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Landzonetilladelse til hundetræning og træningsbygning  
Boserupvej 1 5L Høbjerg By, Helsinge 
  
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til 

hundetræningserhverv samt til en træbygning på 350 m2 til hundetræning 
på ejendommen Boserupvej 1.  

 
Beslutningen er truffet af udvalget for Klima, Teknik og Miljø på møde den 

20.09.22 under punkt nr. 147.  
 

Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Tilladelsen 
er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 02.08.2021 med 

efterfølgende supplerende bilag dateret den 24.07.2022.  
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. Åbningstid for hundetræning begrænses til tidsrummet mellem 10 og 
19 på hverdage og mellem 10 og 13 på lørdage.  

2. Hundetræningen må være med højst 6 hunde ad gangen.  
3. Parkering skal foregå på egen grund.  

4. Museet skal kontaktes forud for gravearbejde. 
 

Vilkår nr. 1-3 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 
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø vurderer, at hallen kan indpasses på 

ejendommen uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det 
omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger.  
 

Udvalget vurderer, at der er tale om et velafgrænset træningsområde, og at 
der med de stillede vilkår tages hensyn til naboer og omgivelserne generelt. 

Det vurderes også, at lydniveauet ikke vil give væsentlig gene for naboer, 
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pga. det begrænsede antal hunde og fordi hundetræningen vil foregå på den 

østlige side af ejendommen og dermed orienteret væk fra de nærmeste 
naboejendomme. De omkring 12-18 dagligt besøgende til Boserupvej 1 vil 
skabe øget trafik på Boserupvej, dog ikke forbi de andre huse på vejen, og 

dermed uden direkte påvirkning af naboer. 
 

Efter praksis henvises erhverv, der omfatter dyrehold, til det åbne land, 
Derfor bør der her være mulighed for tilladelse til nødvendige bygninger, 

selvom nye erhverv med bygninger normalt henvises til planlagte områder. 
 

Det bemærkes, at butikken på ejendommen fortsat er en webshop, og at 
Den lillebitte Hundebutik - Nordhund ikke anses for en fysisk butik, selvom 
der er tilgang til varer, der anvendes i forbindelse med træningerne. 

 
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 Agnete Mortensen på telefon 72 49 67 51 eller på e-mail: 

aosoe@gribskov.dk. 
 

Bilag til landzonetilladelsen 
1. Situationsplan 
2. Facadetegninger 

3. Hundetræningsareal og parkeringspladser, oversigt 
 

Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
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. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Anne Skelmose Juhl 
Teamleder 

/ 

 

mailto:aosoe@gribskov.dk
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Agnete Odgaard Mortensen 

Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

Landzone 
 

Gribskov Kommune 
 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 67 51 
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 
Ejerne af Boserupvej 1 har indsendt ansøgning om landzonetilladelse til at 

drive erhvervsmæssig hundetræning for familiehunde med højst 6 hunde ad 
gangen på ejendommen, samt til at opføre en træbygning til 

hundetræningen. Se bilag.  
 

Ejerne oplyser i øvrigt, at hundetræningen typisk vil være mellem 10 og 19 
på hverdage og 10 og 13 om lørdagen. Træningen vil foregå hele året 

undtagen i juli måned og henover julen. Træningen vil foregå udendørs, 
medmindre det ikke kan lade sig gøre pga. vejret, så vil det være inde i 
træbygningen. Ejerne estimerer, at der i gennemsnit bliver 12-18 

besøgende pr. dag, 6 dage om ugen, men at det vil variere, om det er hold 
eller en enkelt besøgende. På gårdspladsen er der plads til 6 biler, som er 

det maksimale antal biler der kommer ad gangen. 
 

Bygningen bliver 25 m lang, 14 m bred, 6 m til kip og 3 m høj i siderne. 
Den får træbeklædning mod syd, øst og vest, mens den er åben mod nord. 

Bygningen bliver uden fast bund, vinduer eller rumopdeling og får græs, 
jord eller grus som underlag. Bygningen oplyses at blive enten i olieret træ 
eller sortmalet.  

 
Den opføres på den sydøstlige del af grunden med over 100 m til naboers 

bebyggelse, 18 m til Boserupvej og 6 m til Bendstrupvej. Bygningen ønskes 
opført i nær tilknytning til de øvrige bygninger på ejendommen. Placeringen 

er omkring 4 m fra det østlige skel og omkring 10 m til garagen. Bygningen 
vil være delvist skjult fra Bendstrupvej pga. en række fyrretræer.  

 
Der er i forvejen virksomheden "NordHund" på adressen. Herunder er "Den 
lillebitte Hundebutik - NordHund", som er en webshop, med salg fra 

ejendommen. Ejer oplyser, at den fysiske butik har åbent i samme tidsrum 
som hundetræningen. Der er ikke givet tilladelse til fysisk butik på stedet.  

 
Oplysninger om ejendommen 

Ejendommens grundareal udgør 6513 m², og på ejendommen er der 
registreret et enfamiliehus på 229 m², en carport på 53 m2 og et udhus på 

14 m². Ejendommen er omkranset af beplantning mod vest, nord og øst. 
 

Ejendommen ligger i landzone sydøst for Helsinge, omkring 100 m vest for 
Hillerødvejen. Området er en økologisk forbindelse, værdifuldt 
landbrugsområde, uønsket skovrejsningsområde og har specifik geologisk 

bevaringsværdi.  
 

Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Det ansøgte etableres omkring 452 m fra Natura 2000-område nr. 133 

"Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov". Området består af 
Habitatområde H117 og H190, samt Fuglebeskyttelsesområde F108.  
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På udpegningsgrundlaget er der en række naturtyper samt følgende arter: 

Skæv vindelsnegl, Sump Vindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Bæklampret, Stor 
Vandsalamander, Grøn buxbaumia, Hvepsevåge, Rød glente, Fiskeørn, 
Plettet rørvagtel, Isfugl, Sortspætte og Rødrygget tornskade.  

 
Gribskov Kommunes vurdering 

Vi vurderer, at denne afgørelse ikke vil medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der 

er på områdets udpegningsgrundlag på grund af det relativt beskedne 
ansøgte indgreb. Der er tale om en simpel hal uden fast bund, som placeres 

i umiddelbar sammenhæng med eksisterende bygninger og nærarealer. 
 
Vi vurderer ligeledes, at leve- og voksesteder for arterne på 

udpegningsgrundlaget ikke vil blive ødelagt eller beskadiget. 
 

Endvidere vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med Natura 2000-
planen for området.  

 
Strengt beskyttede arter 

Spidssnudet frø findes omkring 95 m nordøst for hallen og løgfrø ved en sø 
ca. 469 m fra hallen. Gribskov Kommune skønner dog, at projektet ikke vil 
forringe levevilkårene for arten, idet der er en mængde små søer og 

moseområder omkring Boserupvej, og hallen placeres i sammenhæng med 
øvrig bebyggelse, op mod et højereliggende overdrevsareal. Vi har ikke 

kendskab til andre bilag IV-arters forekomst i området. 
 

Naboorientering 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk. 4 været i 

naboorientering. Der er ikke indkommet indsigelser.  
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
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. Du skal søge 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. 

 
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. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 22.09.22. 

 
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.gribskov.dk/afgoerelser
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Situationsplan  
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Facadetegninger 
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