
Behandling af indsigelser og bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 4
og Lokalplan 344.02 [PMU 22.02.2016]

Forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark har været offentligt fremlagt i perioden 
09.11.2015 og frem til den 07.01.2016.

I høringsperioden er der 18.11.2015 gennemført et 'åbent hus' på Rådhuset, hvor alle 
interesserede har haft lejlighed til at stille spørgsmål til kommuneplantillæg og lokalplan. 

Der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser til lokalplanforslaget. 

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser er:

1. Nina Larsen og Jes Clausen, Sodemarksvej 28, 3230 Græsted
• Lovligheden af eksisterende bygninger 
• Lysgener og nabohensyn
• Trafikale udfordringer
• Fugletårn

2. Niels Christensen, Sodemarksvej 67, 3230 Græsted og Anne Marie Broe Christensen, 
Sodemarksvej 16, 3230 Græsted

• Fugletårn
• Volierehøjde
• Busholdeplads
• Trafikale udfordringer

3. Handicaprådet
• Tilgængelighed for alle

Bygherre har kommenteret de indkomne forslag helt eller delvist.

Nedenfor behandles indsigelser og bemærkninger med administrationens anbefaling.

1. Nina Larsen og Jes Clausen, Sodemarksvej 28, 3230 Græsted

a) Lovligheden af eksisterende bygninger - Naboerne anfægter lovligheden af flere bygninger 
på ejendommen, og henviser til at Gribskov Kommune oplyser, at den eksisterende lovlige 
anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Man savner dokumentation for, hvilke lovlige
anvendelser, der er tale om – og især, hvilke bygninger, der er tale om, da flere af de opførte 
bygninger ikke ses hverken anmeldt – eller lovligt opført på ejendommen. Der eksemplificeres ved 
fugleparkens tropehus, der ifølge naboerne i sin tid blev anmeldt som et drivhus, som skulle 
bruges til dyrkning af grøntsager. Naboerne oplyser, at denne brug aldrig har eksisteret, og at 
drivhuset fra starten af har været taget i anvendelse til fuglehold m.v.

b) Lysgener og nabohensyn - Naboerne henviser til lokalplanens anvendelse, §3, der inddeler 
området i 4 delområder, og fremfører i den forbindelse, at der allerede eksisterer et 'Lorihus', som 
lysforurener naboernes udsigt ud over Snævret Skov. Naboerne har tidligere kunnet se ned over 
området og se på naturen, uden skævt lysindfald, men denne mulighed er nu væk som følge af 
'Lorihuset'. Naboerne konstaterer i den forbindelse, at endnu flere huse, som eksempelvis 
vinterhus til søfugle og traner og to store volierer med søområde, planlægges placeret tæt op af 
Bøgegrøften, tæt på nabomatrikler. I den forbindelse spørges ind til, hvad der ligger i ordlyden i at 
volierer og bure frit kan placeres inden for delområde C. Naboerne finder endeligt, at det er 
urimeligt, at der gives en forhåndsgodkendelse til byggeri. 

1



c) Trafikale udfordringer – Naboerne fremfører, at Sodemarksvej er en lille vej, hvor 2 biler knapt 
kan passere hinanden – uden at vige ud i rabatten. En situation man har levet med i mange år, og 
hvor man tager hensyn til hinanden. Man frygter nu, at et øget besøgstal  vil betyde mere trafik, 
flere biler og busser til fugleparken, hvilket forudses at ville skabe problemer på Sodemarksvej.
Naboerne mener ikke, at en udvidelse af Sodemarksvej vil være en løsning, da en udvidelse af 
vejen ifølge naboerne vil medføre højere hastighed, og det kan medføre, at der vil opstå trafikuheld
ved blandt andet ind-/udkørselsvejen til fugleparken - (uanset hvad ændringer, der ellers indføres) 
– og der vil stadig vil være nogle sving og smalle steder på Sodemarksvej, som ikke umiddelbart 
kan ændres – uden betydelige eksproprieringer af de ejendomme, der ligger langs vejen.
Hvis man i øvrigt kigger tilbage i sagsakterne angående fugleparken, så var der ikke stemning hos,
Græsted-Gilleleje kommune for, at der i det hele taget skulle etableres en fuglepark i dette område 
– bl.a. på grund af tilkørselsforholdene. Kommunen foreslog på daværende tidspunkt andre 
beliggenheder i stedet for.

d) Fugletårn ikke længere en del af lokalplanen – Naboerne ønsker at fugletårnet udgår af 
lokalplanen. 

