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Generel orientering
Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Skanlux. 

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den xxxx.2015 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 inden kl. 12.00. 

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 555.06 for Sommerhusområdet syd for Strandhøjgård 
ved Vejby Strand

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

'Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landscentrene og deres oplande' fra 2010 giver 
Gribskov Kommune mulighed for, som ét af de få områder i Danmark' at udbygge nyt sommerhusområde. 
Direktivet giver mulighed for en udbygning af sommerhusområdet Syd for Strandhøjgård med 20 ejendomme, 
hvor det samtidig skal sikres at  der sikrer at placering og udformning bliver tilpasset de landskabelige værdier, 
samt at der etableres stiadgang ad mindre befærdede veje og stier fra det nye sommerhusområde til kysten. 

Lokalplanområdet indgår som en mindre udbygning bag et eksisterende større sommerhusområde ved Vejby 
Strand.

Der er i Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune redegjort for at der i lokaplanområdet skal lægges særlig 
vægt på at den nye bebyggelse tilpasser sig det omkringliggende sommerhusområdes særkende, den 
landskabelige sammenhæng, bæredygtige tiltag samt at der klimatilpasset, idet dele er området er risikoområde. 
Der er i lokalplanforslaget indarbejdet flere forskellige bæredygtige tiltag i fht. arkitekturen og de ubebyggede 
arealer.

Det er lokalplanforslagets formål at udvikle et nyt sommerhusområde med 20 grunde, med respekt for det 
omgivende landskab og eksisterende tilstødende sommerhusområde, at der indarbejdes tiltag for bæredygtighed 
og at der indarbejdes tiltag for håndtering af risici i forbindelse med ekstremregn.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men vil ved Byrådets endelige vedtagelse overgå til 
sommerhusområde.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger på afgrænsningen af det udbyggede sommerhusbælte langs den nordsjællandske 
kyststrækning. Området ligger nord for Vejby imellem Tisvildeleje og Rågeleje og udgør ca. 4,4ha. 
Sommerhusbæltet strækker sig ca. 1 km. ind i landet. Kystlandskabet syd for sommerhusområdet er præget af 
det åbne agerland nord for Vejby. Mod øst mellem Vejby Strand og Rågeleje har istidens smeltevandstrømme 
udformet en række dybe kløfter og stejle bakker ved Hanebjerg. Mod sydvest ligger Unnerup Mose og 
sandflugtsområderne ved Tisvilde Hegn. Landskabet mod syd og vest er karakteriseret af flere stengrave og af 
højgrupper fra bronzealderen.

Lokalplanområdet ligger på et mod øst skrånende plateau. Området grænser mod nord og nordvest til de 
eksisterende sommerhusområder og ligger i forhold til Mælkevejen mod nord lavt i terrænet. Mod syd skråner 
terrænet ned mod Salgårdshøjvej og landbrugslandet nord for Vejby. På en del af området er tidligere gravet grus
og der er efterfølgende ikke sket nogen større retablering til oprindeligt terræn.

Indenfor lokalplanområdet ligger en eksisterende helårsbebyggelse med tilhørende autoværksted.
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Lokalplanens indhold

Anvendelse

Sommerhusudstykningerne må ikke anvendes til helårsbeboelse og der må ikke udøves erhverv på 
ejendommene.

Eksisterende bebyggelse på matrikel 14bh kan fortsat bibeholde status som helårsbeboelse,samt bibeholde 
godkendte autoværksted såfremt det overholder altid gældende miljøkrav.

Principper for udstykning

Lokalplanområdet giver mulighed for 20 udstykninger med hvert ét sommerhus. Hver grund har en 
minimumsstørrelse på 1200m2 som kan befæstes med op til 20%, hvoraf sommerhuset kan udgøre de 15%. 
Hermed sikres en stor del af det samlede sommerhusområdes kendetegn med lys, luft og grønne arealer.

