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Lovliggørende dispensation til at opføre tilbygning 

på 25 m2 samt udvidelse af udhus med 25 m2 inden 

for skovbyggelinjen 
Ejendom tilhørende Husebyvej 8, Matr.nr. 42, Kirke Esbønderup, Esbønderup. 

 

Gribskov Kommune har den 18.08.22 modtaget din ansøgning om en 

tilladelse til at opføre tilbygning på 25 m2 samt udvidelse af anneks med 25 

m2 på ovennævnte ejendom.  

 

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om 

skovbyggelinje1, da den ligger indenfor 300 meter fra Gribskov.  

 

Du har også ansøgt om en anvendelsesændring af udhuset til benyttelse 

som anneks. Ændret anvendelse af bebyggelse er ikke i sig selv omfattet af 

forbuddet i naturbeskyttelseslovens §17. 

 

Situationsplan og foto af tilbygninger fremgår af bilag.  

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed en lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen 

til det ansøgte2.  

 

Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 

www.gribskov.dk/afgoerelser onsdag den 8. marts 2023. Du skal være 

opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.  

 

 

 
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: 01.05.15-G01-13-22 

8. marts 2023 
Christian Søgaard 

Husebyvej 8 

3230 Græsted 

 

Afgørelse også sendt til  

Utzon og Christensen Arkitekter 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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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 afventer klagefristens udløb 

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan først 

udarbejdes efter klagefristens udløb og hvis der ikke er indkommet klager 

(se klagevejledning nedenfor). 

 

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. 

 

Besigtigelse 

Ejendommen blev besigtiget af kommunen den 31. januar 2023. Under 

besigtigelsen deltog naturmedarbejder Anne-Mette Hüls Dyrmose og 

byggesagsbehandler Michael Reymann. Besigtigelsen fandt sted mhp. at 

afklare de hensyn som naturbeskyttelseslovens § 17 varetager, herunder 

den visuelle påvirkning af de to opførte tilbygninger på skov og skovbryn. 

Foto fra besigtigelse fremgår af bilag 1. 

 

Det blev i øvrigt noteret ved besigtigelsen, at der er en længere strækning 

af det beskyttede fredsskovsdige (et stendige), som er blevet nedlagt. 

Desuden var den nyanlagte træterrasse (ca. 250 m2) bygget ind i stendiget. 

Sagen er overleveret til Slots- og Kulturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed 

for beskyttede sten- og jorddiger i medfør af Museumsloven. Træterrassen 

er derfor ikke lovliggjort ifm. denne dispensation. 

 

Bestemmelse om skovbyggelinje  

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje foreskriver 

beskyttelseszoner på 300 meter omkring private skove over 20 ha samt alle 

offentlige skove. Zonerne måles fra skovbrynet. 

 

 

 
3 Jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

http://www.tinglysning.dk/


 

 3/9 

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. 

 

Redegørelse for ansøgningen 

Ifølge kommunens ejendomsoplysninger omfatter det bebyggede areal et 

enfamilieshus på 132 m2 og et udhus på 44 m2. Enfamilieshusets samlede 

boligareal er 250 m2. 

 

Udhuset skal benyttes som anneks og er udvidet med 25 m2 væk fra 

skovbrynet mod øst.  

 

Der er også opført en tilbygning på 25 m2 der forbinder annekset og 

enfamilieshuset. På samme placering har der tidligere været en bygning, 

som kan erkendes på luftfoto tilbage i 2015.  

 

Kommunen bemærker i øvrigt, at garage vest for eksisterende bolig er 

blevet fjernet omkring 2018. 

 

Ekstern høring 

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

har den 7. marts 2023 oplyst, at de ikke har bemærkninger til de to 

tilbygninger. 

 

Begrundelse for afgørelsen  

Kommunen vurderer sammenfattende, at det ansøgte ikke forringer 

oplevelsen af skoven og skovbrynet som landskabselement. 

 

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at: 

• den samlede bebyggelse ikke kommer nærmere skoven, 

• anneks udvides i retning væk fra skovbrynet, 

• tilbygningen er beliggende imellem den eksisterende bolig og annekset 

og er væsentlig lavere end disse. Derved påvirker den ikke indsynet til 

skoven, f.eks. fra Husebyvej, som er en privat fællesvej syd for 

ejendommen, 

 

Kommunen lægger desuden vægt på, at Naturstyrelsen ikke har haft 

bemærkninger til det ansøgte ift. driften af skovbrynet. 

 

Kommunen vurderer, at tilbygningerne ikke påvirker skovbrynet, som 

levested og spredningskorridor for dyr og planter. Der sker en fortætning af 
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byggeriet på matriklen, men der er tale om videreførelse af den 

eksisterende anvendelse (boligformål).  

 

Internationale naturbeskyttelsesområder  

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 2091 af 12/11/2021) 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. 

 

Ejendommen er placeret i første række til Natura2000-område nr. 133 

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

og 190 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 108.  

 

Natura2000-områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstående 

skemaer som stammer fra Natura2000-områdets basisanalyse (2022-

2027): 

 

 



 

 5/9 

 
 

Kommunen vurderer, at denne dispensation ikke vil medføre forringelse 

eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kommunen vurderer ligeledes, at tilbygningerne 

ikke ødelægger eller beskadiger leve- eller voksesteder for de arter, der 

indgår i udpegningsgrundlaget.  

 

Ejendommen grænser op til habitatnaturtypen ”Bøg på mor”, som er den 

mest udbredte skovnaturtype i Natura2000-området. Tilbygningerne 

påvirker ikke skovnaturtypens strukturparametre, herunder hydrologi, 

mængden af liggende eller stående dødt ved m.v.  

 

Der er ikke registreret arter på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter i 

nærheden af ejendommen. Den nærmeste registrering er en springfrø 500+ 

meter syd for Husebyvej 8.  

 

Strengt beskyttede arter  

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede 

arter (bilag IV arter)4 i nærheden af projektområdet.4  

 

 

 

 

 
4 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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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 

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. 

 

 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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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 er sendt til: 

• Naturstyrelsen Nordsjælland (nsj@nst.dk) 

• 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)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amhdy@gribskov.dk
mailto:nsj@nst.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


 

 8/9 

Bilag 1: Foto fra besigtigelse af 31. januar 2023. Enfamilieshus (th.), anneks (tv.) og 

tilbygning imellem enfamilieshus og anneks. 
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Bilag 2: Situationsplan af den samlede bebyggelse. Enfamilieshus mod syd, anneks (inkl. 

udvidelse på 25 m2) mod nord, og ny tilbygning (25 m2) der forbinder enfamilieshus og 

anneks. 

 
 

Bilag 3:  Oversigtstegning med markering af den del af annekset der er bygget til. 

 


