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Generel orientering
Dette lokalplanforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune.
Lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse af Gribskov Byråd den 25.06.2014 og
offentliggjort på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/høring den XXXX.2014.
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
eller
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
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Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til
blandet bolig og erhverv i Græsted
Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Græsted er i kommuneplanen udpeget som ét af Gribskov Kommunes tre kommunecentre
sammen med Helsinge og Gilleleje. Kommunecentre kan indeholde funktioner, der har hele
kommunen som opland, og det er særligt her byudvikling af boliger, handel og erhverv skal
etableres. Et kommunecenter er karakteriseret ved at rumme flere muligheder for bosætning
end for eksempel et lokalcenter. Nærværende lokalplan har til formål at overføre området til
byzone og skabe mulighed for en fortsat udbygning til erhvervs- og boligformål i Græsted på
grunde af varierende størrelse. Dette skal ske i respekt for det omkringliggende landskab
gennem bevaring af beplantningen omkring et ejerlavsdige i områdets sydlige grænse.
Græsteds beliggenhed er kendetegnet af en optimal nærhed til hele sommerhusbæltet mod
nord, som omfatter de store sommerhusområder fra Tisvildeleje via Gilleleje til Hornbæk.
Dette giver gode muligheder for, at fx håndværksvirksomheder kan lokalisere sig centralt i
forhold til et stort marked.
Nærværende lokalplan for Lopholm udlægger området til blandet bolig og erhverv. Dette sker i
god overensstemmelse med Græsteds byprofil som en god boligby, og giver mulighed for en
god balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Græsted skal som en god boligby kunne tilbyde
forskellige typer for bosætning, og udlægningen til blandet bolig og erhverv bidrager til dette.
Der etableres erhvervsmuligheder inden for miljøklasserne 2 og 3, hvilket muliggør
sameksistens med boliger uden at der opstår miljøkonflikter. Planlægningen af Lopholm skal
også ses i sammenhæng med, at der ikke er flere ubebyggede matrikler i Mestervangen, hvor
der er mulighed for bolig.

Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold
I dag er området en del af Græsteds omkringliggende landområde og beliggende i landzone.
Lopholm er afgrænset af Mestervangen mod vest og Esbønderupvej og Gribskovbanen mod
Nord. Mestervangen udgør på nuværende tidspunkt Græsteds kant og mødet med det åbne
land. Mod syd afgrænses grunden af en række markante træer, samt et ejerlavsdige, der er
afgørende for oplevelsen og identiteten af området. Forskellige arter, herunder bøg og eg, står
langs med diget og har en stor fortælleværdi for områdets kulturhistorie. Længere mod syd
ligger Gribskov.
Fra Esbønderupvej er området afskærmet af randbeplantning, der skærmer ind til
lokalplanområdet. På den nordlige side af Esbønderupvej er der cykelsti ind til Græsted.

