbindelse med den offentlige høring holder vi 'åbent hus' på 
rådhuset, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, torsdag den 19.11.2015 kl. 
15.00-18.00, hvor alle interesserede kan stille spørgsmål til 
lokalplanen. Tilmelding ikke nødvendig.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal sendes til 
tms@gribskov.dk eller Plan- og Miljøudvalget, Gribskov Kommune, 
Postbox 10, 3200 Helsinge.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være Kommunen i hænde 
senest den 07.01.2015, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets 
stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.
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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 den 
09.11.2015 og finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort - og højst i et år efter forslagets 
offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Venlig hilsen

Astrid Binderup Jørgensen
Planlægger
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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med 
Nordsjællands Fuglepark, JUELarkitekter og Niras. 

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den 
26.10.2015 og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring 
den 09.11.2015.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den 09.11.2015 til den 
07.01.2016.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den 07.01.2016. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:

tms@gribskov.dk

eller

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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Forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands 
Fuglepark 

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Nordsjællands Fuglepark er udsprunget i 2001 af en passion for sjældne og 
eksotiske fugle og dyr og har fra starten haft til huse på en mindre 
landbrugsejendom, hvor der ikke fra starten har været lavet en egentlig 
planlægning for området. Støt og roligt er dyrene blevet flere, og parken er vokset 
til i dag at være godkendt som zoologisk anlæg af Fødevarestyrelsen i 2011, på lige
fod med andre dyreparker. For at kunne leve op til de krav og standarder, det 
kræver at være en attraktion på det niveau står Nordsjællands Fuglepark imidlertid 
overfor at skulle udvide og udvikle kapaciteten af dels anlæg og volierer til dyrene 
og dels faciliteter til parkens gæster. 

Lokalplanforslaget er udarbejdet som plangrundlag for den fremtidige udvikling af 
parken med nye og spændende faciliteter, som skal medvirke til at højne kvaliteten 
af de oplevelser, man kan få i parken og derved bidrage til at fremme turismen i 
Gribskov Kommune.

Derudover er formålet med lokalplanen at sikre og fastholde parkens intime 
karakter og såvel de 'etablerede' som de uberørte naturområder, for på denne 
måde at bevare oplevelsen af faunaen i sit rette miljø, samt at tage størst muligt 
hensyn til de omkringliggende natur- og landskabskvaliteter i området. Der gives 
desuden mulighed for solceller og lokal håndtering af regnvand, i tråd med 
kommunens fokus på bæredygtighed og klimatilpasning. 

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Nordsjællands Fuglepark er beliggende på ejendommen Sodemarksvej 22, matr. nr.
9 b Søborg By, Søborg. Ejendommen dækker et areal på 5,6 ha (55.680 m2) og er 
landbrugsnoteret. Lokalplanområdet dækker hele ejendommen.

I det øst/nordøstlige hjørne berøres ejendommen perifert af en del af et større, 
sammenhængende naturbeskyttelses- og Natura 2000-område (Snævret Skov). 
Hele ejendommen indgår i en nord-sydgående økologisk forbindelse, og er en del af
et større bevaringsværdigt landskabsområde. Mod nord grænser ejendommen op til
vandløbet Bøgebirkerenden. Endelig er den østlige del af ejendommen, engarealer, 
berørt af skovbyggelinien til Snævret Skov.

Lokalplanområdet anvendes i dag som dyrepark og bolig, og har været under 
udvikling siden år 2001. Parken er åben for det brede publikum fra påske til og med
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skolernes efterårsferie. Parken har årligt ca. 15.000 besøgende, med en forventet 
stigning over de kommende 10 år til ca. 25.000 besøgende - primært turister, men 
også antallet af skoleklasser forventes at stige udenfor den egentlige sæsonperiode.

Nordsjællands Fuglepark har Danmarks mest omfattende samling af fugle. Over 
2.000 fugle fordelt på 300 arter. Desuden kænguruer, silkeaber, emuer, geder og 
andre pelsdyr, samt en stor samling af bl.a. øgler og padder.
Den nuværende park drives af ejeren og ansat medhjælp.

