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Landzonetilladelse til 1200m² ridebane 
Kildevej 154, 3200 Helsinge, matr.nr. 1B Ågerup By, Ramløse 
  
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af 1200m² 
ridebane på ejendommen Kildevej 154, 3200 Helsinge. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
01.09.2022 med efterfølgende reviderede bilag dateret 10.09.2022 samt 
supplerende oplysninger i forbindelse med partshøring med slutdato den 
15.12.2022.  
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at belysning vedrørende ridebanen holdes i max. 1 meters højde og 
kun med nedadrettede lyskilder med blødt og diskret lys. Der skal 
afskærmes over LED lys ledningen, så lyset ikke søger op ad. 

2. at der etableres og opretholdes et tæt levende hegn bestående af 
minimum 2 rækker planter, plantet forskudt omkring hele ridebanen. 
Der skal etableres hjemmehørende plantearter med en minimums 
start-højde på 1 meter. Vedhæftet er forslag til hjemmehørende 
plantearter, der med fordel kan anvendes 

3. at eventuel overskudsjord fra etablering af ridebanen fordeles i et 
jævnt lag på de tilstødende markarealer eller alternativt bortkøres 

4. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde  
 
Vilkår 1 og 2 skal i henhold til planlovens § 55 tinglyses på ejendommen. 
Gribskov Kommune foretager tinglysningen på ejers regning og sender 
dokumentation om dette til ejer. 
 
Du kan læse om de øvrige krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at etablering af ridebanen kan indpasses på 
ejendommen uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det 
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omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger, såfremt de 
stillede vilkår efterleves. 
 
Ridebanen placeres langs eksisterende folde og cirka 8 meter nord/øst for 
ejendommens maskinhus som ligger i forlængelse af stalden således, at 
ridebanen vil opleves som en integreret del af ejendommen. 
 
Påvirkningen af nærmeste naboer til ridebanen vurderes at være 
minimal, dels på grund af den store afstand på omtrent 130 meter til 
nærmeste nabo mod syd og 300 meter til nabo mod nord/vest, hvor der 
forefindes en velvoksen bevoksning, der vil hindre indsyn til ridebanen og 
med det stillede vilkår 1 og 2 vil den ansøgte belysning forventeligt ikke 
give anledning til gener for omgivelserne. 
 
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. situationsplan med ridebane 
2. situationsplan med folde og ridebane 
3. foto af ønsket belysning på ridebane 
4. oversigtskort 
5. planteliste, hjemhørende arter 
6. kommentarer ifm. partshøring 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Ejer af ejendomme Kildevej 154 
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 har indsendt ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en 
ridebane på ejendommen Kildevej 154, 3200 Helsinge, jf. bilag 1-4. 
 
Ejer oplyser at ridebanen etableres med en størrelse på 20x60 meter med 
ridebanesand og træflis på banen og hvor ridebanen er planlagt, er der et 
naturligt lille fald som vil blive bibeholdt.  
 
Der etableres LED lys ledning langs hegnet som giver et blødt og diskret lys. 
Lyskilden vil lyse nedad og vil kun være tændt når ridebanen benyttet i de 
mørke timer, som vil være eftermiddag samt tidlig aften og ikke senere end 
til kl. 20.00. 
 
Ejer oplyser desuden at ridebanen vil blive benyttet af op til 5 heste og der 
ikke vil være andet dyrehold på ejendomme. 
 
Oplysninger om ejendommen 
Kildevej 154 er landbrugsejendom på 8,46 ha. På ejendommen er der ifølge 
BBR registreret et stuehus til landbrugsejendom med samlet boligareal på 
179m², en fritliggende udestue på 88m², en carport på 55m², 2 
maskinhuse/garage på henholdsvis 195m² og 250m² samt 2 udhuse på 
henholdsvis 49m² og 40m². 
 
Ejendommen er beliggende i et småfragmenteret landbrugslandskab med 
spredte gårde. Ejendommen betjenes fra Kildevej. 
 
