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Landzonetilladelse 
Græsmosevej 2, 3230 Græsted, matr.nr. 18 Kolsbæk By, Blistrup 
  
 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af et 
solcelleanlæg på ejendommen Græsmosevej 2, Kolsbæk, 3230 Græsted. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
12.08.2022. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at solcelleanlægget nedtages efter endt brug 
2. at der etableres et levende hegn bestående af minimum 3 rækker 

planter, plantet forskudt på den nordlige side af solcelleanlægget og i 
hele anlæggets længde (øst-vest) således, at anlæggets synlighed i 
landskabet minimeres set fra Bakkebjergvej. Der skal etableres 
hjemmehørende plantearter med en minimums start-højde på 1,20 m 
og med en fremtidig højde på minimum 3 m. Vedhæftet er forslag til 
hjemmehørende plantearter, der med fordel kan anvendes  

3. at museet skal kontaktes forud for evt. gravearbejde  
 
Vilkår 1 og 2 skal i henhold til planlovens § 55 tinglyses på ejendommen. 
 
Gribskov Kommune foretager tinglysningen på ejers regning. Når 
tinglysning er gennemført, vil ejer få orientering herom via besked om 
tinglysningsgebyr fra Opkrævningen i Gribskov Kommune. 
 
Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at solcelleanlægget kan indpasses på ejendommen 
uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til ejendommens øvrige 
bygninger, naboer og det omgivende landskab, såfremt de stillede vilkår 
efterleves. 

Sag: 01.03.00-G01-805-22 
 
16. september 2022 

 
Græsmosevej 2 
3230 Græsted 
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Solcelleanlægget vurderes ikke at ændre på den overordnede oplevelse af 
landskabet umiddelbart omkring det ansøgte solcelleanlæg, -dels på grund 
af anlæggets begrænsede størrelse på 13 m og dels fordi der er tale om et 
anlæg, som etableres på jorden og antager en maksimal højde på ca. 3 m 
over eksisterende terræn. 
 
Påvirkningen af nærmeste naboer til solcelleanlægget vurderes at være 
minimal, -dels på grund af den store afstand og dels fordi der allerede på 
naboejendommene forefindes en velvoksen bevoksning, der vil hindre 
indsyn til solcelleanlægget. Hertil kommer vilkår vedr. etablering af 
beplantning. 
 
Lovgrundlag 

1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 
ændringer). 

2. Kommuneplan 2021- 2033 for Gribskov Kommune 
3. Planhabitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 

november 2016 om administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter) 

 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at kontakte Liselotte Bonne Schwaner på telefon 72 49 68 22 eller på e-
mail: lbsch@gribskov.dk. 
 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. ansøgning 
2. situationsplan med mål 
3. eksempel på solcellestativ 
4. oversigtskort 
5. eksempel på solcellepaneler 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Ejere af Græsmosevej 2 
Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 
Friluftsrådet 
 
 
For redegørelse i sagen, se Del 2, redegørelse. 
 
For udnyttelsesmulighed og klagevejledning, se Del 3, udnyttelse og 
klage. 
 
 

mailto:lbsch@gribskov.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Ejer af ejendommen Græsmosevej 2 har indsendt ansøgning om 
landzonetilladelse til opsætning af et solcelleanlæg på terræn, jf. bilag 1-4. 
 
Ejer oplyser, at der vil blive opført et solcelleanlæg øst for stuehuset. 
Solcelleanlægget vil bestå af 26 paneler i en række med to ovenpå 
hinanden. Anlægget vil være ca. 13 meter langt og 3 meter højt, stående på 
markstativ. Konstruktionen fastgøres med punktfundamenter som let kan 
fjernes igen. 
 
Ejer oplyser desuden, at anlægget opstilles på flad mark, udenfor 
ledningsføring.  
 
Oplysninger om ejendommen 
Græsmosevej 2 er landbrugsnoteret med et areal på 6,2 Ha. Ifølge BBR er 
der på ejendommen registreret et stuehus med et samlet boligareal på 
200m², et maskinhus på 123m², 2 Stalde til kvæg på henholdsvis 86m² og 
90m², en lade til foder på 104m², 2 fritliggende overdækninger på 
henholdsvis 25m² og 10m² samt et drivhus på 40m². 
 