Trafik og parkering

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Rågelejevej. Veje skal udføres med grusbefæstede kørebanearealer 
og græsrabatter med tre meters bredde, hvor der er mulighed for etablering af regnvandsopsamling og færden 
for de bløde trafikanter. 

Vejbredden er 7m. Vejen er kurvet som et led i den samlede plans variation og sommerhuskarakter.                      

Der udføres en stiforbindelse til Mælkevejen nord for området, hvorfra der er adgang til stranden.

Der skal etableres mulighed for parkering på den enkelte matrikel.

Bebyggelsen

Bygningernes facader skal holdes i træ eller trælignende materialer i mørke farver. Tagene skal være mørke eller 
konstrueret som levende grønne tage. Vinduer, døre og andre bygningsmæssige detaljer skal være i lyse farver, 
for at give bygningerne kontrast og variation mellem hinanden. 

I lokalplanområdet skal der sikres en variation i bebyggelsen. Dette sker gennem en ensartet arkitektur og 
bygningsmasse, hvor de bygningsmæssige detaljer, forskudte facadelinjer og vejens kurver er med til at danne 
variationen.

Der skal bygges i minimum gulvkote 14.50 for at sikre sommerhusene ved ekstremregnhændelser. 

Bebyggelsen er nord-sydvendt, på nær på en matrikel, der ikke giver mulighed for det, således at lysindfald 
optimeres og energitiltag som eksempelvis solcelleanlæg naturligt kan integreres i bebyggelsen med optimal 
udnyttelse.

Landskab

Der er store niveauspring i landskabet på lokalplanområdet og i de lavest liggende dele er der risiko for 
oversvømmelse ved nedbør og ekstremregnhændelser. For at sikre optimal håndtering af regnvandet uden at gå 
på kompromis med det naturligere terræn, skal terrænregulering i risikoområderne håndteres indenfor markerede
felter i kortbilag 4.

Beplantning

Hegn i skel skal udføres som levende hegn, hvor der er mulighed for at opføre trådhegn på indvendig side i en 
højde af 1,2m. Der er mulighed for at opsætte læhegn ved terrasser i en højde på 1,2 m.

I lokalplanområdet etableres regnvandsgrøfter og -bede som anlæg for regnvandsopsamling og håndtering. Her 
skal beplantningen kunne håndtere både perioder med tørke og perioder med oversvømmelse. Der må ikke 
beplantes med invasive arter i området jvf. Naturstyrelsens invasive artsliste.
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Klimatilpasning

Lokalplanområdet er udpeget i Kommuneplan 2013-25 som risikoområde for oversvømmelse. Derfor er der i 
lokalplanforslaget indarbejdet løsninger for håndtering af almindelige regnvandshændelser og 
ekstremregnhændelser. Al regnvand skal håndteres på lokalplanområdet. For at dette kan opfyldes er der 
indarbejdet følgende tiltag:

• Der må på den enkelte ejendom kun befæstes med 20% af hele grundarealet inkl. de max. 15% 
til bebyggelse.

• Afvanding af tagvand sker til faskiner, med mulighed for overløb til regnbede i tilfælde af 
ekstremregn. 

• Der anlægges regnbede og nedsivningsgrøfter dimensioneret ud fra en årsnedbør på 650 mm 
svarende til en gentagelsesperiode for oversvømmelse på 5 år. 

• Regnbede placeres på enkelte matrikler.

• Nedsivningsgrøfter er placeret ved vejrabatter og i skel mellem enkelte matrikler

• Der kan afledes regnvand fra flere matrikler til regnbede og grøfter på lokalplanområdet.