I Kommuneplan 2021-2033 er området for ejendommen udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø og skovrejsning er uønsket. Der ligger en beskyttet sø 
på ejendommen cirka 40 meter fra ridebanen og det vurderes at søen ikke 
vil blive på virket af ridebanen. Der er ingen øvrige beskyttelsesinteresser 
knyttet til arealet for ridebanen. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Kildevejen 154 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. 2,2 km øst fra ridebanen. 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 
Spidssnudet frø findes i 4 moser/søer ca. 770 m syd fra ridebanen. Gribskov 
Kommune skønner dog, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for arten, 
på grund af den betydelig afstand. Vi har ikke kendskab til andre bilag IV-
arters forekomst i området. 
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Naboorientering 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk. 4 været i 
naboorientering.  
Der er indkommet bemærkninger vedrørende bekymring om belysning af 
ridebanen. Gribskov Kommune vurderer at den planlagte etablering af lys på 
ridebanen vil kunne etableres grundet et blødt og diskret lys som lyser 
nedad og ikke vil være tændt senere end til kl. 20.00. Samtidig stilles der 
vilkår til belysning samt beplantning omkring ridebanen. 
  
Partshøring 
Ejer kommenterede følgende i sit brev af 14.12.2022: 
Se vedhæftede bilag 6 
 
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. 
 
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 

mailto:post@museumns.dk
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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 5. januar 2023. 
 
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/
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Med venlig hilsen 
 
Liselotte Bonne Schwaner 
Administrativ sagsbehandling 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Byg, Landzone og Miljø 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 68 22 
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Kommentar til bemærkninger i sag: 01.03.03-G01-49-22 

Vi har med stor interesse læst den vedhæftede artikel og finder den meget interessant. Den omhandler 
mange af de overvejelser vi selv, i forløbet, har haft.   

Vi har valgt placeringen af ridebanen lige der, da vi på den måde vil kunne udnytte det naturlige fald, jorden 
allerede, på nuværende tidspunkt har og derved ændre så lidt som muligt på grundens forløb.  Placeringen 
af ridebanen er også valgt ud fra at den ligger så tæt på ejendommens bygninger som muligt, der jo 
allerede er belyst.   
Vi bed mærke i følgende udsagn i artiklen:  

”Mennesker og dyr har et stort behov for, at der er mørkt om natten. Ikke at mennesker og dyr ikke 
behøver lys, men om natten skal det være så mørkt som muligt”  

”Det fine ved lysforurening er, at det er let at gøre noget ved. Meget kan opnås med enkelte midler så som 
bedre design på udebelysning. At skærme lyskilden sådan, at lyset kun rammer vejen og ikke lyser opad. At 
bruge den rigtige type lys og kun at lyse de tider, hvor det behøves.”  

Vi har helt fra start af været meget opmærksomme på at det lys, som skal være ved ridebanen, skal genere 
så lidt som muligt og derfor vil vi vælge en så diskret belysning som muligt og at lyset specifikt lyser nedad. 
Vi ser det selv for uansvarligt at bruge store projektører, på høje master, som skaber reel lysforurening og 
vil til enhver tid undgå dette.   

Samtidig vil lyset på ridebanen kun være tændt, når ridebanen benyttes i de mørke måneder. Dette vil 
dreje sig om eftermiddag samt tidligt aften og ikke senere end klokken 20, da stalden lukkes på dette 
tidspunkt.    
Artiklen omhandler lysforurening om natten, der defineres som værende fra midnat til solopgang, og i 
dette tidsrum har vi ingen intentioner om at benytte lyset på ridebanen. Ydermere kommer der meget lys 
fra kildevejen, grundet de konstant kørerne biler, som allerede oplyser den del af grunden meget op hver 
gang de kører forbi. 

Hvis man skulle mindske de evt. minimale lys gener komplet, fra kommende ridefaciliteter, vil det være 
nødvendigt at bygge et ridehus. Hvilket kommunen må vurdere om de herfor vil give tilladelse til at bygge i 
stedet.  