Ejendommen er beliggende umiddelbart nord for Nordic Park i et i øvrigt 
småfragmenteret landbrugslandskab med spredte gårde. Ejendommen 
betjenes fra Græsmosevej. 
 
Der er registreret kulturhistorisk bevaringsværdi og værdifulde 
landbrugsområder på ejendommen, som samtidig er beliggende i et 
område, hvor skovrejsning er uønsket. Der er ingen øvrige 
beskyttelsesinteresser knyttet til arealet for ejendommen. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Solcelleanlægget ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000-område er nr. 195: Gilleleje Flak og Tragten. Det ligger ca. 2,5 
km nord/vest fra solcelleanlægget. Gribskov Kommune vurderer på grund af 
afstanden og det relativt beskedne ansøgte indgreb, at denne 
landzonetilladelse ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den 
særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Strengt beskyttede arter 
Gribskov Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Vi har dog ikke 
detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. 
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Naboorientering 
Vi har skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke kræver 
naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5. 
 
Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 
Byggetilladelse gives særskilt bagefter.  
 
Udnyttelse af tilladelsen 
Du må først udnytte tilladelsen, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 
klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis 
Planklagenævnet bestemmer det. Kommunen vil orientere dig, hvis der 
bliver klaget over tilladelsen. 
 
Det ansøgte kræver byggetilladelse i henhold til byggelovens § 16. Vær i 
den forbindelse opmærksom på, at krav i henhold til bygningsreglementets 
bestemmelser efterfølgende skal kunne overholdes. 
 
Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.  
Du må ikke påbegynde byggearbejdet, før du har modtaget en 
byggetilladelse. Vi behandler først byggesagen efter udløb af 
landzonetilladelsens klagefrist. Læs mere om byggesagsbehandling, frister 
og gebyrer m.v. på kommunens hjemmeside. En byggesagsbehandler vil 
kontakte dig, hvis du skal oplyse eller afklare yderligere forhold i forbindelse 
med vores behandling af byggesagen 
 
Du 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.   
 
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. 
 
Forældelse, jf. planlovens § 56 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er 
meddelt. 
 
Klagevejledning, jf. planlovens §§ 58, 59 og 62. 
Klageberettigede 
Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsen kan også påklages af 
miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
 

http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
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Forhold, der kan påklages 
Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og 
skønsspørgsmål. 
 
Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 
findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på 
forsiden af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMID. 
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 
kr. 900, mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på kr. 
1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Planklagenævnet 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 Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets 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 Planklagenævnets 
hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 16. september 2022. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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Med venlig hilsen 
 
Liselotte Bonne Schwaner 
Administrativ sagsbehandler 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Byg, Landzone og Miljø 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 68 22 
 
 



Ansøgning for BR18 - Byggesager uden 
servicemål  
Gribskov Kommune 

Ansøgningstyper: Faste konstruktioner, som ikke er bygninger (Før "Øvrige konstruktioner")

Ejendomme: Ejendomsnr.: 003921, BFE numre: 1308574, 1308574

Matrikler: Matrikel nr.: 18, Ejerlav: Kolsbæk By, Blistrup

Græsmosevej 2, 3230 Græsted

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2022-539239
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Indsendelse nr.: 1 (12-08-2022 17:14) 

Projekt: Solceller på mark

Sted(er)

Personer tilknyttet projektet

Navn Projektrettighed Kontaktoplysninger
 

(Indsendt af) 
Projektejer  

Fuldmagt

Underskrift: 
Dokumentationen er ikke underskrevet.

Redegørelse:

Bilag
Scan 1.pdf

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/e004cb6a-7d1b-478d-b5c8-ad3d6f09f242


Udfyld ansøgning

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

(Obligatorisk) 

Navn

Adresse Græsmosevej 2, Kolsbæk, 3230 Græsted

Telefon

Email

Evt. CVR-nr

 (Obligatorisk) 

Redegørelse:
Der ønskes opført et solcelle anlæg på flad mark, stik Øst for stuehus. 26 paneler i en række med to ovenpå hinanden. Anlæg ca. 13 meter langt 
og 3meter højt stående på markstativ

Bilag
Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.06.11.png

 

Redegørelse:

Bilag
Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.06.11.png

 

Redegørelse:
Princip skitse af hvordan det kommer til at se ud. Bemærk  vores installation er 13 meter lang, hvorfor billedet kun skal betragtes som 
bygningsprincip. Konstruktionen fastgøres med punktfundamenter som let kan fjernes igen.