• Gulvkote i bebyggelsen udføres i en højde bestemt ud fra en oversvømmelsesperiode på 100 år 
med ekstremregn på 93 mm i 4 timer. Det svarer til en minimums gulvkote på 14.50
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Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2013 og Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landscentrene og 
deres oplande
Miljøministeriets 'Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelcentrene og deres 
oplande' fra oktober 2010 muliggør en mindre udvidelse af sommerhusområdet i Vejby Strand i Gribskov 
Kommune idet, den vurderes at være af mindre karakter i et i øvrigt næsten udbygget sommerhusområde. Der er
i direktivet beskrevet at området maksimalt må udbygges med 20 sommerhusgrunde 

Kommuneplan 2013-25

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone, men ved Byrådets vedtagelse af nærværende lokalplan 
overgår lokalplanområdet til sommerhusområde. Kommuneplanens retningslinier beskriver, at området må 
bebygges med kun 1 ejendom pr. grund med en bebyggelsesprocent, der følger gældende bygningsreglement. 
Minimum grundstørrelse er fastsat til 1200 m2, og der må kun bygges i én etage. 

Områdets overordnede karakter skal tilsvare de omkringliggende sommerhusområders særkende med 
individuelle sommerhuse omgivet af levende hegn og smalle veje uden gadebelysning og med rabatter. 

Området skal udvikles under hensyntagen til den landskabelige sammenhæng, eventuelt ved friholdelse af kiler 
mod det åbne land eller ved valg af type af beplantning. 

Tiltag for bæredygtighed skal indarbejdes i den videre planlægning for området, herunder overvejelser om 
optimering af bygningernes energiforbrug ved valg af placering og orientering af bygninger. 

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

Servitutter

Inden for lokalplanområdet kan der findes forskellige servitutter.

Servitutter er tinglyst på de enkelte ejendomme, og fremgår af ejendommens blad i tingbogen.

Der kan dels være offentligretlige servitutter, der er oprettet af en offentlig myndighed om f.eks. vejbyggelinjer og 
fredninger. Sådanne servitutter berøres normalt ikke af lokalplanen.

Der kan også være private servitutter. Enten tilstandsservitutter, der foreskriver en bestemt tilstand 
(grundstørrelse, bebyggelsens omfang og placering mv.) eller rådighedsservitutter, der giver ret til en vis råden 
(færdsel mv.) over en ejendom.

Hvis en privat tilstandsservitut indeholder bestemmelser. der er i strid med bestemmelser i lokalplanen, vil 
lokalplanens bestemmelser have forrang. Man taler om at lokalplanens bestemmelser fortrænger 
bestemmelserne i servitutterne.

Kystnærhedszonen

Sommerhusområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Den nye sommerhusbebyggelse, vurderes ikke 
at påvirke kystlandskabet, da terrænet, eksisterende beplantning og mellemliggende bebyggelser bevirker, at der 
ikke er visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten. Derudover skal de nye sommerhuse integrere sig 
naturligt i forhold til landskabelige omgivelser og eksisterende  sommerhusbebyggelse.

Åbeskyttelseslinje

Højbro Å ligger 700 m. øst for lokalplanområdet. Lokalplanen vurderes ikke at påvirke Åbeskyttelseslinjen.

Naturbeskyttelsesinteresser

Der er i 'Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelcentrene og deres oplande' fra 
oktober 2010 beskrevet en sø, til at omfatte naturbeskyttelseslovens § 3. Dette er imidlertid ikke registreret i 
andre sammenhænge og søen er blevet opmålt til at være under 100 m², der er gældende for en § 3 fredning. 
Der skal i denne lokalplan ikke tages særlige hensyn til søen.
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Området er ikke omfattet af skovbyggelinje, strandbyggelinje, kirkebyggelinje, fredede 
fortidsmindebeskyttelseslinje og søbeskyttelseslinje.

Fredskov

Der er i området ikke registreret fredskov.

Natura2000

Området er ikke omfattet af Natura2000 internationalt beskyttet område. Der er 2,8 km. til nærmeste Natura2000 
område ved kysten i Rågeleje. Lokalplanforslaget vurderes derfor ikke at påvirke Natura2000 områderne.

Der er registreret stor vandsalamander (beskyttet art, også kaldet Bilag IV art) ca. 4-500m øst for 
lokalplanområdet. Områdets aktiviteter vurderes ikke at påvirke arten.

Der er et beskyttet sten- og jorddige 300 m vest for lokalplanområdet. Det vurderes ikke at blive påvirket af 
lokalplanområdet akitiviteter.