Ejendommen drives således i dag som fugle- og dyrepark. Den rummer 
eksisterende bebyggelse og anlæg i form af en ca. 600 m2 tropehal, en bolig på 
193m2 med privat have, nogle få værksteds- og lagerbygninger på 206 m2 samt i alt
ca. 2.550 m2 mindre fuglevolierer og dyreanlæg/indhegninger.
Ankomst til ejendommen sker via Sodemarksvej 22, hvorfra ubefæstede vejarealer 
fører til 2 parkeringsområder. Herudover findes mindre stier, som fører rundt i 
parken.

Ejendommens arealer består af et rimelig jævnt terræn med få mindre søer og med
uberørte græsbevoksede naturområder stort set uden træer og buske. 

I lokalplanforslagets centrale områder er der en del træer og anden bevoksning, der
medvirker til at give de enkelte delområder variation, særkende og intimitet i de 
forbindende stiforløb mellem faciliteterne.

Luftfoto af lokalplanområdet
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Lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til fugle- og dyrepark med tilhørende 
parkerings- og ankomstfaciliteter samt beboelse. Den muliggør samtidig en 
fremtidig udvikling af parken i form af nye volierer, dyreanlæg, bygninger til bl.a. 
restaurant, undervisning og tekniske anlæg, en legeplads samt et udkigstårn, nye 
og/eller forbedrede (oprensede) sø- og vådområder samt forbedrede stiforhold 
rundt i parken. 

Bebyggelse
Planen åbner mulighed for ny bebyggelse i form af såvel store som mindre volierer, 
bure, øvrige bygninger samt en bolig som eventuel erstatning for den eksisterende 
beboelsesbygning. Alle tænkes udført med gennemført fælles ”enkel” geometrisk 
arkitektur i mindre enheder og med fælles materiale- og farvevalg, således at 
enhederne underordner sig den omgivende natur og bevoksning. 
Restaurant/naturskole kan opføres i et mere levende arkitektursprog, der har afsæt
i naturens materialer og former – f.eks. træer og sten-/ klippeformationer.

Lokalplanen inddeler området i fire delområder, hvoraf al bebyggelse fastlægges 
indenfor delområderne B og C, hvor også al eksisterende bebyggelse findes. Der 
udlægges byggefelter til de større bygninger, mens volierer og bure frit kan 
placeres indenfor delområde C. Delområde A udlægges til ankomst- og 
parkeringsareal, mens Delområde D, som i dag er ubebygget med undtagelse af to 
bænkerækker til fugleparkens flyveshow samt et mindre bur til fugle, med 
lokalplanen friholdes for ny bebyggelse. Der gives desuden mulighed for et 
udkigstårn indenfor et defineret byggefelt i Delområde C, som grænser op til 
Delområde D. Udkigstårnet (på maks. 9 m) placeres i relation til eksisterende 
beplantning samt et større voliere med en højde på maks. 10 m, hvorved 
fugletårnet integreres i landskabet uden at være markant synlig.   

De eksisterende bygninger og anlæg bevares i videst muligt omfang og integreres i 
det samlede område.
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Der gives mulighed for at etablere flere store, nye volierer, hvoraf det ene med en størrelse på ca. 3.800
m2 tænkes opført med en højde på ca. 10 m med søjler og udspændt net i rustfrit stål. Volieren tænkes 
placeret over et eksisterende vådområde med en 3-armet rampekonstruktion og gangbro hen over.

Trafik
Eksisterende vej- og stisystem udbygges i takt med udførelse af nye faciliteter.
Veje og stier udføres med passende fast grusbelægning beregnet for kørsel med 
barnevogne og handicapkøretøjer med maksimale stigninger på 1:20.

Veje og stier skal ligeledes kunne befærdes af motoriserede køretøjer, her tænkes 
specielt på redningskøretøjer, renovation og almindelig arbejdstrafik. 

Der skal i delområde A etableres og henholdsvis retableres parkeringspladser i takt 
med et øget besøgstal. Nuværende antal p-pladser udgør ca. 75 parkeringspladser 
samt herudover ca. 10 parkeringspladser til personale og 3 afsætningspladser for 
busser. Lokalplanen stiller krav om en rummelighed, der gør det muligt at der efter 
de gældende minimumsstørrelser kan etableres mindst 60 p-pladser og mindst 1 
afsætningsplads til busser.

