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Lovliggørende dispensation til at opstille tre 
kajakstativer inden for §3-natur 
 
11E Tisvilde By, Tibirke  
Matrikel ejet af Grundejerforeningen På Sandet 
  
Gribskov Kommune har den 26.05.21 modtaget jeres ansøgning om 
tilladelse til at opstille to kajakstativer på grundejerforeningens areal ud 
mod Arresø. Denne afgørelse omfatter ligeledes det eksisterende stativ, 
som er placeret på samme matrikel.  
 
Matriklen hvorpå kajakstativerne er og påtænkes placeret berører et 
naturområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 jf. 
lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. Dele af matriklen er 
vejledende registreret som §3-mose. 
 
Det kan konstateres ved besigtigelse den 22.09.21, at de to ekstra 
kajakstativer allerede er opsat, hvorfor denne afgørelse er en lovliggørende 
dispensation. 
 
Afgørelse  
Kommunen giver hermed lovliggørende dispensation til at opstille tre 
kajakstativer på det ansøgte naturareal i henhold til naturbeskyttelseslovens 
§ 65, jf. § 3.  
 
Dispensationen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 26.05.21 
med supplerende oplysninger modtaget den 02.08.21 og den 06.08.21.  
 
Dispensationen gives på vilkår af, at:  
1. kajakstativerne opføres som oplyst i ansøgningsmaterialet. 
2. der ikke foretages nogen form for terrænændringer.  
3. der ikke må fjernes eller plantes buske eller træer, herunder pilekrat og 

birketræer, på de beskyttede arealer.  
4. der ikke må efterlades byggemateriale eller jord på de beskyttede 

arealer. 

Sag: 01.00.00-P25-2-21 
 
23. september 2021 
 

GRUNDEJERFORENINGEN PÅ SANDET 
Bakkehusene 74 
2970 Hørsholm 
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5. kajakstativerne umiddelbart skal fjernes, hvis de ikke længere skal 
anvendes til formålet, eller hvis foreningen ophører med at vedligeholde 
dem.  

 
Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i 
området. 
 
Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 
www.gribskov.dk/afgoerelser onsdag den 23. september 2021. Du skal 
være opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.  
 
Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må 
udnyttes, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det, se under 
klagevejledningen.  
 
Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den3. 
 
Redegørelse for sagen 
Grundejerforeningen på Sandet ønsker at opfylde medlemmernes ønske om 
mulighed for at opbevare deres kanoer og kajakker på foreningens grund 
ved deres bro for enden af Lærkevænget, 3300 Frederiksværk. 
 
Der er allerede et stativ med seks pladser, men foreningens behov er blevet 
markant større, og der er nu lang venteliste til at få opbevaret sin kajak. 
På den baggrund søger foreningen om tilladelse til at opsætte endnu to 
kajakstativer ved havnen. De to ekstra stativer giver plads til endnu 2x6 
kajakker, og er hver især 180 cm bred og 190 cm høj. De nye stativer bliver 
lavet i eg og i samme design som det eksisterende. Det er oplyst, at der har 
været dialog med grundejere om placeringen af stativerne. Placering og 
billeder af stativer ses på bilag 1-4. Det er desuden oplyst, at 
kajakker/kanoer tages hjem inden den 1. november. Matriklerne har 
zonestatus som sommerhusområde. 
 
Ansøger har ikke kunne frembringe oplysninger om hvornår det 
eksisterende kajakstativ er opsat, og om der er blevet meddelt tilladelse til 
dette. Kajakstativet må formodes at have stået der en længere årrække, 
men en mere præcis angivelse kan ikke opnås, ej heller ved gennemgang af 
luftfotos. 
 
Byggetilladelse  
Kajakstativerne kræver ikke byggetilladelse ud fra det foreliggende 
grundlag.  
 
I skal være opmærksom på, at Museum Nordsjælland - Hillerød skal 
kontaktes, hvis der er risiko for at støde på fortidsminder under eventuelt 
gravearbejde. Du kan kontakte museet på e-mail post@museumns.dk. 
 
 
 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
mailto:post@museumns.dk
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Tinglyste deklarationer  
Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om de 
bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. Hvis der er bestemmelser 
heri, som kan have betydning for byggeriet, skal du sende os en kopi af 
deklarationen, før vi kan give byggetilladelse. Du kan sende forespørgsler 
og bestille attester digitalt via hjemmesiden www.tinglysning.dk. 
 
Besigtigelse 
Gribskov Kommune har været på besigtigelse i området den 22. september 
2021 med henblik på at screene naturindholdet og omgivelserne. 
 
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der var tre kajakstativer, hvoraf 
de to formodes at være nyopførte. De to delmatrikler hvor kajakstativerne 
er placeret, ligger i umiddelbar forlængelse af to private sommerhusgrunde 
og ud for Lærkevænget.  
 
Arealerne ud til broen bærer præg af at være anvendt til rekreative formål, i 
det at der forekommer en del slid på stykket ud til broen. Slitagen formodes 
at være forårsaget af gående langs stien (på naturstyrelsens areal), gående 
fra Lærkevænget samt brugere af kajakkerne. Billeder fra besigtigelsen 
fremgår af bilag 2-4.  
 
Vegetationen på matriklerne bestod af: Korsknap (udbredt), stor nælde 
(udbredt), snerle (udbredt), tagrør (enkelte eksemplarer), lodden dueurt 
(enkelte eksemplarer). Pilekrat og ældre birketræer grænser op til 
matriklerne.  
 