Bygherres bemærkninger:
ad a) Lovligheden af eksisterende bygninger
Ingen bemærkninger.

Ad b) Lysgener og nabohensyn
Bygherre oplyser, at der intet ønske er om at bruge mere belysning end højest nødvendigt 
af hensyn til fuglenes trivsel og arbejdets udførelse. Der nævnes i indsigelserne konkret 
lysforurening fra et 'Lorihus'. Bygherres bemærkninger er, at disse fugle har behov for 12 
timer med lys i døgnet for at trives. Lyset tændes kl. 6 og slukkes kl. 18 og kun i de 
perioder, hvor dagslys ikke er tilstrækkeligt. 

Ad c) Trafikale udfordringer
Ingen Bemærkninger.

Ad d) Fugletårn ikke længere en del af lokalplan
Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering og anbefaling
ad a) Lovligheden af eksisterende bygninger
Administrationen kan oplyse, at Gribskov Kommune 14.09.2015 har givet lovliggørende 
landzonetilladelse til det på ejendommen Sodemarksvej 22 eksisterende byggeri, huse, 
bure og anlæg opført efter daværende Græsted-Gillelejes landzonetilladelse af 30.06. 
2005. Lovliggørelsen er sket med udgangspunkt i en fuldstændig bygnings- og 
funktionsregistrering af eksisterende bygninger og volierer m.v. , som lægges til grund for 
landzone- og byggetilladelserne. 

Det omtalte drivhus, som i sin tid er opført til brug for ejendommen, som landbrugsejendom,
er lovliggjort som tropehus af Græsted-Gilleleje ved landzonetilladelse af 30.06.2005.

Administrationen skal således understrege, at lokalplanen og kommuneplantillægget 
bygger på et lovligt grundlag, hvorfor den eksisterende anvendelse af ejendommen kan 
fortsætte som hidtil. 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at bemærkningerne tages til efterretning, 
men at de ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 

Ad b) Lysgener og nabohensyn
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Placering af ny bebyggelse er begrænset til de i lokalplanen definerede byggefelter, som 
ikke grænser til naboskel. 

En lokalplan definerer en ramme, inden for hvilken et område kan udvikle sig, herunder 
med bebyggelse. Heri ligger således også en 'forhåndsgodkendelse' til bebyggelse. Der vil 
dog altid være krav om at byggeri m.v. skal godkendes af byggemyndigheden efter det til 
enhver tid gældende bygningsreglement. 

Det er korrekt, at der i lokalplanen er lagt op til at volierer og burer frit kan placeres i 
byggefelt C. Afstand til naboskel af nye volierer og burer reguleres dog altid af byggeloven 
og det til enhver tid gældende bygningsreglement.  

Lys fra bebyggelser, volierer og burer er ikke beskrevet i lokalplanen. Det omtalte hus til 
Lori papegøjer er lovliggjort ved landzonetilladelse af 14.09.2015. 

Det fremgår af lokalplanens § 8.5, at vej- og stibelysning inden for delområde C kun må 
udføres som lav parkbelysning. Heri fremgår det indirekte, at lokalplanen skal sikre området
mod lysforurening i det omfang, det er muligt, og under hensyntagen til dyrenes og 
fuglenes trivsel. Det fremgår imidlertid ikke direkte. 

En mere klar bestemmelse om bebyggelsens omfang og placering vil derfor være ønskelig,
således at det klart fremgår, at der skal tages størst muligt hensyn til det omgivende 
landskab og bebyggelse i relation til kunstigt lys i bygninger, volierer og burer.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at indsigelsen imødekommes ved ny 
bestemmelse under bebyggelsens ydre fremtræden, hvor der tilføjes et afsnit om belysning 
således: 

Nyt afsnit, § 7.6, med overskriften Belysning
Belysning i og omkring bygninger kan etableres i nødvendigt omfang for dyr og fugles 
trivsel, men direkte lys mod naboer og det omgivende landskab skal undgås.