Landskab og beplantning 
Bebyggelser og åbne anlæg indpasses i det eksisterende landskab, så der opstår 
pladsdannelser for orientering og ophold. 
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Eksempel på indpasning af to anlæg for skildpadder og præriehunde i eksisterende, værdifuld 
beplantning.

Bevaringsværdig beplantning er primært forefindende i de udpræget 
landskabsdannende naturrum. Lokalplanen udpeger et hegn af bevaringsværdig 
beplantning, som ønskes særligt bevaret for at bibeholde parkens naturpræg og 
inddeling i rum. 

Der findes i dag flere søer og vådområder, som ligeledes tilfører området et 
naturpræg. Som en del af parkens udvikling giver planen mulighed for oprensning 
af disse vådområder/søer samt afledning af regnvand til nogle af dem. Som det 
fremgår af kortbilag 3 tænkes to store volierer etableret hen over sådanne 
søer/vådområder med adgang for publikum, så det at gå rundt i et naturområde 
blandt fuglene bliver en del af oplevelsen.

I parkens østlige del findes et åbent vådområde som er et mere uberørt 
naturområde med områdets naturlige flora og fauna, som skal bevares og under de 
nye forhold vil få rige muligheder for at udvikle sig positivt. I forbindelse hermed 
tænkes etableret et udsigtstårn, hvorfra de ”vilde dyr” kan betragtes uden at blive 
forstyrret.

Der gives ikke mulighed for terrænregulering udover +/- en halv meter. I det 
østlige område af parken (delområde D) må der ikke terrænreguleres. 
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Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Fingerplan 2013 udgør det overordnede grundlag for hovedstadskommunernes 
planlægning for byudvikling, byomdannelse, trafikanlæg, grønne anlæg mv. Denne 
lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 2013. 

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Kommunerne skal redegøre for, at planlægning indenfor OSD ikke strider mod 
drikkevandsinteresserne, i henhold til Statslig Udmelding for vandplanernes 
retningslinier 40 og 41 vedr. byudvikling og områder med særlige 
drikkevandsinteresser med tilhørende bilag.

Nordsjællands Fuglepark anses for at være omfattet af kategorien 'kulturelle formål'
på Liste 1 i den statslige udmelding, der vedrører boliger og mindre 
grundvandstruende virksomheder, som i særlige tilfælde kan placeres indenfor et 
OSD-område. Det vurderes, at Nordsjællands Fuglepark ikke er af særlig 
miljøbelastende karakter, og at den derfor ikke vil medføre risiko for forurening af 
drikkevandsforsyningerne i området. Nordsjællands Fuglepark har eksisteret i 
området i adskillige år, og der åbnes ikke med lokalplanen op for ændret 
anvendelse af området. I modsat fald, og såfremt der havde været tale om et nyt 
anlæg, ville et sådant skulle placeres uden for OSD-området.  

Der henvises til den samlede redegørelse for drikkevandsinteresser i Kommuneplan 
2013-25 for Gribskov Kommune.

Kommuneplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 for
Gribskov Kommune. Kommuneplanen blev vedtaget endeligt af Byrådet den
16.12.2013. 

Kommuneplanens retningslinier
Lokalplanområdet er omfattet af retningslinie 3.18 om friluftsanlæg. I henhold hertil
kan arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende 
kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier indenfor
beskyttelsesområder ikke forringes, og at der tages hensyn til kommuneplanens 
øvrige retningslinier. 

