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Benyttelse af adgangsvej til kysten
Vejledning og ansøgningsskema

I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystsikring mv. kan det være
nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Kommunale adgangsveje for køretøjer til kysten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helenekilde - spærret med bom
Heatherhill - spærret med bom
Molevej, Rågeleje vest
Fyrrestien
Smidstrup Søvej
Tinkerup strand
Fejlbergsvej, Gilleleje vest
Øster Allé, Gilleleje øst
Villingebæk, over for campingpladsen

Andre adgangsveje kan være ejet af private grundejere eller Naturstyrelsen.
Kommunen kan kun give tilladelse til benyttelse af de kommunalt ejede grunde.
Ansøgning
Før du benytter de kommunale adgangsveje, skal du anmode kommune om
tilladelse. Send en mail til tms@gribskov.dk, med oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

Ansøger (firmanavn, adresse, CVR-nr.)
Kontaktperson (Navn, tlf.nr. og e-mail)
Hvilken adgangsvej der ønskes benyttet
Formålet med adgangen
Evt. ønske om oplagsplads, til hvad og hvor.
Hvilken periode adgangen benyttes i

Hvis kommunen modtager flere ansøgninger om benyttelse af samme areal, vil
tilladelser blive givet efter ”først til mølle” -princippet. Send derfor gerne din
ansøgning i god tid.
Vedrørende periode
Der kan som udgangspunkt arbejdes på kysten i perioden 1. oktober til 30. april.
Adgangsvejen gennem det fredede område Heatherhill kan dog kun benyttes i 2
måneder fra efterårsferien til juleferien, samt 14 dage før påske.
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Vilkår
En tilladelse til benyttelse af adgangsvej vil altid blive givet på betingelse af en
række vilkår, se eksempler på vilkår her:

•
•
•

•
•
•
•

•

Ved kørsel over private strandmatrikler skal der indhentes samtykke fra
de berørte grundejere.
Arealet overtages i den tilstand, den forefindes, og afleveres i samme
stand som ved overtagelsen. Kørearealerne skal fotodokumenteres før og
efter brug. Billederne sendes til kommunen på tms@gribskov.dk.
Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på kørevej, som skal
udbedres straks efter arbejdets afslutning. Øvrige skader, på fx hegn og
beplantning skal også reetableres. Der skal udbetales erstatning, hvis
områdets tilstand er ødelagt.
Området skal være tilgængeligt for alle; Der må ikke spærres af for
offentligheden og der skal tages hensyn til områdets besøgene.
Der skal tages hensyn til områdets dyr og natur og der må ikke spredes
udefra kommende plantemateriale i området. Der må ikke anvendes
pesticider mv. på de kommunale arealer.
Kommunen skal orienteres hvis der sker ændringer i forhold til den
planlagte kørsel.
Benyttelsen af arealerne sker på jeres ansvar og risiko i enhver
henseende og skal være i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende lovgivning og andre offentligretlige forskrifter.
Det påhviler ansøger, eller dennes rådgivere, at opnå de for benyttelsen
nødvendige godkendelser og tilladelser samt løbende at efterkomme
eventuelle myndighedskrav.
Tilladelsen skal medbringes ved kørsel, og fremvises på forlangende af
kommunens ansatte.

Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gribskov Kommune på tlf. 7249
6000 eller via e-mail tms@gribskov.dk.

2/2