Ad c) Trafikale udfordringer
Gribskov Kommune har tidligere i forbindelse med lovliggørelse af Nordsjællands 
Fuglepark foretaget en kapacitetsvurdering af trafikforholdene på Sodemarksvej. Det 
fremgår heraf, at selvom der skulle komme helt op til 50.000 besøgende om året vil der ikke
opstå kapacitetsproblemer med hensyn til vejens størrelse.

Administrationen anbefaler, at bemærkningen tages til efterretning, men at den ikke giver 
anledning til ændringer i lokalplanen.

Ad d) Fugletårn ikke længere en del af lokalplan
I høringsperioden har der fra naboer vist sig stor modvilje mod at der opstilles et fugletårn i 
Nordsjællands Fuglepark. Som en direkte konsekvens af dette har bygherre ved brev 
meddelt administrationen, at man har taget kritikken omkring fugletårnet til efterretning, og 
at fugletårnet således ikke længere er den del af lokalplanen.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes ved at fugletårnet udgår af 
lokalplanen.

2. Niels Christensen, Sodemarksvej 67, 3230 Græsted og Anne Marie Broe Christensen, 
Sodemarksvej 16, 3230 Græsted

a) Fugletårnet ikke længere en del af lokalplanen – Naboerne er meget tilfredse med at 
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fugletårnet efter bygherres beslutning ikke længere er en del af lokalplanen. 

b) Højde på den store voliere – Naboerne er af administrationen blevet oplyst, at den centrale 
voliere maksimalt bliver 10 meter høj, dvs. den maksimale højde på de pæle, som holder 
volierenettet oppe. Naboerne ser dette som den maksimale højde for de pæle, der holder 
volierenettet oppe, og har således ingen indvendinger mod dette. 

c)  Etablering af busholdeplads – Naboerne anerkender, at der med lokalplanen etableres en 
egentlig busholdeplads, da man flere gange har oplevet farlige situationer i forbindelse med 
parkering af turistbusser på Sodemarksvej ud for fugleparken. Naboerne opfordrer til at man i 
anlægsfasen af denne fastholdes på en kort tidsfrist af hensyn til trafiksikkerheden.

d) Trafikale udfordringer – Naboerne finder, at Sodemarksvej med udvidelse af fugleparken vil 
blive yderligere belastet, og man står uforstående over for kommunens vurdering af vejens 
beskaffenhed med hensyn til bustrafik. Naboerne oplyser i den forbindelse, at det i dag ikke er 
muligt for to personbiler at passere hinanden uden at køre udenfor vejbanen, og at det er umuligt 
for to busser. Naboerne oplyser, at vejen ved de sidste asfalteringer er gjort smallere (ca. ½ m), og
vejkanterne har på grund af den ringe mulighed for passage store skader, hvilket bl.a. ses i svinget
mellem Sodemarksvej nr. 32 og 67.

Naboerne, der deltog i 'Åbent hus' arrangementet i høringsperioden fik på mødet oplyst af 
kommunen, at der tidligere har været rutebiltrafik på Sodemarksvej, men det mener naboerne ikke 
kan være rigtigt. Tværtimod har der været efterlyst skolebus på Sodemarksvej til Tingbakkeskolen,
hvilket dog ikke er etableret. 

Naboerne har således ingen indvendinger mod selve fugleparken, men løfter spørgsmål omkring 
sikkerhed og beskaffenhed på Sodemarksvej i forbindelse medtrafik til og fra fugleparken. 

Bygherres bemærkninger
ad a) Fugletårnet ikke længere en del af lokalplanen 
Ingen bemærkninger

ad b) Højde på den store voliere
Ingen bemærkninger

ad c)  Etablering af busholdeplads
Ingen bemærkninger

ad d) Trafikale udfordringer
Bygherre oplyser, at det i forbindelse med af- og pålæsning af passagerer og parkering af 
turistbusser, er hovedreglen og kutyme, at det sker på arealer indenfor området af 
Nordsjællands Fuglepark. Bygherre oplyser, at parken nu har været åben i over 10 år og 
med et stigende antal besøgende hvert år, uden det har skabt trafikale problemer på 
Sodemarksvej.

