
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1/5 

 

Dispensation til at opføre udhus på 45 m2 inden for 

skovbyggelinjen 
Mosevej 31  8E Aggebo Skovhuse, Græsted 

 

Gribskov Kommune har den 22.09.22 modtaget din ansøgning om tilladelse 

til at opføre et udhus på 45 m2 på ovennævnte ejendom. Udhuset måler 5 x 

9 meter og har en højde på 2,89 m på det højeste punkt. 

 

Ejendommen hvorpå udhuset ønskes opført er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje1, da den ligger 

indenfor 300 meter fra Græsted Hegn. Udhuset ønskes opført knap 200 

meter fra skovbrynet. 

 

Bygningstegninger fremgår af bilag.  

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte2.  

 

Dispensation fra skovbyggelinjen er baseret på ansøgningsmateriale dateret 

den 22.09.22 og 25.09.22. 

 

Dispensationen gives på vilkår af, at:  

• udhuset opføres som anført i ansøgningsmaterialet. 

 

 

 
1 § 17 i LBK nr. 1986 af 27/10/2021 (naturbeskyttelsesloven) om skovbyggelinje. 
2 Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 17. 

Sag: 01.05.02-P25-72-22 

14. oktober 2022 

 

Ejer af ejendommen 

Mosevej 31 

3230 Græsted 
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Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 

www.gribskov.dk/afgoerelser fredag den 14. oktober 2022. Du skal være 

opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.  

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 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. 

 

Byggetilladelse 

Det ansøgte kræver ikke byggetilladelse. Det fremgår af byggesagen at det 

ansøgte ikke kræver byggetilladelse idet den samlede sekundære 

bebyggelse på grunden ikke overstiger 50 m2. I henhold til BR18 §5, stk. 1 

skal byggeriet dog overholde de krav der er angivet i BR18 samt hvis der er 

deklarationer eller servitutter der bestemmer andet. 

 

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. 

 

Bestemmelse om skovbyggelinje  

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje foreskriver 

beskyttelseszoner på 300 meter omkring private skove over 20 hektar samt 

alle offentlige skove. Zonerne måles fra skovbrynet. 

 

Bestemmelsens formål er at sikre skovene som landskabselementer, det vil 

sige sikre ud- og indsyn til og fra skovbrynet. Herudover skal bestemmelsen 

sikre skovbrynet som levested for planter og dyr. 

 

Ekstern høring 

Sagen har været sendt i høring hos Naturstyrelsen i Nordsjælland. Styrelsen 

har vurderet det ansøgte og udtaler følgende: ”Naturstyrelsen, Nordsjælland 

har som grundejer af matr. 3c Tulstrup By, Græsted m.fl. ingen 

bemærkninger til det ansøgte, da det ansøgte ligger knap 200 meter fra 

skel til skov og ikke vurderes at have betydning for driften af skoven.” 

 

 
3 Jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
http://www.tinglysning.dk/
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Begrundelse for afgørelsen  

Kommunen vurderer sammenfattende, at det ansøgte ikke medføre nogen 

visuel forringelse af skovbrynet som landskabselement. 

 

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at: 

• udhuset opføres langt fra skovbrynet (knap 200 meter),  

• der er tale om et udhus placeret i visuel sammenhæng med eksisterende 

bolig,  

• udhuset er på nordsiden af eksisterende bolig, og vil ikke påvirke 

oplevelsen af skoven og skovbrynet væsentligt fra offentlige veje, 

herunder Mosevej, og 

• udhuset ses i sammenhæng med større, samlet boligbebyggelse på 

Mosevej. 

 

Desuden vurderer kommunen, at udhuset ikke vil påvirke skovbrynet, som 

levested og spredningskorridor for dyr og planter pga. bygningens art og 

anvendelse og store afstand til skovbrynet. 

 

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. 

 

Udhuset ønskes placeret ca. 200 meter fra Natura2000-område nr. 133 

”Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov”, og omfatter Habitatområde nr. 117 

og 190 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 108.  

 

Områdets udpegningsgrundlag er højmose, bøg på muld, skovbevokset 

tørvemose, vandløb, kildevæld m.fl. samt sumpvindelsnegl, stor 

vandsalamander, stor kærguldsmed og flere fuglearter, herunder Isfugl, 

Fiskeørn og Rød glente. 

 

Kommunen vurderer, at denne dispensation ikke vil medføre forringelse 

eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Udhuset vil ikke ødelægge eller beskadige leve- 

eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

Kommunen har lagt vægt på at der er en relativt stor afstand til Natura2000 

området og at bygningens anvendelse ikke afviger fra den eksisterende 

anvendelse af nærområdet, og dermed ikke vil påvirke Natura2000 området 

væsentligt. 
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Strengt beskyttede arter  

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede 

arter (bilag IV-arter) i nærheden af ejendommen.4  

 

Den nærmeste registrering af en bilag IV art er registrering af Spidsnudet 

frø i en sø beliggende ca. 400 meter sydøst for ejendommen. Udhuset 

vurderes ikke at have nogen direkte eller diffus påvirkning på bilag IV 

artens bevaringsstatus, herunder levested eller ynglemuligheder. 

 

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 

 

 
4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

https://naevneneshus.dk/
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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/.  

 

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. 

 

Spørgsmål til afgørelsen 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 72 49 68 12 

eller på e-mail: amhdy@gribskov.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Mette Hüls Dyrmose 

Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Natur 

 

Gribskov Kommune 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 60 00 

 

 

Orientering om afgørelsen sendes til: 

• Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)   

• Danmarks Naturfredningsforening, lokal (dngribskov-sager@dn.dk)  

• Danmarks Naturfredningsforening, landsdækkende (dn@dn.dk)  

• Museum Nordsjælland (post@museumns.dk)  

• Friluftsrådet Kreds Nordsjælland (nordsjaelland@friluftsraadet.dk)   

• Dansk Ornitologisk Forening, lokal (gribskov@dof.dk)  

• Dansk Ornitologisk Forening, landsdækkende (natur@dof.dk)   

• Dansk Botanisk Forening (kontor@botaniskforening.dk)  

• Sportsfiskerforbundet (post@sportsfiskerforbundet.dk)  

 

 

https://naevneneshus.dk/
mailto:amhdy@gribskov.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dngribskov-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:gribskov@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kontor@botaniskforening.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
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"Matrikelnr.: 8e Aggebo Skovhuse

Der er givet byggetilladelse til et projekt på
grunden den 29. maj 2018.

sags nr.: 02.34.02-G01-715-18.

sagsbehandler Arnora Margreta Funder.

"Grundens areol 5142 m2 

8o!igareal stueplan 110,5 mJ 

8o!igareal 1.salsplan 90,5 mJ 

Samlet areal til beregning 201 m2 

Bebyggelses procent 3.9 %"

"Koter:"
"Kote i byggefelt: 43,55 Gulvkote: 43,70 

Terræn regulering — se facader.

Grunden må betragtes som flad og der

terrænreguleres ikke mere end

max. 0,5 m og ikke tættere end 1 m fra

skel.

Arkitekt Povl Petersen Nødebo Skovvænge 1, 3480 Fredensborg. Opførelse af nyt skur Mosevej 31, 3230 Græsted 10 sept. 2022 Situationsplan 1:100
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