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Vedr. offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 316.07 for 
affaldsstationer i Græsted Park.

Gribskov Byråd har den 11.01.2016 godkendt forslag til Lokalplan 316.07 for 
affaldsstationer i Græsted Park, til offentlig fremlæggelse.

Beslutningen annonceres på kommunens hjemmeside 
www.gribskov.dk/høring den 27.01.2016.

Med lokalplanforslaget er formålet med lokalplanforslaget er give mulighed 
for at opsætte affaldsstationer i Græsted Park.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 27.01.2016 til 30.03.2016 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 
planforslaget. 

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 
27.01.2016, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når 
planerne skal endelig vedtages.

Planens midlertidige retsvirkninger fremgår af næste side.

Venlig hilsen

Karina Juul Larsen
Planlægger



 
    

Side 2

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 30.01.2016 og finder 
kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort - og 
højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

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 
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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune.

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget 
den 11.01.2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside 
www.gribskov.dk/høring den 27.01.2016.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den 27.01.2016 til den 
30.03.2016.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den 30.03.2016. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:
tms@  gribskov

eller 

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge



Forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i 
Græsted Park

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at anlægge fælles affaldsstationer i 
Græsted Park. 

Græsted Park er et allerede udbygget boligområde, hvor der i lokalplanen for 
området, Lokalplan 16.10 for Boligområde i Græsted fra 1984, er krav om at 
affaldsspande skal placeres i boligerne. De fælles affaldsstation er et nødvendigt 
anlæg i et boligkvarter, hvor de tidligere dagrenovationsløsninger (indbyggede 
skraldestativer i den enkelte bolig efterfulgt af containere placeret på 
parkeringsarealet) ikke længere er tidssvarende for afhentning af dagrenovation og 
vanskeliggør parkeringsforhold. Fælles affaldsstation vurderes derudover at kunne 
fremstå mere velintegreret i området end enkeltstående containere. 

Affaldsstationernes valgte placering tager udgangspunkt i følgende principper for 
optimal placering:  

Central placering: Hensigtsmæssig placering i forhold til brug, herunder: let 
tilgængelighed, afstand fra enkelte bolig, at adgang til området er logisk placeret i 
forhold til andre adgangsveje samt at der er plads til den 'trafik', området vil 
generere. 

I Græsted Park betyder det, at affaldsanlæg placeres i forbindelse med de centrale 
adgangsveje, hvor der er let adgang for både beboere og renovationsbiler, og så 
det er logisk at beboerne kommer forbi affaldsanlæggene, når man eksempelvis 
skal hen til sin bil.

• Tydelig placering: Det er vigtigt at affaldsanlægget indgår som en velintegreret
del af området, at placeringen afspejler en form for respekt for funktionen, så
brugerne føler ejerskab til stedet, og at området fremstår præsentabelt.

I et område som Græsted Park kan det være en udfordring at finde den nødvendige
plads, da der i udbygningen af området ikke er indtænkt plads til affaldsanlæg. I 
Græsted Park er det vigtigt at affaldsanlæggene er placeret på steder, hvor der er 
plads til dem, og så der så vidt muligt er luft omkring dem for at undgå potentielle 
lugtgener. Derudover er det generelt hensigtsmæssigt ikke at placere sådanne 
anlæg på steder, hvor der vil være lukket omkring dem, da erfaringer viser, at der i
så fald er en tendens til at plastposer og lignende efterlades på steder, der opfattes
som bagsider og som tilsyneladende vurderes ikke at være synlige. 

• Hensynsfyld placering: Et affaldsområde kan potentielt medføre lokal
miljøpåvirkning i form af eksempelvis lugt og støj. Nye affaldsbeholdere er til en
vis grad udformet så de mindsker disse påvirkninger ved blandt andet at være
lukkede og nogle beholdere har indretning, der mindsker lyden når eksempelvis
glas afleveres. Selve placeringen må derudover vælges, så den mindsker den
miljømæssige påvirkning af omgivelserne.



I Græsted Park vil det være afgørende at anlæggene, så vidt muligt, placeres med 
afstand til nærmeste naboer, for at nedbringe potentielle gener i forbindelse med 
støj og lugt.

• Andre forhold af betydning: Forhold som den arkitektoniske sammenhæng i
området og at understøtte affaldsområdets funktion som mødested for beboere,
der også har betydning for optimalt placering, men som ikke er af lige så
væsentlig karakter som ovennævnte principper i forhold til at vælge placeringen
af anlæg.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Området er et allerede udbygget boligområde med tæt-lav byggeri, anlagt med 
fælles parkeringområder i tilknytning til en stamvej gennem området. Den nordlige 
del af området er udlagt som grønt fællesareal. 

Området er også dækket af Lokalplan 16.10 for Boligområde i Græsted fra 1984. Af
lokalplan 16.10 fremgår det at boligområdet Græsted Park er delområde A og det 
grønne fællesareal er delområde C. 

Områderne til affaldsstation er beliggende på områder der i dag er udlagt til 
ubebyggede areal med græs. Det ene område er centralt i området nær ved et 
parkeringsområde og tæt ved områdets stamvej. Det andet område er ved 
indkørslen til området i tilknytning til stamvejen. 



Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 2013. 

Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.B.02 Boligområde i Græsted. 

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

Øvrig lokalplan og/eller byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 16.10 for Boligområde i Græsted. 
Lokalplan 16.10 for Boligområde i Græsted ophæves for den del, der er omfattet af 
nærværende Lokalplan  316.07 for affaldsstationer i Græsted Park. 

Servitutter
Der er følgende servitutter tillyst på matriklen: 

Vedtaget: 30.11.1950. Omhandlende: Bebyggelse, benyttelse mv

Vedtaget: 09.02.1978. Omhandlende: bebyggelse, benyttelse, grundejerforening 
mv, færdselsret mv, Tillige lyst pantstiftende.

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

Kirkebyggelinje
Lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje. 

Forurening
Byzonejord er klassificeret som lettere forurenet jord. Det betyder at jordflytninger 
fra anlægsarbejder på disse arealer er omfattet af kommunens Jordregulativ og at 
disponering skal godkendes af jordforureningsmyndigheden. 

Drikkevandsinteresser
I følge Statens Vandplaner, retningslinie 40 og 41, kræver nye/ændrede arealudlæg
i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) en redegørelse om forholdet 
til grundvandsinteresser. I tilknytning til Kommuneplan 2013-25 indgår 
Redegørelse om OSD og byudvikling. Dette arealudlæg er ikke omfattet af 
redegørelsen, idet området dengang ikke var udlagt som OSD. Ved den seneste 
udpegning i 2015 er området nu OSD. De overordnede retningslinier og
tiltag for grundvandsbeskyttelse er dog gældende fra redegørelsen bortset fra en 
konkret vurdering af sårbarhed og alternative placeringer ved det aktuelle 
arealudlæg. I retningslinierne til Statens vandplaner er der opstillet 3 lister over 
typer af byudvikling i forhold til drikkevandsinteresser. Nærværende arealudlæg 
vurderes omfattet af liste 1 – tilladelseslisten, som betyder at aktiviteten kan 
placeres i OSD, hvis der er en god planmæssig begrundelse og aktiviteten ikke 
udgør en risiko for grundvandet. Anlæggelse af affaldsstationer vurderes ikke at 
være af særlig miljøbelastende karakter. Det vurderes samtidig, at 
affaldsstationerne er afhængig af placeringen netop ved boligområdet. Der ses
derfor ikke at være nogen alternative placeringer.

Lokalplanområdet ligger i OSD og er beliggende i indvindingsoplandet til Gilleleje 



vandværk –Bregnerød kildeplads. Grundvandsmagasinet er i dette område af 
Græsted vurderet til at have en lille sårbarhed overfor overfladenære forureninger 
og grundvandsdannelsen er lille. Med den påtænkte arealanvendelse og den 
arealmæssige udbredelse vurdereres lokalplanen ikke at indebære risiko for 
påvirkning af hverken den kvantitative eller kvalitative tilstand af grundvandet. 
Samlet set vil lokalplanen derfor ikke stride mod Vandplanens retningslinier

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. 
(telefonisk kontakt til: Kjartan Langsted, Inspektør Arkæolog, Tlf. 61 81 58 26)

 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
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. 

Det er i screeningen vurderet at der er tale om et projekt af lokal karakter, der kun 
medfører en mindre ændring af eksisterende forhold og som ikke vurderes at have 
en miljøpåvirkning af væsentlig karakter. Lokalplanen skal derfor ikke 
miljøvurderes. 

Afgørelsen har været til høring hos relevante myndigheder samt DN, der ingen 
bemærkninger har haft til kommunens afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort
på Gribskov Kommunes hjemmeside den 27.01.2016 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 du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, 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. Du betaler gebyret 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. 



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 
30.03.2017.



Forslag til Lokalplan 316.07 for affaldsstationer i 
Græsted Park 

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:• muliggøre etablering af affaldsstationer i Græsted Park

§ 2 Afgrænsning og zonestatus 

2.1 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1. Afgrænsningen er del af 
matrikel 6 es, Græsted By, Græsted. 

2.2 

Arealet ligger i byzone

§ 3 Anvendelse

3.1
Området må kun anvendes som affaldsstation, med container, beholdere og 
lignende, til indsamling af affald, samt tilknyttede funktioner, så som 
informationstavler.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering

4.1
For hvert område, der er udpeget til affaldsstation må der anlægges et byggefelt på
maksimalt 70 m2 på et samlet areal, der skal ligge ud til vej. 

§ 5 Ubebyggede arealer

5.1
Arealet til affaldsstationer skal anlægges med fast belægning.



§ 6 Retsvirkninger
6.1

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.

6.2

Den eksisterende Iovlige 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.

6.3

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.

6I4

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

6.5

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

6.6
Lokalplan nr. 16.10 for Boligområde i Græsted, ophæves indenfor denne Iokalplans

afgrænsning i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse og den offentlige
bekendtgørelse af Lokalplan 316.07.

§7 Vedtagelsespâtegning
Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov kommunes

Plan- og Miljøudvalg den 11.01 2016.

På Byrådets vegne

Holgjrjyangsberg Kristiansen
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