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Landzonetilladelse til inddragelse af eksisterende bolig nr. 2 til 
botilbud 
Kæderupvej 8, 3200 Helsinge, matr. nr. 2A Kæderup By, Helsinge 
  
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til indretning af botilbud 
for fire borgere med autismeforstyrrelser i en eksisterende bolig nr. 2 på 
ejendommen Kæderupvej 8, Helsinge. 
 
Beslutningen er truffet af udvalget Klima, Teknik og Miljø på møde den 
20.09.2022 under punkt nr. 134. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
05.10.2021 med ændringer og yderligere oplysninger dateret hhv. den 
27.06.2022 og den 24.08.2022. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at ingen af botilbuddets værelser kan omdannes til selvstændige 
boliger. 

2. at eksisterende beplantning omkring ejendommen Kæderupvej 8 
opretholdes og at der etableres yderligere, tæt beplantning omkring 
denne, således at lys fra ejendommen, så vidt det er muligt, 
reduceres til minimum og dermed ikke vil være til gene for naboerne 
på ejendommen Kæderupvej 7, jf. kortbilag dateret den 31.08.22 fra 
ejer.  

3. at eventuel belysning på Kæderupvej 8 skal være afskærmet og med 
nedadrettede lyskilder. 

4. at der etableres en gangsti fra boligerne (stuehus samt bolig nr. 2) på 
Kæderupvej 8 til Høbjerg Hegn i en afstand af ca. 40 meter fra og 
parallelt med Kæderupvej, jf. kortbilag dateret den 31.08.22 fra ejer.  
 

Vilkårene 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. 

Sag: 01.03.06-G01-14-21 
 
23. september 2022 

 
Classensgade 17 A,1 tv 
2100 København Ø 



2/8 

 
Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Med en landzonetilladelse til indretning af botilbud for fire borgere med 
autismeforstyrrelser i den eksisterende bolig nr. 2 på ejendommen 
Kæderupvej 8, gives der mulighed for at drive botilbud for i alt seks borgere 
med diagnoser indenfor autismespektret på ejendommen. Kommunen 
vurderer, at det ansøgte kan indpasses på ejendommen uden nogen 
væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til naboer og det omgivende 
landskab, såfremt de stillede vilkår efterleves. Det ansøgte ændrer ikke 
væsentligt på ejendommens udseende idet både stuehus samt bolig nr. 2 er 
eksisterende bygninger, der begge fungerer som beboelse i dag og også 
fremadrettet skal anvendes til beboelse, -nu blot for borgere med diagnoser 
indenfor autismespektret.  
 
Gribskov Kommune lægger vægt på, at boligarealet skal indgå i den 
samlede drift for Kæderupvej 6 og dermed skal høre ind under et 
eksisterende botilbuds organisering og ledelse. Kommunen vurderer, at med 
de stillede vilkår, vil fire ekstra beboere ikke øge de gener fra botilbuddet, 
som naboerne i nr. 7 har givet udtryk for, at de oplever i dag. Med 
etablering af en parallelsti 40 m fra Kæderupvej gives beboerne fra 
Kæderupvej 8 mulighed for komme til skoven uden at skulle passere forbi 
Kæderupvej nr. 7. Hertil kommer, at ejer oplyser, at stien tillige skal 
tilbydes beboerne og ledsagere fra Kæderupvej 6 når de skal i skoven. 
 
En vis mængde trafik til og fra ejendommen Kæderupvej 8 vurderes at 
måtte være forventelig idet der er knyttet fast personale til botilbuddet. 
Kommunen vurderer, at de trafikale forhold ikke vil komme til at udgøre et 
problem idet nr. 7 er det sidste hus på Kæderupvej hvorfor eventuel 
mertrafik til nr. 8, der er næstsidste hus på Kæderupvej, ikke vil passere 
forbi nr. 7.  
 
Kommunen vurderer, at der med de stillede vilkår er taget væsentligt 
hensyn til nærmeste nabo på Kæderupvej 7, der er eneste ejendom på 
vejen, som ikke har en direkte eller indirekte forbindelse til bostedet 
Habitus´s etablering i området. 
 