Forurening

Der er indenfor lokalplanområdet ikke registreret forurening.

Teknisk forsyning

I henhold til kommunens spildevandsplan skal lokalplanområdet spildevandskloakeres, og regnvand skal 
nedsives på området.

Nye boliger i lokalplanområdet skal vandforsynes fra Vejby Vandforsyning og udlagt til individuel varmeforsyning.

Vejforhold

Ny vej skal forsyne sommerhusgrundene. Der etableres vejadgang fra/til Rågelejevej. Ingen sommerhuse må 
have direkte vejadgang til andre veje i området end den nye stamvej, der etableres i lokalplanområdet.

Ny vej udlægges som privat fællesvej.

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 Gilleleje Museum. 

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 nye sommerhusområde er en mindre udbygning i forlængelse af eksisterende større sommerhusområde og 
er derfor i mindre skala og af lokal karakter. Der vurderes ikke at være faktorer der medfører en væsentlig 
miljømæssig påvirkning og lokalplanen vurderes derfor samlet ikke at skulle miljøvurderes.  

Afgørelsen har været til høring i relevante myndigheder samt DN, 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 Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV 
eller på e-mail til nkn@nkn.dk. Klagen skal være Naturklagenævnet i hænde inden 4 uger fra offentliggørelsen, jf.
planlovens § 60, stk. 1. Oplysning om gebyr for behandling af klage kan findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk.
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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 XXXX.201X.
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Forslag til Lokalplan 555.06 for sommerhusområdet syd for Strandhøjgård

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 udbygning af sommerhusområdet syd for Strandhøjgård med op til 20 grunde.

• Sikre at området udvikles med respekt for de landskabelige forhold og omkringliggende 
eksisterende sommerhusbebyggelse.

• Indarbejde bæredygtige tiltag for bebyggelse og ubebyggede arealer.

• Sikre bæredygtig håndtering af regnvand og ekstremregn ved minimum befæstelse og 
indretning af regnbede.

§ 2 Afgrænsning og zonestatus 

2.1 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler; 14bh og 14 df  Vejby By, Vejby, 
samt alle parceller der efter den XXXX udstykkes herfra.

2.2 

Arealet ligger i landzone. Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra 
landzone til sommerhusområde.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til sommerhusområde. 

3.2

Der må kun etableres et sommerhus pr. ejendom

§ 4 Udstykning

4.1

Udstykning må kun ske i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste retningsgivende udstykningsplan.

4.2

Ingen selvstændig ejendom til sommerhusbebyggelse må udstykkes med et areal mindre end 1200 m2 og der må
ved arealoverførsel ikke fremkomme ejendomme til sommerhusbebyggelse med et areal mindre end 1200 m2. 
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4.3

Mindste bredde af en ejendom må ikke være mindre end 20 m bortset fra eventuelt koteletben.

4.4

Vej- og stiareal skal sammatrikuleres i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste retningsgivende 
udstykningsplan.

§ 5 Vej, sti- og parkeringsforhold

5.1

Området må kun vejbetjenes ad Rågelejevej.

5.2

Vejstykke fra Rågelejevej i øst-vestlig retning  udlægges med  en bredde på 12 m. som privat fællesvej. 

Øvrige veje i lokalplanområdet udlægges med en bredde på 7 m, som private fællesveje, med en græsrabat på 
3m i hver side af kørebanearealet

Alle veje anlægges med  grusbefæstet kørebaneareal og græsrabatter  i hver side. 

På den enkelte ejendom anlægges  nedsivningsgrøfter, som vist på kortbilag 3

5.3

Sti udlægges med en bredde på 2 m med et grusbefæstet gangareal

5.4

Der skal pr. 75 m2  boligareal udlægges 1 parkeringsplads  på den enkelte ejendom, dog mindst 2 
parkeringspladser.

