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Generel orientering

Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Rema Ejendom 
A/S.

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd/Plan- og 
Miljøudvaget den xxxx.201x og offentliggjort på kommunens hjemmeside 
www.gribskov.dk/høring den XXXX.201X.

Lokalplanforslaget er fremlagt offentligt i perioden fra den XXXX.201X til den XXXX.201X.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal være modtaget den XXXX.201X. 

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Plan- og Miljøudvalget på:
tms@  gribskov

eller 

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

Denne lokalplan er udarbejdet for at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for den 
dagligvarebutik, som ligger i området i dag. I 2005 blev der udarbejdet et lokalplan for 
området (Lokalplan 98.04 for detailhandel i Vejby), som skulle muliggøre en dagligvarebutik, 
men i 2014 stod det imidlertid klart, at denne lokalplan var ugyldig, idet det ikke har kunnet 
dokumenteres, at den er blevet offentligt bekendtgjort efter Byrådets vedtagelse af den 
endelige plan. 

Denne nye lokalplan bygger derfor på de samme principper som Lokalplan 98.04, blot i 
opdateret form, hvor den nuværende butik med tilhørende parkerings- og tilkørselsarealer i 
hovedtræk har udgjort grundlaget for lokalplanens bestemmelser. 

Et andet formål med lokalplanen er således også at fastholde de eksisterende forhold, så 
anvendelsen til dagligvarebutik fastholdes og der ikke åbnes op for større ændringer. Der er 
dog foretaget enkelte justeringer, således kan der eksempelvis opsættes en 
minigenbrugsstation på grunden samt opsættes solpaneler (vandret) på tagfladen.

Der skal efter vedtagelsen af denne lokalplan udstedes en ny byggetilladelse til hele butikken, 
hvor de senere om- og tilbygninger er indarbejdet. 

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Vejby, ud til Tisvildevej, som er byens 
hovedtrafikåre. Mod øst og vest grænser området op til boliger, og mod nord skråner grunden 
op til den lille vej Skræderbakken. 

Lokalplanområdet udgøres af matr. nr. 47, Vejby by, Vejby på 3.505 m2, hvoraf 73 m2 mod øst
udgøres af en sti, samt matr. nr. 10 ay, Vejby by, Vejby på 47 m2 som er offentligt vejareal 
(sti). 

Området rummer i dag en dagligvarebutik på i alt 1.093 m2, inkl. en overdækket varegård, 
samt et parkeringsareal. Butikken ligger midt i et forholdsvis tæt bebygget område med 
boliger tæt på, og der er mod flere af siderne opført en støjmur.

Området ligger i byzone.
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Området som det ser ud i dag

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Området udlægges til centerformål med mulighed for en dagligvarebutik på op til 1.000 m2. Af
de 1.093 m2, den eksisterende butik udgør i dag, er de 104 m2 personalefaciliteter, som ikke 
tælles med i butiksarealet. 

Der er i Kommuneplan 2013-25 et maksimum på i alt 3.000 m2 butiksareal i Vejby, og et 
maksimum på 1.000 m2 for den enkelte butik. I dag anvendes ca. 2.000 m2 til butiksformål i 
Vejbys centerområde. 

Disponering af området
Butikken ligger tilbagetrukket på grunden, indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt og må 
kun ligge der indenfor. Indgangsparti og udendørs udstillingsareal er placeret ved bygningens 
sydvestlige hjørne. Varegård og vareindlevering er placeret på bygningens side mod øst. 

Mellem butiksbygningen og nabogrunden mod øst ligger en offentlig sti, som også er med i 
lokalplanområdet. 

Parkering sker på arealet mellem butikken og Tisvildevej. Området vejbetjenes af Tisvildevej. 

Lokalplanen fastlægger, at disse eksisterende forhold skal fastholdes. Som en tilføjelse i denne 
lokalplan er der givet mulighed for, at der kan opstilles en minigenbrugsstation til flasker og 
anden genbrug som f.eks. papir og batterier i områdets vestlige ende, jf. kortbilag 2.

Beplantning
I bedet langs Tisvildevej og langs den offentlige sti er der plantet en række træer, som skal 
opretholdes. Ved udskiftning af enkelte af disse træer kan der genplantes med samme træsort 
som de eksisterende træer, og ved en eventuel udskiftning af en hel trærække skal der 
genplantes med hjemmehørende arter. 
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Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Kommuneplan
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen ligger indenfor rammeområde 8.C.02 i Kommuneplan 2013-25, som udlægger 
området til centerområde:

•Centerformål: butikker, liberale erhverv,restauranter, o.lign. samt mindre ikke generende 
fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, 
•Offentlige formål som institutioner og lign.,
•Boligformål (helårsbeboelse):åben-lav og tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse

Kommuneplanen fastlægger en maks. størrelse for dagligvarebutikker på 1.000 m2. Butikken 
holder sig under denne grænse, hvorved lokalplanen er i overensstemmelse med 
kommuneplanens rammebestemmelser. Der fastlægges også et loft på 3.000 m2 til det 
samlede etageareal til butiksformål i Vejby, hvor det eksisterende butiksareal i dag er på ca. 
2.000 m2. 