Lokalplanens indhold
Lopholm forsynes med en enkelt vej som hovedåre ned i området fra Esbønderupvej. Lopholm
skal imødekomme den efterspørgsel, der er på blandet bolig og erhverv, og som på
nuværende tidspunkt ikke længere kan ske i Mestervangen da det er fuldt udbygget. Der gives
mulighed aktiviteter over skel. Bebyggelsen er karakteriseret ved tæthed og en maksimal
bygningshøjde på 8,5 meter, som tilsvarer lignende erhvervsområder i Gribskov Kommune.
Esbønderupvej er eneste nuværende forbindelse til området. De nye erhvervsgrunde skal
forsynes med en ny vej fra Esbønderupvej. Der bliver ingen direkte forbindelse til
Mestervangen. I forbindelse med anlægning af ny vej, skal de trafikale forhold understøttes
således ud- og indkørsel sker på mest forsvarlige vis. I forbindelse med vejen udlægges areal
med mulighed for etablering af sti, fortov e.l.
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Området får en grøn fremtræden, der er sammenhængende med omgivende landområde.
Lopholm er en udvikling af Græsted mod øst, og bliver derfor også ankommende borgere og
besøgenes første møde med byen.
Principper for udstykning
Der udlægges areal til seks grunde der i størrelse varierer mellem ca. 1500m2 og 4200m2.
Grundene indeholder en fleksibilitet, der betyder at skel ikke er endeligt fastlagte, men skal
placeres indenfor nogle fastlagte zoner jf. kortbilag 2.
Området byggemodnes på forhånd med vej og forsyning, og tilbyder samtidig en fleksibilitet til
kommende grundejere, idet det bliver muligt at tilpasse grundstørrelserne efter behov.
Erhverv er meget forskelligartede og udvikler sig konstant, og ved at tilbyde fleksible
skelgrænser vil Lopholm kunne henvende sig til en bredere erhvervsgruppe og være
forandringsparate over tid. De to forhold betyder at området vil have en højere
attraktionsværdi for området.
For erhvervsejendomme i Mestervangen vil der være mulighed for at etablere overgang
mellem matrikel i Mestervangen matrikel i Lopholm i forbindelse med udvidelse. Nyt byggeri
skal følge nærværende lokalplanbestemmelser.
Anvendelse
Erhvervsområde Lopholm skal anvendes som blandet bolig- og erhvervsområde. Dog er det
kun muligt at etablere bolig i forbindelse med erhvervsbyggeri. Dette skal sikre rammerne for
en fortsat udvikling af erhvervet i Græsted og sikre profilen som en god boligby, hvor
arbejdsliv og fritid kan forenes. Der gives tilladelse til, at etablere erhverv indenfor miljøklasse
2 og 3, hvilket primært er håndværksvirksomheder, lager og mindre produktion.
Der er i områdets sydlige og østlige ende udlagt areal til opsamling af regnvand ved
ekstremhændelser. Arealerne udgør en naturlig del af de grønne arealer.
Bebyggelse
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50% af grundarealet. Grundene udlægges til
etablering af erhvervsejendomme med mulighed for tilhørende bolig. Erhvervsdelen er den
primære faktor, men ved et boligareal op til 250m2 sikres en høj attraktionsværdi for, at
bosætte sig i forbindelse med sin erhvervsejendom.
Al bebyggelse skal henvende sig til nyanlagt vej med indkørsel, hvilket betyder at minimum én
gavl eller facade på hver enkeltstående bygning skal ligge parallelt med nyt vejskel. Ligeledes
skal gavle og facader ud mod vejen fremstå åbne og indrettet med vinduer for at give området
en by- og bomæssig karakter og samtidig bidrage til følelsen af tryghed i området.
Bebyggelsen skal udformes med sort eller gråt tag, således der kan etableres solceller uden
det skæmmer bebyggelsens udtryk. Store tagflader bør så vidt muligt have sydvendt tagflade,
for at sikre bedst mulig udnyttelse ved etablering af solceller.
Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 m fra grundplan, således at det arkitektoniske udtryk
mellem Mestervangen og Lopholm bliver ensartet. Der gives mulighed for etablering af flere
forskellige typer erhverv, og der sættes derfor ikke krav om materialevalg.
Trafik
Der anlægges en ny vej fra Esbønderupvej med en minimumsbredde på 6 meter og der
udlægges ekstra 4,2 meter til evt. sti, fortov og/eller beplantning. Udlægningen skal give gode
vilkår for overkørsel til de forskellige erhvervsejendomme, som kan have forskellige behov i
forhold til transportmidler. Der etableres vendeplads i områdets sydlige ende. Ved en evt.
fremtidig udvidelse af erhvervsområdet mod syd, vil vendepladsen kunne brydes op og vejen
fortsætte mod syd.
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Adgangsforholdene fra Esbønderupvej sikres ved en friholdelseszone, og den eksisterende
beplantning bør erstattes af en beplantning, der tillader bedre oversigt, fx opstammede ege.
Parkering foregår på den enkelte grund. Idet området er blandet bolig og erhverv skal der på
den enkelte grund etableres minimum to parkeringspladser pr. bolig. Yderligere skal der for
hver 50 m2 erhvervsbyggeri ( med undtagelse af uopvarmede lagerhaller o.l.) etableres 1
parkeringsplads.
Belysning i området etableres langs vejen på vestlig side af vejen. Designet er evt.
københavnerlamper i 3-3,5 meters højde og matcher derved Mestervangen i udtryk.
Markedsføring på området med skiltning og flag skal være ensartet, således området fremstår
overskueligt og ikke skæmmer områdets karakter.
Landskab og beplantning
Landskabet har en særlig karakter i området, der skal tages hensyn til gennem bebyggelse og
bebyggelsens placering. Området får overordnet en grøn karakter, hvor ikke befæstede arealer
holdes grønne. Bebyggelse mod Mestervangen skal friholde 5 meter til skel på vestlig side,
hvor arealet ikke må befæstes. Kun i det tilfælde, at der udvides ved Mestervangen ind i
Lopholm ophæves denne regel, og der gives tilladelse til overkørsel. Dog må overkørslen ikke
ligge indenfor 2,5 m til naboskel.
For alle grunde skal der holdes 5m til vejskel, hvor der ikke må bebygges eller ske oplagring.
Parkering af indregistrerede køretøjer må godt finde sted.
Langs den nye vejs østlige side udlægges areal til evt. beplantning.
I skel er det tilladt at opføre grønne hegn med mulighed for trådhegn på egen matrikel.
Området udvikles i respekt for det omkringliggende landskab, idet diget mod syd bevarer den
nuværende beplantning, der er med til at give området sin grønne karakter.
Miljø
Lopholm etableres i kommunecenteret med nærhed til skoler og offentlig transport og sikrer
derigennem en minimal miljøbelastning. Samtidigt er der mulighed for at etablere bolig i
forbindelse med eget erhverv, hvilket yderligere er med til at skabe fortætning i bymiljøet og
mindsker pendling.
Diget i sydlige del af området bevares og med afstand til nærmeste byggeri på 20m sikres de
gunstige forhold for spredning af dyr og planter.