5.5

Der skal udarbejdes et sæt detaljerede regler om udførelsen og den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse
af vejanlægget og nedsivningsgrøfter langs dette, herunder om de enkelte ejeres rettigheder og forpligtelser og 
grundejerforeningens opgaver. Dette regelsæt skal indarbejdes i det udkast til grundejerforeningsvedtægter, som 
skal godkendes af byrådet, jf. § 12.3.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte sommerhusgrund må ikke overstige 15%

6.2

Al bebyggelse skal placeres min 5 meter fra vej. Sommerhusbebyggelse skal placeres min 5 meter fra skel mod 
nabo og sti. Udhus, carport og garage skal placeres min 2,5 meter fra skel mod nabo og sti.

6.3
Bebyggelse på ejendomme der er tilgrænsende, må ikke opføres således at disse fremtræder som værende 
opført i samme facadelinie.

6.4

Bygninger må opføres  i max  1 etage uden udnyttet tagetage.
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6.5

Bygningshøjden må ikke overstige 5 m målt fra niveauplan til tagryg. 

Facadehøjden til overkant af tag må maks. være 3 m målt fra reguleret niveauplan. En facade på bebyggelsen 
kan være højere, hvis der bygges med ensidig taghældning. 

Facaden må ikke fremtræde som en bygning i 2 etager. 

Niveauplanet fastlægges ud fra en middelkote jvf. Kortbilag 4 omkring bebyggelsens ydre begrænsning.

6.6
I området omfattet af risiko for ekstremregn inden for en 100 års hændelse, skal gulvkote etableres i minimum 
14,50, jvf. kortbilag 4

Niveauplan i risikoområde fastlægges 30 cm under gulvkote jvf. kortbilag 4.

Terrasser i umiddelbar tilknytning til beboelse kan etableres i samme højde. Afstand til skel skal være mindst 5 m.

6.7

Terrasser uden umiddelbar tilknytning til beboelsen skal etableres i naturligt terræn. Afstand til skel skal være 
mindst 5 m.

6.8
Bebyggelsens glasfacader skal være nord-syd vendt. Dette er med undtagelse af på kortbilag 2 angivne matrikel.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Til tage og facader må ikke anvendes reflekterende materialer. Undtaget er dog glas i facader og ovenlysvinduer 
samt solcelleanlæg. Tage skal udføres i mørke farver eller som grønne tage.

Solcelleanlæg må kun placeres på tage.

Tagets vinkel må ikke overstige  35o.

7.2

Bebyggelsens facader skal beklædes med malet eller oliebehandlet træ, fibercement og tilsvarende materiale, 
der ligner træ. Krydsfiner og krydsfinerprodukter må ikke anvendes. 

Udvendige bygningssider må kun fremstå i mørke farver. Bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre og vindskeder,
kan være i lyse farver.

7.3

Tilstødende naboejendomme må kun opføres sommerhuse, som i deres ydre fremtræden udviser en 
forskellighed i bygningsmæssige detaljer, så som døre, vinduer, karnapper, indgangspartier, overdækkede 
arealer og tagudhæng, hvis husene er ens.

7.5

Tagvinduer skal udføres som ovenlysvinduer. 
Den samlede længde af ovenlysvinduer skal være mindre end 1/3 af tagfladens samlede længde. 

7.6
Solfangere og solceller for opvarmning og elforsyning skal integreres i bebyggelsens tagflade.
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§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

De på kortbilag  3  med blå farve viste regnbede og nedsivningsgrøfter må ikke bebygges, bortgraves eller på 
anden måde beskadiges. Vedligeholdelsen påhviler ejeren af  den ejendom hvorpå anlægget er beliggende.  

Vedligeholdelsen af den del af nedsivningsgrøfterne der er beliggende langs vejene påhviler dog 
Grundejerforeningen for området.

De på kortbilag  3 med rød farve viste diger/hævet terræn må ikke bebygges, bortgraves eller på anden måde  
beskadiges. Vedligeholdelsen påhviler ejeren af  den ejendom hvorpå anlægget er beliggende.  