Kommuneplanens retningslinier
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens retningslinie 1.4 om detailhandel, som fastlægger
samme grænser for butiksareal som rammebestemmelsen. 
Den er ligeledes omfattet af retningslinie 4.13 om parkering, som fastlægger, at der skal være 
min. 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal butiksbebyggelse. Det betyder, at der skal være 
min. 21 parkeringspladser tilknyttet dagligvarebutikken, der er i dag 56. Heraf er de to pladser,
som har indkørsel fra Skræderbakken, forbeholdt personaleparkering.

Servitutter
Følgende servitutter er tinglyst indenfor lokalplanområdet:

Matr. nr. 47, Vejby by, Vejby
11.11.1924: Dok. om færdselsret mv.
11.08.1949: Dok. om byggelinier mv.
26.09.1969: Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
19.06.1985: Dok. om færdselsret mv.
07.03.1986: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
27.12.2005: Dok. om oversigt og færdsel mv.
17.03.2006: Dok. om forkøbsret mv.
08.09.2006: Dok. om oliebranchens miljøpulje mv.

Matr. nr. 10 ay, Vejby by, Vejby
11.08.1949: Dok. om byggelinier mv.

Servitutter som er uforenelige med lokalplanens indhold, som ikke fortrænges af lokalplanen, 
skal søges aflyst.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. I henhold til Planlovens § 5 a, stk. 4, skal
der i lokalplaner for kystnære dele af byzonearealer, eller som indgår i et samspil med 
kystlandskabet, redegøres for lokalplanens visuelle påvirkning af kysten.
Det vurderes ikke, at lokalplanen påvirker kystlandskabet, da butikken med tilhørende 
parkeringsanlæg mv. ligger inde i et eksisterende bebygget område. Der er desuden ikke 
visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten, hvilket både terræn, mellemliggende 
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bebyggelser og beplantning bevirker.

Kirkebyggelinje
En del af lokalplanområdet ligger indenfor kirkebyggelinien på 300 m fra Vejby Kirke. 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse med højde over 8,5 m 
inden for kirkebyggelinien, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele 
beskyttelseszonen. Da arealet mellem kirken og dagligvarebutikken er bebygget med huse, og 
da bygningens højde ikke overstiger 8,5 m (målt fra terræn ved indgangen) vurderes 
bestemmelsen ikke at have nogen betydning. 

Støjforhold 
Dagligvarebutikkens samlede støjniveau må ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj i skel til naboområder.

Der er opstillet et støjhegn langs flere af skellene mod områdets naboer for at skærme mod 
støj fra varelastbiler, trafik mv. Lokalplanen definerer i bestemmelserne også, at dette støjhegn
skal opretholdes fremover. 

Forurening
Byzonejord er klassificeret som lettere forurenet jord, hvilket betyder at jord fra 
anlægsarbejder er omfattet af Jordforureningslovens § 50 om anmeldepligt, samt at 
disponering skal godkendes af jordforureningsmyndigheden. 
Hvis der under bygge- eller anlægsarbejdet konstateres jordforurening eller affaldsdepot, skal 
arbejdet straks standses og kommunen skal underretters herom, jvf. Miljøbeskyttelseslovens §
21 og i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.

Teknisk forsyning
Ifølge gældende spildevandsplan er området fælleskloakeret. Hele Vejby er udlagt til 
fjernvarme. I områder med fjernvarmeforsyning er det ikke tilladt at anvende elopvarmning. 
Lokalplanområdet vandforsynes fra Vejby Vandforsyning.

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, og på baggrund af 
miljøscreeningen, vurderer kommunen, at de anlæg lokalplanen åbner mulighed for at etablere
ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Dette begrundes med, at dagligvarebutikken med de tilhørende funktioner, vareindlevering mv.
vurderes at kunne indpasses på grunden indenfor de gældende miljøkrav, lovkrav til byggeri 
mv., og at den derfor ikke vil medføre væsentlig ulempe eller gene for naboer og det 
omgivende byområde. Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. 

Afgørelsen har været til høring i Erhvervsstyrelsen, hos Museum Nordsjælland og Danmarks 
Naturfredningsforening, afd. Gribskov, der ikke har haft bemærkninger til kommunens 
afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort på Gribskov Kommunes hjemmeside den XX.XX.201X 
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 
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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 XXXX.201X.

