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Landzonetilladelse til udsigtsplatform ved Arresø 
Matr. nr. 1 Arresø, Tibirke 
 
 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af en 
udsigtsplatform, med en dækshøjde på 140 cm, på ejendommen matr. nr 1 
Arresø, Tibirke tilhørende Naturstyrelsen. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
22.12.2021 med supplerende oplysninger dateret hhv. den 13.04.2022 
samt den 20.10.2022. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at udsigtsplatformen i sin helhed nedtages og bortskaffes såfremt den 
enten ikke anvendes eller fremstår misligholdt/i ikke brugbar tilstand. 

2. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde 
 
Vilkår 1 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 
Gribskov Kommune vurderer, at udsigtsplatformen kan indpasses på 
ejendommen uden nogen nævneværdige visuelle eller fysiske gener i 
forhold til det omgivende landskab og naboer såfremt de af kommunen 
fastsatte mål for højde af hhv. dæk og rækværk overholdes. 
 
For at tilgodese naboer og det omgivende landskab kan kommunen tillade 
en dækshøjde på maksimalt 140 cm og dermed en højde til overkant på 
rækværk på maksimalt 220 cm. Det vurderes, at man med en dækshøjde 
på 140 cm har rig mulighed for at få et godt udsyn over Arresø.  

Sag: 01.03.00-G01-28-22 
 
18. november 2022 

Naturstyrelsen Nordsjælland 
Gillelejevej 2B 
3230 Græsted 
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Den ansøgte udsigtsplatform er søgt tilpasset det aktuelle område, således 
at dens synlighed, både set fra selve Arresø og det tilliggende 
sommerhusområde mod vest er begrænset mest muligt. 
 
Udsigtsplatformen placeres herudover i forbindelse med en allerede 
eksisterende ”havn” samt område for borde/bænke. Herved opnås, at 
”bruger-orienterede” funktioner, knyttet til Arresø og naturen omkring 
denne, samles i ét område frem for spredt og uplanlagt langs bredden af 
Arresø. 
 
Hertil kommer, at udsigtsplatformen vil være offentlig og dermed ikke kun 
blive til glæde for sommerhusområdets beboere. 
 
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 Tina Rasmussen på telefon 72 49 67 17 eller på e-mail: 
tiras@gribskov.dk 
 
Bilag til landzonetilladelsen 

1. Ansøgning dateret den 22.12.2021 
2. Supplerende oplysninger vedr. udsigtsplatformen, dateret den 

20.10.22 
3. Oversigtskort 
4. Kort, placering af udsigtsplatform 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Ansøger, Grundejerforeningen På Sandet 
Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 
Museum Nordsjælland - Hillerød 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Botanisk Forening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
 
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 
Grundejerforeningen På Sandet har efter aftale med Naturstyrelsen indsendt 
ansøgning om landzonetilladelse til at etablere en udsigtsplatform i et 
udpeget område på den vestlige bred af Arresø, hvor der i forvejen er anlagt 
en mindre ”havn” samt opsat borde/bænke, jf. bilag 1-4.  
 
Grundejerforeningen oplyser, at det i dag er vanskeligt at få udsyn over 
Arresø pga. af bevoksningen langs søen og at en udsigtsplatform dermed vil 
give mulighed for at iagttage fugle- og dyrelivet, som er en del af det, at 
have sommerhus i området.  
 
Grundejerforeningen oplyser desuden, at den pt. har to udsigtsplatforme 
langs Søstien, -én som er placeret ved Lærkevænget og én ved 
Dyrevænget. Disse er begge meget benyttede, og der er ofte trængsel ved 
dem, derfor har det længe været bestyrelsens ønske at imødekomme 
medlemmernes ønske om i første omgang én ny udsigtsplatform ved 
Køgehusgaard Ejerlaugs havn.  
 
Ejerlaugets bestyrelse støtter opsætningen af en udsigtsplatform ved 
Køgehusgaard Ejerlaugs havn. 
 
Grundejerforeningen oplyser, at platformen vil blive udført i egetræ og få 
samme udformning som de eksisterende udsigtsplatforme, dvs., en let 
konstruktion, som syner mindst muligt i landskabet. 
 
Grundejerforeningen har ansøgt om, at udsigtsplatformen udformes med en 
dækshøjde på 165 cm og en højde til overkant af rækværk på 245 cm samt 
et dæk på 240 x 205 cm.  
 
Grundejerforeningen oplyser desuden, at Naturstyrelsen er positivt indstillet 
over for opførelse af en udkigsplatform, såfremt der er offentlig adgang til 
platformen og at denne ikke er til gene for eventuelle naboer. 
 
Oplysninger om ejendommen 
Området, hvor udsigtsplatformen ønskes opført er ejet at Naturstyrelsen. 
Der er tale om et område, der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §3 
samt et område, der er omfattet af søbeskyttelseslinjen omkring Arresø. 
Området er tillige en del af Natura2000-område nr. 134: Arresø, Ellemosen 
og Lille Lyngby Mose. 
 
Nær placeringen for den ansøgte udsigtsplatform er Køgehusgaard Ejerlaugs 
havn beliggende. 
 
Eksisterende stiforløb langs Arresø og gennem sommerhusområdet Sandet 
fører til området for udsigtsplatformen. 
 