Matriklerne samt arealer ud mod Arresø er omfattet af den vejledende 
registrering som §3-mose, dog er naturværdien af de pågældende arealer 
ikke høj som følge af slid fra den rekreative anvendelse. Her tales der alene 
om de arealer hvorpå der er rekreativ færdsel, og ikke selve mosen.  
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper  
Formålet med naturbeskyttelsesloven er at værne om landets natur og miljø 
ved bl.a. at beskytte en række naturtyper mod tilstandsændring og at give 
befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre 
mulighederne for friluftslivet. 
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 angiver, at der ikke må ske ændringer i 
tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunalbestyrelsen kan i særlige 
tilfælde gøre undtagelser fra bestemmelserne.  
 
Den generelle beskyttelse af naturtyperne (§ 3-områder) er et af de 
væsentligste instrumenter til at beskytte landets naturområder med deres 
levesteder for vilde dyr og planter. Hermed bidrager den direkte til at 
beskytte den danske natur. 
 
 
 

http://www.tinglysning.dk/
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Begrundelse for afgørelsen  
Kommunen vurderer sammenfattende, at de tre kajakstativer og brugen af 
disse ikke medfører nogen væsentlig tilstandsændring af den beskyttede 
mose. 
 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at: 
• kajakstativerne opstilles på en del af naturarealet, som i forvejen er 

påvirket af slitage pga. områdets nuværende rekreative anvendelse. 
• det pågældende areal er i ringe naturtilstand, og at etableringen af 

kajakstativer efter kommunens vurdering er i tråd med den hidtidige 
anvendelse, og ikke vil intensivere slitagen på arealet væsentligt. 

 
Der er desuden lagt vægt på, at kajakstativerne kan benyttes af en større 
personkreds (grundejerforeningens medlemmer), og at denne dispensation 
vil fremme den rekreative anvendelse af området. Grundejerforeningen 
tegner mere end 500 medlemmer jf. https://sandet.dk/.  
 
Det kan ikke udelukkes, at såfremt der ansøges om flere kajakstativer eller 
andre rekreative anlæg, at det ud fra en samlet vurdering kan være i strid 
med de hensyn som varetages af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil i så 
fald bero på en nærmere konkret vurdering af det samlede projekt. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder  
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 06/12/2018) skal der 
foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Matriklen hvorpå kajakstativerne ønskes placeret er beliggende direkte ud til 
Natura2000-område nr. 134 ”Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose”, og 
omfatter Habitatområde nr. 118 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 106.  
 
Områdets udpegningsgrundlag er sø, vandløb og våde naturtyper m.fl. samt 
sumpvindelsnegl, stor vandsalamander, stor kærguldsmed og flere 
fuglearter, herunder rørdrum og rørhøg. 
 
Kommunen vurderer, at denne dispensation, ikke vil medføre forringelse 
eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Kajakstativerne vil ikke ødelægge eller beskadige 
leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det bør her nævnes, at færdsel med kanoer, kajakker, robåde, sejlbåde og 
andre fartøjer uden motordrift, er tilladt i Arresø. I perioden 1. februar til 
den 31. juli begge dage inkl., skal der af hensyn til fuglelivet ved færdsel på 

https://sandet.dk/
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søen holdes en afstand på mindst 50 meter til kanten af rørskoven eller 
søbredden1. 
 
Strengt beskyttede arter  
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede 
arter (bilag IV arter) i nærheden af matriklerne.  
 
Klagevejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
Naturbeskyttelseslovens § 78. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af 
afgørelsen. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. 
  
Du logger på 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 som privatperson betale et gebyr på 
900 kr. (organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på 1800 kr.) 
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 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 for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din 
klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, 
når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret 
tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) 
den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som 
følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). Yderligere vejledning om 
gebyrordningen kan findes på https://naevneneshus.dk/.  
 

 
 
1 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 – Habitatbekendtgørelsen. Implementerer EU´s 
Habitatdirektiv. Habitatdirektivet er et direktiv fra den Europæiske Union (Direktiv 
92/43/EØF af 21/05/1992), der har til formål at sikre sårbare og truede biotoper 
(habitater) og arter.  
 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
modtagelsen af afgørelsen. Eventuel domstolsprøvelse Hvis du ønsker at 
indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 
offentliggørelsen jf. Naturbeskyttelseslovens § 88. 
 
Orientering om afgørelsen er sendt til: 
• Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen  
• Danmarks Naturfredningsforening  
• Museum Nordsjælland  
• Friluftsrådet Kreds Nordsjælland  
• Dansk Ornitologisk Forening  
• Dansk Botanisk Forening  
• Sportsfiskerforbundet 

 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen  
Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte 
undertegnede på e-mailadresse: amhdy@gribskov.dk eller på telefonnr. 72 
49 68 12. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne-Mette Hüls Dyrmose 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Natur 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 

mailto:amhdy@gribskov.dk


Bilag 1 
 
Luftfoto med markering af kajakstativernes placering. 

 
 
 
Bilag 2 
 
Foto fra besigtigelse den 22.09.21. Nyopført kajakstativ nord for 
Lærkevænget. 
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Bilag 3 
 
Foto fra besigtigelse den 22.09.21. Nyopført kajakstativ samt ældre 
kajakstativ syd for Lærkevænget. 

 
 
 
Bilag 4 
 
Bro ud i Arresø i umiddelbar forlængelse af Lærkevænget. 

 


	Afgørelse_2
	Lovliggørende dispensation til at opstille tre kajakstativer inden for §3-natur

	Bilag