Forhold til anden planlægning
Fingerplan 2013
Nærværende lokalplan tilhører det i Fingerplanen 2013 kaldte 'Øvrige hovedstadsområde'.
Inden for dette område er det muligt at etablere erhverv og nye byzoner, der støtter og
servicerer lokalområdet. Lopholm er som en del af Græsted udpeget som kommunecenter og
kan derfor indgå som byzone i overensstemmelse med Fingerplan 2013. Erhvervsområdet
placeres i miljøklasse 2 og 3 og vil primært servicere lokalområder, som i Fingerplan 2013 er
defineret som egen kommune og nabokommuner. Yderligere er Lopholm placeret i tæt kontakt
med Mestervangen og sikrer gode udviklingsmuligheder mellem de to erhvervsområder.
Yderligere tilpasses erhvervsområdet efter, at der kan etableres samhørende bolig i forbindelse
med erhvervet. Dette sikrer en yderligere tæthed og er yderligere med til at sikre den lokale
karakter.
Ud fra ovennævnte betragtes nærværende lokalplan at være i overensstemmelse med
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Fingerplan 2013.
Kommuneplan 2013-25
Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 3.E.05 'Blandet bolig- og erhvervsområde ved
Lopholm i Græsted' i Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Lokalplanområdet ligger
samtidig inden for et område, der i Kommuneplan 2013 – 25 er udpeget som bevaringsværdigt
landskab. Sammen med nærværende lokalplan fremlægges et tillæg til kommuneplanen, der i
mindre væsentlig grad ændrer på de bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt udtager
arealet fra retningslinjen 'bevaringsværdigt landskab'. Baggrund, planmæssig og landskabelig
vurdering fremgår af tillæg 2 til kommuneplan 2013-25.
Servitutter
Følgende servitutter/deklarationer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse.
08.03.1969 Dok. om færdselsret mv.
(vedr. regulerende foranstaltninger med hensyn til adgangen til Frederiksborg amts landevej,
tinglyst på matr. 14 a. Græsted by, Græsted).
Kystnærhedszonen
Området er ikke omfattet af kystnærhedszonen.
Natura2000
Området er ikke en del af Natura2000, og det vurderes ikke at påvirke Natura2000 området
syd for Lopholm ved Gribskov. Afstanden mellem lokalplanens afgrænsning og Gribskov er ca.
400 m, og til sammenligning ligger det eksisterende erhvervsområde Mestervangen i en
afstand af 200 m. Det grønne bælte i områdets sydlige del bevares og kommer til at ligge
imellem det bebyggede område og Natura2000-området.
Naturbeskyttelsesinteresser
Området er ikke omfattet af skovbyggelinie, kirkebyggelinie, strandbeskyttelseslinie,
søbeskyttelseslinie eller åbeskyttelseslinie.
Der er ingen fredede fortidsminder i umiddelbar nærhed til området. Og nærmeste registering
af beskyttet art (såkaldt Bilag IV-Art) er ca. 1,2 kilometer vest for området, hvor der er
registreret spidssnudet frø. Disse vurderes ikke, at blive påvirket, dels på grund af afstanden
og dels, da der er et mellemliggende byområde.
Der er ikke registreret beskyttet natur inden for området. Nærmeste registrerede natur er en
sø placeret ca. 100 m. syd for området. Søen vurderes ikke at blive påvirket ved udbygningen
af erhvervsområde.
Drikkevandsinteresser
Området er ikke omfattet af særlige drikkevandsinteresser, og udbygning af området vurderes
ikke at påvirke grundvandet.
Vandplan
Lokalplanområdet er omfattet af Forslag til statslig vandplan, Hovedopland 2.3, Øresund. Der
er ikke vandløb igennem området og udbygningen vurderes ikke at påvirke vandkvaliteten
væsentligt.
Støjforhold
Lopholm matcher Mestervangen, og der er derfor ingen gensidige forhold, der påvirker
hinanden i forbindelse med nærværende lokalplan. Der tillades erhverv, der holder sig inden
for miljøzone 2 og 3.
Forurening
Området hidtil været anvendt til landbrugsformål, og der er hverken kendskab til eller
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formodning om jordforurening inden for området. I det området hidtil har været beliggende i
landzone er det ikke områdeklassificeret efter jordforureningsloven, og jorden betragtes derfor
som ren.
Teknisk forsyning
Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen hvori der redegøres for regnvandsforhold og
kloakering.
Nye boliger og erhverv i lokalplanområdet skal vandforsynes fra Græsted Vandværk
Vejforhold
Vejen udlægges som privat fællesvej som driftes af grundejerforeningen.
Oversigtsforholdende mod Esbønderupvej kan sikres gennem ny beplantning langs
Esbønderupvej.
For alle matrikler friholdes 5m. til vej.
I områdets sydlige ende udlægges vendeplads, der kan manøvreres af lastbiler o.l.
Ved evt. planlægning af nyt busstop kan der evt. etableres buslomme på Esbønderupvej øst
for den nye vej ind til Lopholm, således at der vil være mindst mulig påvirkning på den øvrige
trafik på Esbønderupvej.
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.
Afgørelsen har været til høring i relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger til
kommunens afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort på Gribskov Kommunes hjemmeside
XX.XX.2014 efter lovens § 4, stk. 4.
Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være
Natur- og miljøklagenævnet 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.nmkn.dk.