8



Forslag til Lokalplan 666.07 for detailhandel i Vejby

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

Lokalplanen har til formål:

1.1
- at skabe grundlag for etablering af en dagligvarebutik

1.2
- at sikre, at bebyggelsen med tilhørende parkeringsanlæg tilpasses på grunden med størst 
mulig hensyntagen til det omgivende område.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus 

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 47 samt matr. nr. 10
ay, begge Vejby by, Vejby, samt alle parceller, der efter den xxx udstykkes herfra.

2.2
Området ligger i byzone, og denne zonestatus ændres ikke med denne plan.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Området må kun anvendes til centerformål i form af dagligvarebutik på maks. 1.000 m2 samt 
salg fra varebil af mad eller dagligvarer.

3.2
Der kan indrettes mindre afsnit med funktioner som posthus, apoteksudsalg, pakkeudlevering 
mv., så længe disse underordner sig bygningens hovedfunktion som dagligvarebutik.

3.3
Den offentlige sti i lokalplanområdets østlige ende må kun anvendes som offentlig sti. 

§ 4 Udstykning

Der må ikke ske udstykning indenfor området.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1
Vejadgang til området må kun ske ad Tisvildevej. Undtaget herfra er de to parkeringspladser 
med indkørsel fra Skræderbakken.
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5.2
Der skal forefindes min. 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal. Heraf skal mindst 1 
parkeringsplads reserveres til handicapparkering.

5.3
Der skal forefindes stativ til cykelparkering ved indgangsparti, som vist på kortbilag 2.

5.4
Indkørsel af biler og varelastbiler må kun ske ad indkørslen som vist på kortbilag 2.

5.5
Udkørsel af biler må kun ske ad udkørslen som vist på kortbilag 2, mens udkørsel af 
varelastbiler kun må ske ad indkørslen længst mod øst. Lastbil til tømning af 
minigenbrugsstation kan dog benytte samme udkørsel som kundebiler.

5.6
Der udlægges offentlig sti mellem Tisvildevej og Skræderbakken som vist på kortbilag 2.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1
Al bebyggelse må kun placeres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. 

6.2
Indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt kan der opføres en dagligvarebutik med et 
bruttoetageareal på maks. 1.093 m2 inkl. en overdækket varegård på maks. 69 m2.

6.3
Det samlede butiksareal må maks. udgøre 1.000 m2, dvs. eksklusiv personalefaciliteter.

6.4
Bygningens forskellige dele må maks. gives højder som angivet på kortbilag 3, målt fra terræn
ved indgangsparti (kote 22,3). 

6.5
Indgangsparti må kun placeres i bygningens sydvestlige hjørne, som vist på kortbilag 2.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1
Ydervægge må kun fremstå som blank mur i røde sten. Mindre bygningsdele kan fremstå med 
andre materialer og farver, som er tilpasset hertil. 

7.2
Tag må kun udføres som fladt tag.

7.3
Der kan opsættes solpaneler på taget. Panelerne må kun placeres vandret på taget og kun 
placeres på vandrette tagflader.

7.4
Lysindtag og indgangsparti må kun udføres i klart glas uden farve og med indfatning i stål, 
aluminium og/eller træ.
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7.5
Rampe til vareindlevering må ikke belægges med fliser.

7.5
Der kan opsættes maks. én skiltepylon på maks. 1,5 m ved både indkørsel og udkørsel. 
Der kan opsættes skilte på facaden ved indgangsparti mod vest og syd. 

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o.lign. gives et ordentligt udseende.

8.2
Udendørs oplagring udenfor varegården må ikke finde sted, undtaget herfra er vareudstilling 
på arealet foran indgangspartiet, jf. kortbilag 2. 

8.3
Der kan opstilles minigenbrugsstation til indlevering af flasker mv. på det på kortbilag 2 viste 
areal. 

8.4
Den eksisterende beplantning langs Tisvildevej og langs støjhegn mod øst skal opretholdes. 
Enkelte træer i trærækken kan erstattes med samme art som de øvrige træer i rækken. 
Udskiftning af hele trærækken må kun ske med hjemmehørende arter.
Det trafikale udsyn langs vejen skal bevares.

8.5
Der skal etableres støjhegn mod naboer som vist på kortbilag 2. Støjhegn må kun etableres 
som dobbelt stålnet med mellemliggende isoleringsbatts, og de skal tilplantes med efeu på 
begge sider.

8.6
Belysning må kun udføres som parkbelysning.

§ 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1
Beplantning langs Tisvildevej jf. § 8.4 skal være etableret.

9.2
Der skal være etableret støjhegn med tilhørende beplantning jf. § 8.5

§ 10 Retsvirkninger

10.1
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.

10.2
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.
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10.3
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.

10.4
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

10.5
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planen.

Vedtagelsespåtegning

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes Byråd/Plan- 
og Miljøudvalg den XXXX 200X.

På Byrådets vegne

Kim Valentin Holger Spangsberg Kristiansen

Borgmester Kommunaldirektør
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