Lokalplanområdet er desuden omfattet af retningslinie 2.08 om økologiske 
forbindelser, retningslinie 2.17-2.22 om bevaringsværdigt landskab samt 
retningslinie 2.50 om lavbundsarealer. Det vurderes, at de anlæg og aktiviteter 
lokalplanen giver mulighed for, ikke i væsentlig grad har negativ indvirkning på 
natur- og landskabsmæssige interesser, disse retningslinier skal varetage. 
Endelig er området omfattet af retningslinie 3.01 om landbrugsinteresser. Da der 
som led i lokalplanens virkeliggørelse skal søges om ophævelse af landbrugspligten 
på arealet vurderes denne retningslinie ikke at have betydning for lokalplanen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Der er ikke i Kommuneplan 2013-25 udlagt rammer for lokalplanlægning i området.
For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der 
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udarbejdet et forslag til tillæg nr. 4, som udlægger et rammeområde, 6.R.08, med 
rammebestemmelse for et rekreativt område som fugle- og dyrepark. 
Rammebestemmelserne omfatter alene anvendelsen og har ingen 
bebyggelsesregulerende funktion.

I henhold til planlovens § 23 c skal der ved væsentlige ændringer i kommuneplanen
indkaldes ideer og forslag til den forestående planlægning. Det er vurderet, at der i 
dette tilfælde ikke er tale om en væsentlig ændring, idet Nordsjællands Fuglepark 
har ligget i området i adskillige år (siden 2001). Der er derfor ikke sket en 
indkaldelse af ideer og forslag forud for denne ændring i kommuneplanen. 

Det vurderes samlet, at lokalplanen med tillæg nr. 4 bringes i overensstemmelse 
med Kommuneplan 2013-25. 

Servitutter 
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført en undersøgelse af
servitutter. Der er tinglyst 5 dokumenter, hvoraf det ene, Lokalplan nr. 27.13 for en 
udvidelse af Tingbakkeskolen, er konstateret irrelevant og forældet, hvorfor 
Tinglysningsretten er anmodet om sletning af denne i henhold til Tinglysningsloven 
§ 20. 

De øvrige servitutter omhandler færdselsret, adgangsforhold, forsynings- og 
afløbsledninger og fuglevolierer, bevarelse af granbeplantning mv. Disse aflyses ikke
som følge af lokalplanens gennemførelse.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kystnærhedszonen.

Bonusvirkning
Med henvisning til Planlovens § 15, stk 4, erstatter lokalplanen de tilladelser, der 
efter Planlovens § 35, stk. 1 er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 
Lokalplanen erstatter således de landzonetilladelser, som omhandler områdets 
anvendelse, udstykning og bebyggelse og som er i overensstemmelse med 
lokalplanen. Før nyt byggeri, herunder også alle bure, volierer og legeplads, 
påbegyndes skal der søges om byggetilladelse.

Skovbyggelinie
En del af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinien. Skovbyggelinien skal 
respekteres i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 17. Det vurderes, 
at lokalplanen respekterer skovbyggelinien idet den del af området, som ligger 
indenfor linien ikke bebygges eller på anden måde reguleres. Eksisterende stier i 
området gøres lettere tilgængelig for parkens besøgende og et eksisterende 
vådområde renses op, men dette vurderes ikke at være i strid med 
Naturbeskyttelsesloven. 

Natura 2000
Lokalplanområdet grænser op til Snævret Skov, som er en del af Natura 2000-
område nr. 133: Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. Planen vurderes 
dog ikke at medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur 
eller de udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde ved Snævret 
Skov. 
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Støjforhold 
Der forventes ikke et væsentligt øget antal dyr i parken som følge af lokalplanens 
virkeliggørelse. De nye volierer har til formål at give mere plads til de dyr der i 
forvejen er i parken. De nye dyr – forventeligt hovedsageligt ænder, gæs og svaner 
– skønnes ikke at medføre betydelige nye støjgener, hvilket heller ikke er tilfældet 
med anlægget til præriehunde og skildpadder (se side 8). 

Forurening
Området har før fugleparkens etablering været anvendt som landbrug, og der er 
ikke hverken kendskab til eller formodning om jordforurening indenfor området.
Det skønnes at lokalplanens indvirkning ikke afstedkommer mulighed for 
jordforurening eller anden form for forurening. Mulige forureningskilder er 
begrænset til maskiner, stationære som kørende, samt olietanke til opbevaring af 
fyringsolie. Ved faste rutiner for kontrol af disse emner vil et hvert tilløb til eventuel
mulighed for forurening blive konstateret inden forureningen opstår.