Administrationens vurdering og anbefaling
ad a) Fugletårnet ikke længere en del af lokalplanen  
I høringsperioden har der fra naboer vist sig stor modvilje mod at der opstilles et fugletårn i 
Nordsjællands Fuglepark. Som en direkte konsekvens af dette har bygherre ved brev 
meddelt administrationen, at man har taget kritikken omkring fugletårnet til efterretning, og 
at fugletårnet således ikke længere er den del af planlægningen.

Administrationen anbefaler, at indsigelsen imødekommes ved at fugletårnet udgår af 
lokalplanen. 

4



ad b) Højde på den store voliere
Administrationen henleder opmærksomheden på, at det af lokalplanens § 6.3 fremgår, at 
volierers højde ikke må overstige 10 meter over terræn målt efter byggelovgivningens 
regler. 

Administrationen anbefaler, at bemærkningen tages til efterretning, men at den ikke giver 
anledning til ændringer i lokalplanen.

ad c)  Etablering af busholdeplads
Administrationen henleder opmærksomheden på,at det af lokalplanens § 5.1 fremgår, at 
der skal forefindes mindst 1 afsætningsplads til bus. Denne plads er på ejendommens 
areal, og ikke på selve Sodemarksvej.  

Administrationen anbefaler, at bemærkningen tages til efterretning, men at den ikke giver 
anledning til ændringer i lokalplanen.

ad d) Trafikale udfordringer
Gribskov Kommune har tidligere i forbindelse med lovliggørelse af Nordsjællands 
Fuglepark foretaget en kapacitetsvurdering af trafikforholdene på Sodemarksvej. Det 
fremgår heraf, at selvom der skulle komme helt op til 50.000 besøgende om året vil der ikke
opstå kapacitetsproblemer med hensyn til vejens størrelse.

Administrationen anbefaler, at bemærkningen tages til efterretning, men at den ikke giver 
anledning til ændringer i lokalplanen da vejen ikke er omfattet af lokalplanen.

3. Handicaprådet

a) Handicaphensyn og -toiletter - Rådet anbefaler, at der i udformning af udearealer og faciliteter
til parkens gæster skal tages hensyn til mennesker med handicap, herunder handicaptoiletter.

b) Parkering til handicappede - Rådet anbefaler, at der skal være flere end 1 
handicapparkeringsplads i forbindelse med Nordsjællands Fuglepark, og at der mindst skal være 
en stor handicapparkeringsplads.

c) Eksisterende lovkrav skal følges - Rådet anbefaler, at kommunen gør målrettet indsats for at 
sikre, at eksisterende lovkrav til vej-, sti- og parkeringsforhold samt udebyggede arealer m.v. 
efterleves i praksis.

d) Handicapvenlig kommunikation - Rådet gør opmærksom på, at en tilgængelig information om
tilgængelighed af Nordsjællands Fuglepark for mennesker med handicap er en stor hjælp for 
mennesker med handicap, når de skal besøge stedet. Herunder at fx. skilte er let læselige.

Bygherres bemærkninger:
ad a) Handicaphensyn og -toiletter - Bygherre oplyser, at man udformningen af 
udendørsarealer og faciliteter vil tage hensyn til mennesker med handicap, og at der 
herunder vil blive etableret handicaptoilet.

Ad b) Parkering til handicappede – Bygherre vil sikre at der er mindst en stor 
handicapparkeringsplads og en yderligere, hvis mulighederne er tilstede.

Ad c) Eksisterende lovkrav skal følges - Ingen bemærkninger fra bygherre.

Ad d) Handicapvenlig kommunikation – Bygherre arbejder løbende med relevant 
information til de besøgende, også mennesker med et handicap.
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Administrationens vurdering og anbefaling
ad a-d) Tilgængelighed for alle 
Bygherre har i sin planlægning for lokalplanområdet et udtalt ønske om at sikre størst mulig
tilgængelighed for alle. Tilgængelighed for alle sikres i øvrigt i forbindelse med konkrete 
projekter via anden lovgivning. 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at bemærkningerne tages til efterretning, 
men at den ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.  
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