Ifølge klagenævnspraksis skal der være tale om særlige og væsentlige 
nabogener, hvis de alene skal kunne begrunde et afslag på en 
landzonetilladelse. Dette skal sammenholdes med praksis om, at der 
normalt bør meddeles tilladelse til institutioner m.v. i eksisterende tomme 
bygninger. Gribskov Kommune skal foretage et skøn, og administrationen 
lægger i den konkrete sag vægt på praksis ift. at underbygge det allerede 
fungerende specialiserede tilbud som en samfundsmæssigt nødvendig 
funktion, med supplerende boligareal i nær sammenhæng med bostedets 
nuværende bygningsarealer. 
 
Lovgrundlag 
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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 Tina Rasmussen på telefon 72 49 67 17 eller på e-mail: 
tiras@gribskov.dk 
 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. Partssvar dateret den 24.08.2022 
2. Kortbilag til partssvar dateret den 31.08.2022 
3. Sammenfatning af nabo- og partshøringssvar 
4. Oversigtskort, bolig nr. 2 
 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Naboer, der har fremsendt bemærkninger: Kæderupvej 7 
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:tiras@gribskov.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
Ejer af ejendommen Kæderupvej 8 har søgt Gribskov Kommune om 
landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at indrette botilbud 
for fire borgere med autismeforstyrrelser i ejendommens eksisterende bolig 
nr. 2. Ejer fik i 2016 landzonetilladelse til at indrette en såkaldt bolig nr. 2 i 
en tidligere driftlænge og det er således denne bolig nr. 2, der nu ønskes 
indrettet til botilbud.  
 
I 2021 fik ejer landzonetilladelse til indretning af værelser til udlejning til 
botilbud for personer med autismeforstyrrelser i ejendommens stuehus. 
Værelserne ønskedes etableret som et supplement til det eksisterende 
botilbud på naboejendommen beliggende Kæderupvej 6, som drives af 
Habitus. Habitus ønsker nu at leje begge boliger på ejendommen 
Kæderupvej 8, - dvs. både stuehus og bolig nr. 2 med det formål, at drive 
botilbud for i alt seks borgere med diagnoser. 
 
Kæderupvej 8 vil således fungere som følger:  

 Bolig for seks borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, 
autisme, med to borgere i stuehuset og fire borgere i bolig nr. 2.  

 Der vil blive tilknyttet teams af 3 pædagoger pr. borger, som vil 
arbejde på skift, 1 til 2 pædagoger pr. borger.  

 Der vil ikke blive foretaget væsentlige ændringer af ejendommens 
indretning eller af ejendommens udvendige fremtoning.  

 Parkering af personalets biler vil ske på ejendommens gårdsplads.  
 
Formålet med det ansøgte er således at give det eksisterende botilbud på 
Kæderupvej 6 mulighed for at leje boligareal til fire ekstra beboere på 
ejendommen Kæderupvej 8. Kæderupvej 8 vil således indgå i den samlede 
drift for Kæderupvej 6 og høre ind under det eksisterende botilbuds 
organisering og ledelse.  
 
Ejer af ejendommen Kæderupvej 8 giver udtryk for, at ejendommes 
anvendelse som botilbud for borgere med autismeforstyrrelser vil løse et 
vigtigt samfundsmæssigt behov, og at det for borgerne vil udgøre et 
langsigtet botilbud, idet borgerne forventes at kunne blive boende i 
botilbuddet, så længe de selv ønsker det, og i princippet, så længe de lever. 
Ejer giver tillige udtryk for, at ejendommen på Kæderupvej 8 som helhed vil 
blive et velfungerende botilbud for borgere med autismeforstyrrelser. Et 
botilbud på dette sted vil være et ideelt supplement til det eksisterende 
botilbud på Kæderupvej 6, idet det ledelsesmæssigt vil give fordele for både 
Habitus og borgerne i botilbuddet, at de befinder sig på to lokationer i 
umiddelbar nærhed af hinanden, hvor erfaringerne fra ledelsens håndtering 
af opgaverne i begge lokationer vil være af stor nytte for såvel personalet 
som beboerne.  
 