8.2

Indenfor lokalplanområdet må der ikke ud over af- og pålæsning parkeres køretøjer med en totalvægt  over 3500 
kg, samt  hensættes, både på over 2,5 m i højden og en længde på max. 6 m. inkl. stativ. samt uindregistrerede 
køretøjer, herunder campingvogne, skurvogne, containere

8.3

Udendørs oplagring må ikke finde sted. 

8.4
Hegn mod vej, nabo og sti må kun etableres som levende hegn evt. suppleret med tråd- eller dyrehegn på 
indersiden i en højde på max. 1.2 m. 

Hegn mod vej og vendepladsarealer skal placeres min. 0,4m fra skel.

Der tillades opsætning af læhegn med en højde på maks. 1.20 m  i forbindelse med terrasser ved 
beboelseshuset, dog ikke nærmere skel end 5 m.
 
8.5
Hegn i skel mod lokalplanområdets afgrænsning må kun etableres som levende hegn.

8.6

Ingen form for skiltning og reklamering på bygninger må finde sted, dog undtaget nummer, matrikelnummer og 
skilt med husets navn.

8.7
Uigennemtrængelige befæstede arealer må kun udføres i det omfang disse ikke er til hinder for nedsivning af 
regnvand på den enkelte ejendom. Befæstelsesgraden må maks. udgøre 20% af det samlede grundareal, hvoraf 
de 15% kan udgøres af bebyggelsesprocenten.

8.8
Terræntilpasning må kun ske i forhold til bebyggelse og parkeringsfelt på max. +/- 0,5m

8.9
Terræntilpasning i risikoområde må kun ske i forhold til de på kortbilag 4 anviste felter.

8.10
Belysning af veje må kun udføres som lav parkbelysning og skal godkendes som særsklit plan.

8.11 
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af  vej og stiarealer, herunder eventuel belysning og 
nedsivningsgrøfter samt drænsystem mellem grøfterne langs vejen. Se §12

8.12

Beplantning i regnbede og grøfter skal kunne håndtere periodevis tørke og oversvømmelse.                                  
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§ 9 Lednings- og antenneanlæg

9.1
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal 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. 

Varmepumper skal afskræmes, således de ikke ikke fremstår synligt fra veje og stier. Afskræmning skal være i 
samme materialer som huset.

§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri

10.1 

Ved ansøgning om byggetilladelse skal foreligge en plan over nuværende og fremtidige terrænforhold for den 
enkelte grund. Byrådet fastsætter i forbindelse med byggesagsbehandlingen herfra et niveauplan.

10.2
Der skal være færdigudført afløb for spildevand til rensningsanlæg.

Tagvand skal føres til faskine, regnbede og/eller grøfter.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1
Ny bebyggelse kan ikke færdigmeldes, før forsyningstilslutning til vandværk, rensningsanlæg og el er etableret.

§ 12 Grundejerforeninger

12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens 
område.

Ejeren af stamejendommen af matr.nr. 14bh Vejby By, Vejby er dog ikke pligtigt medlem. 

12.2
Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det. 

12.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 

12.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej- og stiareal, herunder de under § 8.1 anførte 
nedsivningsgrøfter  samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger.
Drift og vedligeholdelse af eventuel belysning langs vejene skal ligeledes forestås af grundejerforeningen.

12.5
Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage de i § 5 nævnte vej- og stiarealer til 
grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme arealer.

12.6
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at 
fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af administrationen af foreningens opgaver 
samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
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12.7
Vedligeholdelsen af den del af nedsivningsgrøfterne der er beliggende langs vejene påhviler Grundejerforeningen
for området.

§ 13 Servitutter og deklarationsbestemmelser

13.1

Byggeservitutter, deklarationer og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af 
planen.

§ 14 Retsvirkninger

14.1

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.

14.2

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.

14.3

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.

14.4

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

14.5

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

Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Kommunes Byråd den XXXX 200X.

På Byrådets vegne

   Kim Valentin           Holger Spangsberg Kristiansen

Borgmester           Kommunaldirektør
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