Ved etablering af parkens forskellige anlæg vil overskydende jord blive anvendt til 
andre formål på arealet, hvorved jord ikke fjernes fra det samlede areal. 
Mulighederne for terrænregulering er dog begrænsede, jf. side 8.

Teknisk forsyning
Spildevand fra eksisterende bolig og fremtidige bygninger til menneskeophold vil 
blive ført til privat(e) spildevandsanlæg, da området ligger uden for kloakopland. 
Anlæggene vil være omfattet af kommunens tømningsordning. 
Området vandforsynes fra Esrum Vandværk og varmeforsynes med oliefyr.

Vejforhold
Planens etablering vurderes at skabe en større trafikmængde på det omgivende 
vejnet, dog ikke i et større omfang end at det eksisterende vejnet kan håndtere den
øgede trafikmængde. 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af byggelinier i forhold til vejareal. Veje og stier 
indenfor lokalplanområdet er privat vej.
Eksisterende udkørselsforhold fra ejendommen bevares i samme udformning som 
hidtil, idet oversigtsforholdene løbende justeres ved beskæring af beplantning.

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.

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. Kommunen vurderer, at de anlæg lokalplanen åbner 
mulighed for at etablere ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, da planen 
omhandler et i forvejen etableret og udbygget område, som for størstedelens 
vedkommende er afskærmet med beplantning. Det vurderes også, at de anlæg, 
lokalplanen giver mulighed for, har et relativt beskedent omfang og ikke medfører 
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væsentlige støjgener, forureningsrisici eller andre gener/forhold af miljømæssig 
betydning. 

Se miljøscreeningsskema for uddybende oplysninger. Lokalplanen skal derfor ikke 
miljøvurderes.

Afgørelsen har været i høring hos Naturstyrelsen, Museum Nordsjælland og DN 
Gribskov, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen er 
bekendtgjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk den 06.11.2015 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 kan findes via et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger man på, 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. Gebyret betales 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.

Tilladelser fra andre myndigheder

NaturErhvervstyrelsen
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens
gennemførelse, at der gives tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen til, at 
landbrugspligten på arealerne ophæves.

Fødevarestyrelsen 
Nordsjællands Fuglepark er omfattet af bekendtgørelse af 31.01.2010 om veterinær
godkendelse af zoologiske anlæg og bekendtgørelse nr. 1023 af 12.12.2001 om 
godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.
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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 
06.11.2016.
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Forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands 
Fuglepark 

Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med 
efterfølgende tilføjelser) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanen har til formål at

- skabe rammer for udvikling af Nordsjællands Fuglepark
- at fastlægge principper for placering af bebyggelse, parkering og grønne 

områder
- sikre, at udformning af bebyggelse sker under hensyntagen til miljøforhold 

på ejendommen og det omgivende områdes natur og landskab

§ 2 Afgrænsning og zonestatus

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommen 
matr. nr. 9b Søborg By, Søborg.

2.2
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.

2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C og D som vist på kortbilag 2. 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Delområde A
Delområde A må kun anvendes til vej- og parkeringsformål.

3.2
Delområde B
Delområde B må kun anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse til 
helårsbeboelse. Delområde B må desuden anvendes til medarbejderfaciliteter til 
dyre/fugleparken.

3.3
Delområde C
Delområde C må kun anvendes til fugle-/dyrepark med tilhørende servicefaciliteter 
så som reception, café, toilet, medarbejderfaciliteter, værksted, maskinhal, 
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restaurant, undervisningslokaler, forsyningsbygning, karantænebygning, 
udkigstårn, fugle/dyrebure og volierer samt legeplads og bålplads.

Inden for delområdet, som en del af tropehallen, må der desuden etableres en 
kiosk til lokalplanområdets forsyning på højst 100 m². 
  
3.4
Delområde D
Delområde D må kun anvendes til dyre/fuglepark.
Inden for delområde D må der kun etableres stier og et mindre område til 
tilskuerpladser til publikum i form af bænke. Stier må kun etableres i 
overensstemmelse med principperne på kortbilag 2.