Ejendommen skal dagligt tilgås af personale, da der er døgnbemanding til 
støtte for beboerne, men der vil ikke være udefrakommende brugere af 
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stedet. Der vil derfor ikke blive en nævneværdig trafikal belastning, og der 
er mulighed for parkering på gårdspladsen. Øvrige udearealer, der tilknyttes 
bolig nr. 2 (samt stuehuset), udgør terrasser og haveareal med beplantning.  
 
Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver en landzonetilladelse 
og efterfølgende byggetilladelse, da det anses for ændret arealanvendelse, 
at bolig nr. 2 får institutionslignende karakter i tilknytning til det 
eksisterende botilbud på naboejendommen. Hertil kommer at den samlede 
beboelse på ejendommen, stuehus samt bolig nr. 2, som helhed indrettes til 
bosted.  
 
Oplysninger om ejendommen 
Kæderupvej 8 er beliggende i landzone og er landbrugsnoteret med et areal 
på godt 27 ha. Ifølge BBR er der på ejendommen et stuehus, en tidligere 
driftsbygning ombygget til 353 m2 bolig (bolig nr. 2), en ladebygning, et 
anneks samt tre udhuse. I forbindelse med indretning af botilbud for i alt 
seks borgere i hhv. stuehus og bolig nr. 2, ønsker ejer at iværksætte en 
arealoverførsel af landbrugsjorden fra Kæderupvej 8 til ejers anden 
landbrugsejendom beliggende Kæderupvej 3. Herefter vil der til Kæderupvej 
8 kun høre et mindre areal på under 2 ha og Kæderupvej 8 vil ikke længere 
være landbrugsnoteret og dermed være uden landbrugspligt. De 
eksisterende driftbygninger på ejendommen Kæderupvej 8, som i dag 
anvendes til grisehold, vil også fremadrettet blive anvendt til grisehold 
selvom ejendommen afnoteres som landbrugsejendom. Der vil således også 
i fremtiden være dyr knyttet til ejendommen Kæderupvej 8. 
 
Ifølge kommuneplanen er ejendommen omfattet af skovbyggelinjen 
omkring Høbjerg Hegn og ligger i et område med landbrugsinteresser, i et 
område hvor skovrejsning er uønsket samt delvist indenfor den bynære 
rekreative zone omkring Helsinge. Ingen øvrige beskyttelsesinteresser 
knytter sig til ejendommen. 
 
Ejendommen orienterer sig mod nord mod skoven Høbjerg Hegn, mens 
ejendommen mod syd, øst og vest overvejende orienterer sig mod det åbne 
land med dyrkede arealer og spredte gårde samt sydligst mod Kildevej.  
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Det ansøgte ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000-område er nr. 133: Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 
Skov. Det ligger ca. 1,8 km øst for bygningerne på Kæderupvej 8. 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 
Stor vandsalamander og spidssnudet frø er registreret i en sø ca. 800 m 
mod sydvest i forhold til bygningerne på ejendommen Kæderupvej 8. 
Gribskov Kommune skønner dog, at projektet ikke vil forringe levevilkårene 
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for arten, grundet den betydelige afstand samt det faktum at der er tale om 
en ændring af eksisterende bygningsmasse. 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 indkommet indsigelser fra ejendommen Kæderupvej 
7 samt efterfølgende partsbemærkninger fra ansøger. 
 
Nabobemærkningerne omfatter overordnet følgende 3 emner: 

1. oplevelsen af ikke at blive hørt 
2. daglige gener forbundet med passage af beboere fra Habitus forbi 

deres ejendom, Kæderupvej 7 
3. bekymring for generende belysning på Kæderupvej 8 

 
En sammenfatning af nabobemærkninger og partshøringssvar for de enkelte 
emner fremgår af bilag 3. Vurderingerne i notatet er et udtryk for udvalget 
Klima, Teknik og Miljø’s holdning, da de har dannet grundlag for 
udvalgsbeslutningen. 
 
 
Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 
Såfremt der kan opnås landzonetilladelse til at indrette botilbud til fire 
borgere med autismeforstyrrelser i den eksisterende bolig nr. 2 vil ejer 
iværksætte en arealoverførsel af landbrugsjorden fra Kæderupvej 8 til ejers 
anden landbrugsejendom beliggende Kæderupvej 3. Hermed bortfalder 
landbrugslovens krav om opretholdelse af et passende stuehus til en 
landbrugsejendom. 
 