Bilag
Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.24.26.png
Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.24.54.png

Kontaktoplysninger på ejeren

Planlagt arbejde

Situationsplan

Plantegninger (etageplaner)

Facadetegninger

Snittegninger

Side 1 ud af 5

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/de693fdd-0460-47ee-a14f-2fa994977bc4
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/de693fdd-0460-47ee-a14f-2fa994977bc4
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/6824a9f0-72f4-4581-8ab9-db066032b1f5
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ca25f9fc-2c60-4883-9acf-214517522628


UDFYLDT 

gfedcb
 

gfedc
 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

UDFYLDT 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

(Obligatorisk) 

Byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten 

Byggeriet opfylder ikke byggeretten/er ikke omfattet af byggeretten. Begrundelse skal vedlægges 

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse 

(Obligatorisk) 

Markeret ikke relevant: 

Fremgår af oversigtstegning

(Obligatorisk) 

Vælg Brandklasse Uden for kategori 

Vælg Konstruktionsklasse Konstruktionsklasse 1 

Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre 
bemærkninger 

(Obligatorisk) 

Redegørelse:
Standardsystem, solcelleinstalation

(Obligatorisk) 

Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62) 

Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68) 

Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81) 

Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158) 

Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160) 

Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165) 

Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241) 

Byggeret og helhedsvurdering

Ubebyggede arealer

Brand og konstruktionsklasse

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel

Erklæring om tekniske forhold

Side 2 ud af 5
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gfedc
 

gfedcb
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

gfedc
 

UDFYLDT 

gfedcb
 

gfedc
 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249) 

Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298) 

Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328) 

Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333) 

Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339) 

Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357) 

Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367) 

Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376) 

Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384) 

Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392) 

Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419) 

Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452) 

(Obligatorisk) 

Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser 

Det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser 

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse 

Markeret ikke relevant: 

Anlægget ligger på flad mark.  Uden for ledningsføring

Markeret ikke relevant: 

Markeret ikke relevant: 

Dispensation fra bygningsreglementet

Tinglyste servitutter

Landzonetilladelse

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Side 3 ud af 5



IKKE UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

Før arbejdet igangsættes

Når arbejdet udføres

Efter endt arbejde

Orientering
Dokumentationen er medtaget som information, og er ikke udfyldt af ansøger.

Bygherre eller det firma, der skal flytte jorden, er ansvarlig for at jorden kommer det rigtige sted hen. 

Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes

Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes

Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde

(Obligatorisk) 

(Obligatorisk) 

Håndtering af jord

Tilladelse efter vejlovgivningen

Dispensation fra museumsloven

Beredskabsloven

BBR

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Dokumentationer iht. Byggetilladelsen

Færdigmelding af byggearbejdet

Erklæring om det færdige byggeri

Side 4 ud af 5



Samlet oversigt over bilag 

Tidligere indsendelser

(Obligatorisk) 

(Obligatorisk) 

(Obligatorisk) 

(Obligatorisk) 

Bilag for 1. indsendelse (12-08-2022) Dokumentationskrav

Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.06.11.png Ansøgning: Situationsplan
Ansøgning: Planlagt arbejde

Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.24.26.png Ansøgning: Plantegninger (etageplaner)
Scan 1.pdf Ansøgning: Fuldmagt
Skærmbillede 2022-08-10 kl. 15.24.54.png Ansøgning: Plantegninger (etageplaner)

Der er ingen tidligere versioner

Erklæring om dokumentation for det færdige 
byggeri

Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg 
i tilknytning til bygninger

Dokumentation for konstruktioner 

Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer

Side 5 ud af 5

https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/de693fdd-0460-47ee-a14f-2fa994977bc4
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/6824a9f0-72f4-4581-8ab9-db066032b1f5
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/e004cb6a-7d1b-478d-b5c8-ad3d6f09f242
https://dokument.bygogmiljoe.dk/projektbilag/ca25f9fc-2c60-4883-9acf-214517522628
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