Tilladelser fra andre myndigheder
Planen forudsætter ikke tilladelser fra andre myndigheder.

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
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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.2014.
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Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til
blandet bolig og erhverv i Græsted
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;
•

overføre området til byzone

•

at udlægge området til blandet bolig og erhverv

•

at udvikle området i respekt for det omkringliggende landskab

§ 2 Afgrænsning og zonestatus
2.1
Lokalplanen omfatter matrikel 1b Lopholm, Græsted og alle de matrikler, der efter 01/09/2014
udstykkes herfra. Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1.
2.2
Arealet ligger i landzone.
Med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til
byzone.
§ 3 Områdets anvendelse
3.1
Området må kun anvendes til erhvervsformål med mulighed for én tilhørende helårsbolig.
3.2
Indenfor erhvervsområdet må der kun etableres erhverv, der er tilhørende miljøklasse 2 og 3.
jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.
§ 4 Udstykning
4.1
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste retningsgivende
udstykningsplan.
Herunder skal som en del af vejmatriklen friholdes oversigtsareal til Esbønderupvej.
4.2
Ingen selvstændig ejendom må udstykkes mindre end 1500 m2
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Der må ikke ved arealoverførsel fremkomme arealer mindre end 1500 m2.
3.3
Der må ikke udstykkes arealer, der kun indeholder bolig.
4.4
Vejareal skal matrikuleres selvstændigt i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste
retningsgivende udstykningsplan.
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1
Vejadgang til området må kun ske fra Esbønderupvej.
Der må ikke etableres direkte overkørsel fra privat grund til Esbønderupvej.
5.2
Vejbyggelinie på min. 5 m vejskel er gældende for al bebyggelse, jf. bilag 4.
5.3
Ny vej udlægges i en samlet bredde af 10,2m som privat fællesvej. Jf. bilag 4.
Vejstykket udlægges med en bredde på 6m jf. bilag 4.
Der udlægges ekstra areal på i i alt 4,2m i forbindelse med vejen til udlægning af evt. sti,
beplantning e.l.
Der udlægges vendeplads i områdets sydlige del.
5.4
Der skal udlægges areal til;
•

minimum. 2 parkeringspladser pr. bolig

•

minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal (gælder ikke uopvarmet
lager o.l., der vurderes ikke at generere parkeringsbehov)

