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Team Vej, Byg og Beredskab 
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Rådhusvej 3 
3200 Helsinge 
 
  
  
Vedr. Helsingehallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge. Matr. nr. 1 an Helsinge By, Helsinge. 
Ansøgning om dispensationer fra Lokalplan 73.99 Helsinge Hallerne ved Idrætsvej. 
 
På vegne af Helsinge Hallernes bestyrelse v. Jan Dissing skal vi hermed ansøge om dispensationer fra 
lokalplan 73.99 som anført nedenfor. 
 
Orientering 
Helsinge Hallerne er Helsinge bys og Gribskov Kommunes centrale idrætshalanlæg, der tilbyder en lang 
række muligheder for idrætsrelaterede aktiviteter for kommunens borgere, dels i hallerne og dels på de 
omkringliggende boldbaner mv.  
Helsinge Hallerne er en selvejende institution med egen bestyrelse, finansieret af Gribskov Kommune, 
private donationer og fondsmidler. 
Helsinge Hallerne planlægger en udvidelse med en ny springhal.  
Springhallen bliver til på baggrund af et stærkt ønske fra lokalsamfundet – og finansieret af Gribskov 
Kommune. 
Opførelsen af springhallen er planlagt udbudt i totalentreprise i maj 2015.  
Det er vores vurdering, at etableringen af springhallen stemmer overens med lokalplanens formåls- og 
anvendelsesbestemmelser, men den overskrider rammerne i enkelte af de øvrige bestemmelser.  
 
Kort projektbeskrivelse 
Den nye springhal kobles direkte sammen med det eksisterende bygningsanlæg, således at man fortsat har 
én hovedindgang med en fælles foyer, hvorfra man har adgang til alle funktioner, og så man kan drage 
nytte af eksisterende omklædningsfaciliteter mv. i forbindelse med den nye hal. 
Hallen kobles på den nordøstlige side af de eksisterende bygninger.  
I den nordvestlige ende af nybygningen ligger det egentlige halareal på ca. 1350 m2, der får en frihøjde på 
ca. 9 m. I den sydøstlige ende af nybygningen lægges der to etager ind inden for den samlede højde. Her 
placeres omklædningsfaciliteter, rytmegulv, opvarmningssal, teknikrum mv. 
Hallen udføres med minimumstaghældning 1:40 og udføres med vandret stern over tagfladen. Den 
samlede udvendige facadehøjde bliver max ca. 9,5 m. 
Ansøgningen vedlægges plantegninger samt 3D-modelbilleder, der illustrerer bebyggelsens geometri og 
højde. 
 
ad. lokalplanens § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 
Vej-og stiforhold på virkes ikke af projektet. Lokalplanens stiforbindelse c-d opretholdes nordøst og 
nordvest for springhallen. 
Behovet for parkeringsdækning anses for opfyldt med det eksisterende parkeringsanlæg i området, der 
efter den seneste udvidelse rummer ca. 250 pladser plus ekstra buffer på græsareal. 
 
 
 



 
ad. lokalplanens § 7 Bebyggelsens omfang og placering 
ad. 7.1 vedr. bebyggelsens omfang: 
De eksisterende bygninger udgør 7.526 m2. Springhallen udgør samlet op til 2.500 m2, således at det 
samlede areal kommer op på 10.026 m2.  
Grundens areal er 16.860 m2. Bebyggelsesprocenten bliver 59, hvilket er en overskridelse af lokalplanens 
ramme på 25 %. 
 

• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at bebygge grunden op til en 
bebyggelsesprocent på 61. 

 

 
Arealoversigt 
 
ad. 7.1 vedr. bebyggelsens placering: 
Den nye springhal placeres som vist i tegningsmaterialet.  
Næsten hele springhallens areal ligger uden for lokalplanens byggefelt.  
 

• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at overskride byggefeltet, jf. medsendte 
tegninger. 

 
ad. 7.2 vedr. bebyggelsens etageantal: 
Lokalplanen tillader ikke bebyggelse over én etage.  
Som beskrevet ovenfor ønskes en del af den nye springhal opført i to etager. 
 

• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at etablere en 1. sal som indskudt etage 
på op til 570 m2 i en del af bygningen, jf. tegninger. 

 
ad. 7.3 vedr. bebyggelsens højde: 
Lokalplanen tillader ikke en facadehøjde målt fra terræn til skæring mellem facadeplan og tagflade på mere 
end 6 meter – og tillader ikke en samlet bygningshøjde på mere end 15 meter. 
Som beskrevet ovenfor ønskes springhallen opført med en indvendig fri højde på ca. 8 m, hvoraf følger, at 
den udvendige facadehøjde bliver op til ca. 9,5 m. Den samlede maksimale højde på 15 m overskrides ikke. 
 



• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at udføres springhallen med en 
facadehøjde på max.ca. 9,5 m, jf. tegninger. 

 
 
ad. lokalplanens § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 
ad. 8.1 vedr. bebyggelsens ydervægge: 
Springhallens facader udføres med pladebeklædning. Farven fastlægges senere i dialog med Gribskov 
Kommune. 
 
ad. 8.2 vedr. bebyggelsens tage: 
Lokalplanen foreskriver sadeltage på halbyggeri og tillader andre tagformer på øvrige bygninger. 
Springhallen udføres med som anført med minimumstaghældning og vandret stern over tagfladen.  
Det er projektgruppens vurdering, at dette giver den mindst mulige samlede bygningshøjde og samtidig den 
smukkeste og mest nutidige løsning. 
 

• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at udføre springhallen med 
minimumstaghældning 1:40 og vandret stern over tagfladen.  

 
ad. lokalplanens § 9 Ubebyggede arealer 
Iht. lokalplanen må arealer med priksignatur på kortbilaget ikke bebygges men skal reserveres til boldbaner 
mv. Med projektet bebygges ca. 1000 m2 af dette areal. Arealet ligger inden for stien c-d og berører ikke ’de 
store’ friarealer. 
 

• Dispensationsansøgning: Der ansøges om dispensation til at bebygge op til ca. 1000 m2 af det areal, 
der iht. lokalplanen er reserveret til boldbaner. 
 
 

Tegningsbilag: 
• Situationsplan, 1:1000 
• Planskitser stueetage og 1. sal, mål 1:500 
• 3D-illustrationer 

 
 

Vi håber på velvillig behandling af ansøgningen, og vi står til rådighed, såfremt der er spørgsmål eller 
bemærkninger til det fremsendte. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Klog 
KHS arkitekter as 
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