Hvis det er muligt at placere ridebanen bedre, er vi selvfølgelig også åbne for dette. 

Vi har ingen intentioner om at genere dyrelivet eller omkringliggende naboer, der er meget velkomne til at 
komme forbi, til en dialog omkring projektet eller vedr. andre spørgsmål som ønskes nærmere uddybet.   

I er meget velkomne til at skrive til os. 

Bedste hilsner   

Sune og Charlotte Lindved Witt 

Kildevejen 154  

3200 Helsinge   
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Planteliste, hjemmehørende arter 
 
Hjemmehørende arter 
De hjemmehørende træer og buske har en stor betydning for vores fugle og 
insekter. Hvis træerne og buskene fortsat skal beholde deres betydning i og for 
den danske natur, så skal der plantes nyt og passes på det som allerede er. 
 
 
Planteliste over hjemmehørende træer og buske: Nr. 1-40 (B = busk, T = træ) 
 

1. Ask, alm., Fraxinus exclesior T 
2. Avnbøg, Carpinus Betulus T 
3. Benved, Euonymus europaeus B 
4. Birk, Dun-, Betula pubescens T 
5. Birk, Vorte-, Betula pendula T, 
6. Bøg alm., Fagus sylvatica T 
7. Eg, Stilk-, Quercus robur T 
8. Eg, Vinter-, Quercus petraea T 
9. El, Rød-, Alnus glutinosa T 
10. Elm, storbladet, Ulmus glabra T 
11. Fyr, -Skov, Pinus sylvestris T 
12. Gedeblad, dunet, Lonicera xylosteum B 
13. Gyvel, (lav dansk), Cytisus scoparius B 
14. Hassel, Corylus avellana B 
15. Havtorn, Hippophaë rhamnoides B 
16. Hvidtjørn, alm., Crataegus laevigata B (T) 
17. Hvidtjørn, engriflet, Crataegus monogyna B (T) 
18. Hyld, alm., Sambucus Nigra B 
19. Hæg, alm., Prunus padus B (T) 
20. Kirsebær, Fugle, Prunus avium T 
21. Kornel, rød, Cornus sanguinea B 
22. Kvalkved, Viburnum opulus B 
23. Lind, småbladet, Tilia cordata T 
24. Løn, Spids, Acer platanoides T 
25. Navr, Acer campestre T (B) 
26. Pil, femhannet, Salix pentandra B 
27. Pil, Grå, Salix cinerea B 
28. Pil, Krybende, Salix repens B 
29. Pil, Selje, Salixcaprea T (B) 
30. Pil, Øret, Salix Aurita B 
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31. Ribs, Fjeld, Ribes alpinum B 
32. Rose, blågrøn, Rosa dumalis B 
33. Rose, hunde, Rosa canina B 
34. Rose, klit, Rose pimpinellifolia B 
35. Rose, Æble, Rosa rubiginosa B 
36. Røn, alm, Sorbus aucuparia T 
37. Slåen, Prunus spinosa B 
38. Tørst, Rhamnus frangula B 
39. Vrietorn, Rhamnus catharticus B 
40. Æble, vild, Malus sylvestris T (B) 

 
Øvrige arter, der tillige kan anvendes: 
 

41. Blærespiræa, Physocarpus malvaceus, B 
42. Bærmispel, Lamarcks, Amelanchier lamarckii, B 
43. Bærmispel, Aks, Amelanchier spicata, B 
44. Gedeblad, Californisk, Lonicera ledebourii, B 
45. Mirabel, Prunus cerasifera T (B) 
46. Syren, Syringa vulgaris B 
47. Æble, sargents, Malus sagentii T (B) 

 
 
Plantning generelt: anvend som udgangspunkt flere forskellige arter, -dels for at 
opnå mere diversitet men også for at undgå at plantningerne ikke bliver for 
sårbare såfremt der skulle opstå angreb af plante-sygdomme. 
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