5.5
Der skal udarbejdes et sæt detaljerede regler om udførelsen og den fremtidige vedligeholdelse
af vejanlægget, 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.
5.6
Eventuel skiltning skal ske efter følgende principper:
Facadeskiltning:
- Op til 1/16 af facadearealet, dog med et maksimalt areal på 8m2
- Kun et skilt pr. facade.
Skiltning på egen grund:
- Skiltning kun mod veje.
- Maks. højde 3 m.
- Maks. bredde 1,5 m.
- Maks. dybde 0,5 m.
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- Et primært skilt pr. virksomhed ved vejadgangen.
- Endvidere kan der opstilles mindre henvisningsskilte.
Der må opstilles én flagstang pr. grund.
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50%.
6.2
Bebyggelsen (herunder tagudhæng, sekundære bygninger, altaner/altangange mv.) skal
placeres minimum 5m fra vejskel.
Bebyggelsen (herunder tagudhæng, sekundære bygninger, altaner/altangange mv.) skal
placeres med minimum 2,5m til naboskel.
Ved matrikler grænsende op til Mestervangen skal bebyggelsen (herunder tagudhæng,
sekundære bygninger, altaner/altangange mv) placeres med minimum 5m til vestligt naboskel
6.3
Mindst én gavl eller facade på hvert selvstændigt byggeri skal ligge parallelt med vejen.
6.4
Boligarealet pr. matrikel må ikke overstige 250m2.
6.5
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5m over det af
kommunens godkendte niveauplan, målt i forhold til det færdigt regulerede terræn.
Tekniske anlæg, såsom telemaster og skorstene kan bygges højere efter byrådets skøn.
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1
Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, mindst svarende til Bygningsreglementets
definition af Lavenergibyggeri 2015
7.2
Store tagflader skal så vidt muligt være sydvendte.
Tage skal holdes i sort og grå.
7.3
Facader og gavle vendt mod vej skal fremtræde åbne og indrettet med vinduer.
§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Langs ejerlavsdiget i områdets sydlige ende friholdes et areal for byggeri på 20m. Området
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karakter med høj beplantning bevares jf. bilag 3.
8.2
Oplagring følger samme bestemmelser for afstand til skel som bebyggelse, se § 6.
8.3
Befæstelsesgraden følger samme bestemmelser for afstand til skel som bebyggelse, dog er
parkering af indregistrerede køretøjer tilladt i disse områder.
Der tillades befæstelse mellem Lopholm og Mestervangen ved udvidelse af grund til
overkørsel. Overkørslen må ikke overskride 2,5m frihold til sydligt og nordligt naboskel.
8.4
I skel tillades kun grønne hegn. Trådhegn kan evt. placeres på egen grund bag et grønt hegn.
§ 9 Lednings- og antenneanlæg
9.1
Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal udføres som jordkabler.
9.2
Der anlægges belysningsarmaturer langs vestlig side af vejen med en højde på 3-3,5m.
§ 10 Forudsætninger for tilladelse til byggeri
10.1
Forslag til fremtidige terrænforhold skal være godkendt forud for byggetilladelsen.
§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
11.1
Ny bebyggelse må ikke færdigmeldes før forsyningstilslutning er etableret.
Ny bebyggelse må ikke færdigmeldes før spildevandstillæg er godkendt.
§ 12 Grundejerforeninger
12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme
indenfor lokalplanens område.
12.2
Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det.
12.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.
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12.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesareal,
herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på arealet, jævnfør Kortbilag 2, samt
de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger.
12.5
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på vej og fællesarealer.
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.

§ 13 Servitutter og deklarationsbestemmelser
Servitutter og deklarationsbestemmelser
Følgende servitutter og deklarationsbestemmelser er i strid med lokalplanens bestemmelser og
slettes af tingbogen:
08.03.1969 Dok. om færdselsret mv.
(vedr. regulerende foranstaltninger med hensyn til adgangen til Frederiksborg amts landevej,
tinglyst på matr. 14 a. Græsted by, Græsted)
§ 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 2014.
På Byrådets vegne
Kim Valentin

Henrik Nielsen

Borgmester

Konstitueret Kommunaldirektør
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Lokalplan 330.01
Lokalplanens afgrænsning

Kortbilag 1

Bilag 3 Beplantningsplan

opstammede egetræer i
forskellige sorter

5 m. friholdelse til skel
Arealudlæg til evt.
grønt hegn.

Regnvandsopsamling

Eksisterende beplantning

Egetræ
Regnvandsopsamling

Ejerlavsdige

N

1:1000

100 m

Bilag 4 Vejsnit
8,5 m

6m
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Indkørsel

1,5 m
6m
0,15 m
2,55 m
5m
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Ejendom

Matrikelgrænse
Rabat/skråningsareal med
gennemgående beplantning

Kørebane

Rabatkantsten, gennemgående,
affaset og overkørbar

Fortov udlagt som ‘metermål’

Fremtidig matrikelgrænse
Markering med flytbare gabioner

Afstandszone fri for
bebyggelse

Bebyggelse