Tilladelse efter Husdyrbrugloven vil tillige blive behandlet. 
 
Jf. naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 5, jf. Lovbekendtgørelse nr. 240 
af 13. marts 2019, kræves der ikke dispensation fra skovbyggelinjen til 
bebyggelse, hvortil der er meddelt landzonetilladelse. 
 
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.  
 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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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 
Vær opmærksom på, at der kan være tinglyst bestemmelser af relevans for 
projektet. Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om 
anvendelse eller bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen. 
 
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. 
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. 
 

mailto:post@museumns.dk
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 23.09.2022. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Skelmose Juhl 
Teamleder 
/ 
Tina Rasmussen 
Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
Landzone 
 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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Sammenfatning af nabobemærkninger, partsbemærkninger samt 
administrationens kommentarer hertil  
Vedr. ejendommen Kæderupvej 8, matr. nr. 2a Kæderup By, Helsinge 
 
 
Nabobemærkningerne fra Kæderupvej 7 omfatter overordnet følgende 3 emner: 

1. oplevelsen af ikke at blive hørt 
2. daglige gener forbundet med passage af beboere fra Habitus forbi deres 

ejendom, Kæderupvej 7 
3. bekymring for generende belysning på Kæderupvej 8 

 
 
1. Oplevelsen af ikke at blive hørt 
 
Kæderupvej 7 bemærker: 
At de både i nærværende sag samt i tidligere sag vedr. indretning af lejligheder til 
bosted i stuehuset på Kæderupvej 8, har modsat sig udlejning til Habitus i form af 
bosted. De oplever ikke at deres modstand er blevet hørt. 
 
Administrationen bemærker: 
Hver enkelt landzoneansøgning vurderes individuelt. I vurderingen af den enkelte 
ansøgning om landzonetilladelse skal der udøves et konkret skøn indenfor 
rammerne af planlægningen og foretages en vurdering og afvejning af en række 
forskellige hensyn. Det kan være: Planlægningsmæssige hensyn, hensyn til 
jordbrugserhvervet, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, rekreative og 
miljøbeskyttelsesmæssige hensyn, hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne, 
trafikale hensyn, hensyn til udbuddet af servicefunktioner, kulturhistoriske hensyn, 
sociale eller menneskelige hensyn. 
 
Nabobemærkninger indhentes for at sikre naboers eventuelle interesser, og  
for at få et så fyldestgørende grundlag som muligt at træffe afgørelse på. Det 
betyder således ikke, at hvis man som nabo kommer med bemærkninger imod et 
givent projekt, så vil disse automatisk danne grundlag for hvad der besluttes 
endeligt. 
 
I nærværende sag lægges der vægt på praksis i f.t. at underbygge det allerede 
fungerende specialiserede tilbud som en samfundsmæssigt nødvendig funktion, 

Sag: 01.03.06-G01-14-21 
Tina Rasmussen 
Center for Teknik og Borgerservice 
Landzone 
 
31. august 2022 
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med supplerende boligareal (Kæderupvej 8) i nær sammenhæng med bostedets 
nuværende bygningsarealer (Kæderupvej 6).  
 
Administrationen bemærker, at en del af det at blive hørt også kan være, at 
bemærkningerne giver anledning til at der stilles konkrete vilkår for tilladelsen. Det 
er tilfældet med anbefalingen i denne sag.  
 
 
2. Daglige gener forbundet med passage af beboere fra Habitus forbi deres 
ejendom Kæderupvej 7 
 
Kæderupvej 7 bemærker: 
At de dagligt føler sig generet at beboere fra Habitus, når disse passerer forbi eller 
stopper op foran deres ejendom på vej til og fra skoven Høbjerg Hegn, -beboerne 
er ofte højrøstede, agerer til tider med umotiverede bevægelser og lyde mv. Dette 
bevirker tillige, at ejers hunde (de opdrætter jagthunde) gør fordi de føler sig 
utrygge. Beboerne fra Habitus er i følgeskab med medhjælpere når de går til 
skoven, men der er en oplevelse af, at medhjælperne ikke altid har styr på 
beboerne. 
 