3.5
Inden for delområde A, B og C må der desuden etableres tekniske forsyningsanlæg 
til betjening af lokalplanområdet. 

§ 4 Udstykning

4.1
Der må ikke ske udstykning indenfor lokalplanområdet.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1
Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Sodemarksvej, som vist på kortbilag
2.

5.2
Vejadgang til delområde B må kun ske som vist på kortbilag 2. 

5.3
Parkering
Parkering må kun etableres inden for delområde A.

Indenfor delområde A skal der forefindes mindst 60 p-pladser til biler og mindst 1 
afsætningsplads til bus.

Parkeringsarealer må kun udføres i slotsgrus eller i asfalt. 
 
5.4
Vejanlæg og parkeringspladser må kun etableres i overensstemmelse med 
principperne vist på kortbilag 2. Vejen mellem de to p-pladser i delområde A 
udlægges som privat vej i en bredde på 5 m. 

5.5
Stier
Stier må kun udføres med en stigning på maks. 1:20. Adgang til bygninger må ikke
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overstige 1:20. 

Stier må kun etableres som klippet græs eller med fast stabilgrusbelægning og 
topping i form af slotsgrus.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1
Bebyggelse må kun etableres inden for delområde B og C.

6.2
Delområde B
Inden for delområde B fastsættes en bebyggelsesprocent på 30.

Beboelsesbygningen må højst opføres i 1 etage plus udnyttet tagetage. Taget må 
kun udføres med sadeltag med en hældning på mellem 30˚ og 45˚.

6.3
Delområde C
Inden for delområde C udlægges byggefelter som vist på kortbilag 2. 

Bygninger så som reception, café, toilet, medarbejderfaciliteter, værksted, 
maskinhal, restaurant, undervisningslokaler, forsyningsbygning, karantænebygning,
udkigstårn må kun opføres inden for byggefelterne.

Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 m over terræn målt efter 
byggelovgivningens regler. Udkigstårn må dog opføres i en maksimal højde på 9 m 
over terræn målt efter byggelovgivningens regler. 

Tage på bygninger må kun fremtræde med sadeltag med en maksimal hældning på 
45˚, ensidig taghældning med en hældning på maks. 45˚ eller fladt tag.

Anlæg til dyr og fugle
Bygninger og bure til dyr og fugle, samt volierer må opføres uden for de på 
kortbilag 2 viste byggefelter.

Højden af bygninger til dyr og fugle må ikke overstige 4 m målt efter 
byggelovgivningens regler. Arealet af den enkelte bygning til dyr og fugle må ikke 
overstige 50 m². Dog må de enkelte bygninger sammenbygges i forskydninger til 
større enheder. Forskydninger kan både være i højde og grundplan. 

Dyre/fuglebures højde må ikke overstige 8 m målt efter byggelovgivningens regler. 
Volierers højde må ikke overstige 10 over terræn målt efter byggelovgivningens 
regler.

Der kan etableres en legeplads indenfor delområde C.
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§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Tage

7.1
Delområde B
Tage inden for delområde B må kun fremstå med tagbeklædning af tagpap på lister,
beplantede tage, røde eller sorte vingetegl eller skifereternit. Tagbeklædning må 
ikke skinne eller reflektere.

7.2
Delområde C
Bygninger må kun udføres med tagbelægning af tagpap på lister, tagspån, strå eller
beplantede tage. 
Inden for byggefelt C1 må tage på glasbygninger også fremtræde i glas monteret 
på træ eller alu-/stållister.
Inden for byggefelt C2 må tage også fremtræde i eternit.

Inden for delområde C kan der etableres solenergianlæg på jord. Solenergianlæg 
må kun etableres på taget inden for byggefelt C2. Solenergianlægget må ikke være
synligt set fra øjenhøjde.

Facader

7.3
Delområde B
Facader inde for delområde B må kun fremstå i beton, blanke håndstrøgne mursten
i jordfarver eller pudset mur i farverne hvid, lys grå eller sandfarvet.

Facader på sekundære bygninger så som skure og garage må desuden udføres i 
træ eller eternit farvebehandlet i farverne sort, brun eller grøn med ubehandlede 
trælister over samlinger/fuger. 