4/7 

Det aktuelle område er i Kommuneplan 2021-2033 udpeget som 
Naturbeskyttelsesområde samt bevaringsværdigt landskab. Der er ingen 
øvrige beskyttelsesinteresser knyttet til matriklen.  
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 og strengt 
beskyttede arter 
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 eller visse 
strengt beskyttede arter (bilag IV arter) væsentligt. 
 
Det ansøgte etableres indenfor Natura 2000-område nr. 134 "Arresø, 
Ellemose og Lille Lyngby Mose". Området består af Habitatområde H118 og 
Fuglebeskyttelsesområde F106. På udpegningsgrundlaget er der en række 
naturtyper og arter som fremgår af nedenstående skema. Skemaet 
stammer Natura2000-basisanlysen af området fra maj 2020. 
 

  
Der er ingen registrerede habitatnaturtyper i nærheden af det ansøgte. Den 
nærmeste registrerede habitatnaturtype er Elle- og askeskov ca. 400 meter 
mod nord. Det ansøgte har ingen konkret eller diffus påvirkning på 
naturtypen i kraft af karakter og anvendelse af det ansøgte samt pga. den 
store afstand. 
 
Ifølge seneste basisanalyse for Natura2000 området så yngler rørhøg og 
rørdrum i de store rørskove. Vi vurderer, at det ansøgte ikke er en trussel 
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mod arternes fortsatte yngleforekomst i rørskovene, fordi det ansøgte ikke 
påvirker de hydrologiske forhold i rørskoven og bibringer ikke en væsentlig 
yderligere forstyrrelse for fuglene end den eksisterende rekreative 
anvendelse af havnen gør. Vi vurderer anvendelsen af udsigtsplatformen 
som en forudsigelig og lavintensiv menneskelig aktivitet, som ikke påvirker 
fuglenes yngle- og rastemuligheder væsentligt. 
 
Kommunen vurderer, at potentielle forekomster af dyre- og plantearter 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV ikke bliver påvirket negativt af 
udsigtsplatformen. Der lægges vægt på, at det ansøgte ikke ændrer på 
hydrologiske forhold i hverken etablerings- eller driftsfasen, og at vi anser 
anvendelsen som en forudsigelig og lavintensiv menneskelig aktivitet. 
 
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 
Den ansøgte udsigtsplatform kræver foruden landzonetilladelse dispensation 
fra Naturbeskyttelseslovens §3 (beskyttet natur) og §16 (søbeskyttelseslinje 
omkring Arresø). 
 
Byggetilladelse gives særskilt bagefter. 
 
Offentliggørelse af nærværende landzonetillades foretages samtidig med 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og §16. 
 
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 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.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
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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. 
 
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). 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 18.11.2022. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
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


 
 
 
Til 
Gribskov Kommune/v 
Anne-Mette Hüls Dyrmose 
Center for Teknik og borgerservice 
Natur 
 
Vedr: 
Ansøgning om tilladelse til at opfører en udsigtsplatform ved Arresø. 
 
Grundejerforeningen På Sandet vedtog på dens generalforsamling i 
september at ansøge om tilladelse til at etablere en udsigtsplatform, som 
ønskes placeret ved Køgehusgaard Ejerlaugs havn, mellem Birkevænget 
og Blåbærvænget. 
Matriklen hvorpå udsigtsplatformen pa ̊tænkes placeret berører et 
naturomra ̊de, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 jf. 
lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 

Begrundelsen.  
Det er vanskeligt at få udsyn over Arresø pga. af bevoksningen, og 
dermed mulighed for at iagttage fugle- og dyrelivet, som er en del af det, 
at have sommerhus i området.  
Foreningen har pt. 2 udsigtsplatforme langs Søstien, en som er placeret 
ved Lærkevænget og en ved Dyrevænget. De er begge meget benyttede, 
og der er ofte trængsel ved dem.  
Det har derfor længe været bestyrelsens ønske at imødekomme 
medlemmernes ønske om i første omgang en ny udsigtsplatform ved 
Køgehusgaard Ejerlaugs havn.  
Ejerlaugets bestyrelse støtter opsætningen af en udsigtsplatform ved 
havnen, se placering på luftfoto. 
Platformen vil blive udført i eg og i samme udformning som de 
eksisterende, i en let konstruktion, der syner mindst muligt i landskabet. 
Se vedhæftede foto. 
 
Mvh. 
Grundejerforeningen på Sandet/v 

 
Musvågestien  
3300 Frederisværk 

 
 



 

 
 

 
 





Bilag 3 til LZT,
Oversigtskort

Initialer:
Dato:
23/09/2022
Tid:  11:28
Målforhold:
1:7500



Bilag 4 til LZT,
placering af

udsigtsplatform

Initialer:
Dato:
23/09/2022
Tid:  11:33
Målforhold:
1:1000


	Landzonetilladelse til udsigtsplatform ved Arresø
	Bilag 1 til LZT, Ansøgning dateret den 22.12.2021 vedr udsigtsplatform
	Bilag 2 til LZT, Supplerende oplysninger vedr. udsigtsplatform, dateret den 20.10.22
	Bilag 3 til LZT, Oversigtskort udsigtsplatform v. Arresø
	Bilag 4 til LZT, placering af udsigtsplatform