At de har været i dialog med ledelsen i Habitus, men de holder på at beboerne har 
rettigheder som almindelige mennesker, og så sker der ikke mere, hvorfor nr. 7 
har opgivet at henvende sig til Habitus. 
 
Ejer bemærker: 
At for at undgå gener for naboerne på Kæderupvej 7 tilbyder ejer at etablere en 
gangsti fra boligerne på Kæderupvej 8 til Høbjerg Hegn i en afstand af ca. 40 
meter fra og parallelt med Kæderupvej, således at beboerne fra Kæderupvej 8 ikke 
skal gå på Kæderupvej og forbi ejendommen beliggende Kæderupvej 7 for at 
komme ind i skoven. 
 
At han desuden vil tilbyde, at beboerne fra Habitus og deres ledsagere fra 
Kæderupvej 6, efter gangstiens etablering, vil kunne anvende denne gangsti, når 
de skal i skoven. På denne måde vil det helt kunne undgås, at beboere med 
ledsagere fra såvel Kæderupvej 6 og 8 går forbi ejendommen beliggende 
Kæderupvej 7. Ejer bemærker, at med denne løsning, vil de af Kæderupvej 7 
omtalte gener fra beboerne i de to botilbud (på nr. 6 + 8) herved helt kunne 
elimineres. 
 
Administrationen bemærker: 
At med ejers tilbud om etablering af en sti ca. 40 m fra Kæderupvej, der både kan 
benyttes af nr. 6 og 8, så vil eventuelle gener forbundet med forbigang af Habitus 
beboere forventeligt blive reduceret væsentligt for beboerne i nr. 7. 
 
At etablering af den foreslåede sti vil blive stillet som et vilkår i en eventuel 
kommende landzonetilladelse. 
 
At Kæderupvej er en offentlig vej, der er tilgængelig for alle. Derfor vil der ikke 
blive stillet krav om, at beboerne fra Habitus skal benytte den kommende sti fra 
nr. 8 til skoven. Det vil dog være både oplagt og forventeligt at Habitus 
fremadrettet sørger for at benytte den kommende sti til skoven, for på den måde 
at tage mest muligt hensyn til beboerne på Kæderupvej 7. 
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3. bekymring for generende belysning på Kæderupvej 8 
 
Kæderupvej 7 bemærker: 
At de er nervøse for, om Kæderupvej 8 vil blive oplyst om aftenen og om natten af 
store projektører, som den er på Kæderupvej 3, -det vil dels forringe naturen for 
alle nattens insekter og dyr og dels holder nr. 7 meget af at sove uden gardiner for 
vinduet, så de kan se de forskellige årstiders morgenlys når de vågner og 
nattehimlen når de går i seng. 
 
Ejer bemærker: 
At mht. eventuelle gener forbundet med lys fra ejendommen Kæderupvej 8 
beretter ejer, at ejendommen som helhed er omkranset af tæt bevoksning, hvorfor 
lysgener fra ejendommen vil være meget begrænsede for beboerne på 
ejendommen Kæderupvej 7. For at sikre en helt lystæt bevoksning omkring 
ejendommen tilbyder ejer at etablere yderligere tæt beplantning omkring 
ejendommen Kæderupvej 8, således at lys fra ejendommen, så vidt det er muligt, 
reduceres til absolut minimum og dermed ikke bliver til gene for beboerne på 
Kæderupvej 7. 
 
Administrationen bemærker: 
At etablering af supplerende beplantning omkring ejendommen Kæderupvej 8 vil 
være et godt tiltag, - dels for at undgå at nr. 7 generes af diverse belysning og for 
at udgå unødig lysforurening af det åbne land.  
 
At etablering af den foreslåede beplantning vil blive stillet som et vilkår i en 
eventuel kommende landzonetilladelse. 
 
At der tillige vil blive stillet vilkår om at eventuel belysning på Kæderupvej 8 skal 
være afskærmet og med nedadrettede lyskilder. 
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