7.4
Delområde C
Facader må kun fremtræde i naturfarvet træbeklædning eller malet i farverne sort, 
brun eller grøn. Desuden må facader fremstå i natursten eller eternit dækket af 
natur/ubehandlede trælister. Facaderne må fremstå med facadepartier i glas, jf. dog
§ 7.5.

Facader må desuden fremtræde helt i glas monteret på træ- eller alu-/stållister.

Sokler må fremtræde i beton eller farvebehandlet eternit i farverne sort, grå eller 
grøn.

7.5
Anlæg til dyr og fugle
Facader på bygninger til dyr og fugle må kun fremstå i ubehandlet træ eller i 
farverne sort, brun eller grøn. Desuden må facader fremstå i eternit dækket af 
ubehandlede trælister.
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Facader må fremstå med facadepartier i glas, jf. dog § 8.2.

Facader må desuden fremtræde helt i glas monteret på træ- eller alu-/stållister.

Sokler må fremtræde i beton eller farvebehandlet eternit i farverne sort, grå eller 
grøn.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1
Bevaringsværdig beplantning
Bevaringsværdig beplantning vist på kortbilag 2 skal bevares. Ved fældning som 
følge af ældning eller andet skal der finde genplantning sted af træer og buske i 
samme artstype. Der kan dog laves mindre gennembrydninger i princippet som vist
på kortbilag 2. 

8.2
Hegning
Hegn i skel må kun etableres som dyre-trådhegn eller beklædt med træ monteret 
på træstolper. Hegn i skel må suppleres med levende beplantning.

Hegning af dyre/fuglebure/anlæg må kun etableres som dyrehegn, flethegn eller 
som glasklare plader. Hegn må kun monteres på træ eller metal.

Hegning af volierer må kun etableres som flethegn og/eller som net i metal. Hegn 
må kun monteres på træ eller metal.

8.3
Afledning af regnvand
Regnvand nedsives og/eller ledes til vandhullerne i delområde C vist på kortbilag 2. 
Desuden må der etableres regnvandsbassiner/vådområder i forbindelse med 
dyre/fugleanlæg inden for delområde C.

Belægninger og overflader på øvrige arealer uden for stier, parkeringsarealer og 
anlæg til dyr og fugle skal være nedsivningsegnede.

8.4
Terrænregulering
Inden for delområde A,B og C må der ikke foretages terrænregulering på mere end 
+/- 0,5 m. Inden for delområde D må der ikke terrænreguleres. 

8.5
Belysning
Inden for delområde A, B og C må vej- og stibelysning kun udføres som lav 
parkbelysning. Der må ikke etableres fast belysning i delområde D.

8.6
Skiltning
Der må kun opsættes 1 navneskilt ved indkørsel til dyre/fugleparken med en 
størrelse på højst 1 m x 3 m. Denne skiltning skal ske efter 
Naturbeskyttelseslovens regler og må kun ske efter Byrådets godkendelse. 

18



Der må desuden opsættes henvisningskilte og informationsskilte inden for 
lokalplanområdet. 

8.6
Udendørs oplag
Indenfor lokalplanområdet må udendørsoplagring som byggematerialer, 
motoriserede køretøjer, campingvogne og kølbåde ikke oplagres.

§ 9 Lednings- og antenneanlæg

9.1
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, må kun udføres som 
jordkabler.

9.2
Sende- eller modtageranlæg, herunder parabolantenner, må ikke placeres over 
bygningens kip, og skal placeres således at den ikke er synlig fra vej og offentlig 
areal.

§ 10 Bonusvirkning

10.1
For den i lokalplanen beskrevne anvendelse samt bygninger og anlæg herunder
aktiviteter, som er indeholdt i denne lokalplan, erstatter lokalplanen de
landzonetilladelser som ellers ville havde været nødvendige efter Planlovens §35,
stk.1. 

§ 11 Retsvirkninger

11.1
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.

11.2
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.

11.3
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.

11.4
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
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tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11.5
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanen, fortrænges af planen.

Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes
Byråd den 26.10.2015.

På Byrådets vegne

Kim Valentin Holger Spangsberg Kristiansen

ommuna/d/rektørBorg ester
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