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Lovliggørende landzonetilladelse til parkerings- og oplagsarealer 
Faksemosevej 33, 3230 Græsted, matr. nr. 3b Græsted Overdrev, Græsted 

  
Gribskov Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse til: 

 
1. Et eksisterende parkeringsareal på ca. 190 m2 til anvendelse for 

almindelig parkering samt parkering af/opbevaring for ejers 
hestetrailer, traktor, slagleklipper, skraber, harve, redskaber til høslet 

samt lignende øvrigt oplag, der anvendes til lejlighedsvis drift af ejers 
ejendomme, jf. areal 1 på bilag 2. 

2. Et eksisterende, cirkulært plateau med en diameter på ca. 10 m 
svarende til et areal på ca. 80 m2, til anvendelse for almindelig 

parkering samt parkering af/opbevaring for ejers hestetrailer, traktor, 
slagleklipper, skraber, harve, redskaber til høslet samt lignende øvrigt 

oplag, der anvendes til lejlighedsvis drift af ejers ejendomme, jf. areal 

2 på bilag 2. 
3. Et eksisterende befæstet areal (ca. 8 x 6 m) op mod matrikelskel til 

nabomatriklen, matr. nr. 3a, til anvendelse for hhv. vendeplads og 
lejlighedsvis parkering for eksempelvis gæster og dermed ikke til 

anvendelse for oplag og deslige, jf. areal 3 på bilag 2,  
 

på ejendommen Faksemosevej 33, 3230 Græsted, matr. nr. 3b Græsted 
Overdrev, Græsted. 

 
Hermed skal øvrigt oplag og parkering af materiel ske inden for en afstand 

af ca. 20 m fra ejendommens bolig i det sydøstlige hjørne af matriklen. 
 

En udvidelse af en hver art af de aktuelle parkerings- og oplagsarealer vil 
kræve en forudgående vurdering efter landzonebestemmelserne. 

 

Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 

Landzonetilladelsen er baseret på oplysninger fra ejer dateret hhv. den 
13.08.2022, 26.09.2022, 27.09.2022, 07.11.2022 samt den 15.11.2022. 

Hertil har Gribskov Kommunes landzoneadministration foretaget 
besigtigelse af de aktuelle forhold på matr. nr. 3b den 05.10.2022. 

Sag: 01.00.00-G14-8-22 
 

10. marts 2023 

 
 

3230 Græsted 
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Landzonetilladelsen gives på følgende vilkår: 
1. at eksisterende bevoksning (træer og buske) umiddelbart omkring det 

eksisterende parkeringsareal (på ca. 190 m2) samt omkring det 
cirkulære plateau skal bevares, -herunder de træer der er indtegnet 

på håndskitse af 05.10.2022 og som danner en afgrænsning af 
arealet, jf. bilag 1. Dog tillades det ejer at fælde det på håndskitse af 

05.10.2022 markerede kirsebærtræ (benævnt: ”kirsebær”) idet dette 
træ, vanskeliggør manøvrering på arealet. Der stilles hermed desuden 

krav om, generel genplantning med samme eller tilsvarende arter i 
tilfælde af, at de omkringstående træer fældes, udgår naturligt eller 

deslige, -dette for også fremadrettet at sikre en nedtoning af 

funktionerne på denne del af matriklen. 
2. at supplerende beplantning skal etableres på matr. nr 3b langs 

matrikelskel mod matr. nr. 3a (tilhørende ejendommen Faksemosevej 
31), som skitseret med rød markering på kort herunder. Den første 

plante i planterækken nærmest nabomatriklen, matr. nr. 3a, skal 
etableres så langt mod øst (mod grusvejen Faksemosevej) som det er 

muligt, -dog inden for egen matrikel 3b. For at opnå en tæt 
bevoksning skal der etableres minimum 2 rækker træer med 

minimum 4 træer i hver række. De 2 rækker med planter skal plantes 
forskudt og planterne må ikke være opstammede ved hverken 

etablering eller fremadrettet. Der skal etableres en jævn blanding af 
nedenstående arter, der alle udmærker sig ved at være typisk 

anvendte skovbrynsarter, som er tæt forgrenede: Mirabel (Prunus 
cerasifera), Sargents Æble (Malus sagentii), Alm. Hvidtjørn (Crataegus 

Laevigata) og Engriflet Hvidtjørn (Crataegus monogyna). Det 

bemærkes, at mirabel forefindes i forvejen i umiddelbar nærhed af 
parkeringsarealerne, jf. bilag 1. 

3. at det eksisterende befæstede areal (ca. 8 x 6 m) op mod matrikelskel 
til nabomatriklen, matr. nr. 3a, kun må anvendes til hhv. vendeplads 

og lejlighedsvis parkering for eksempelvis gæster og dermed hverken 
til permanent parkering eller oplag. 

4. at der ved ønske om opsætning af belysning i forbindelse med det 
eksisterende parkeringsareal på ca. 190 m2, det eksisterende, 

cirkulære plateau samt det eksisterende, befæstede areal (ca. 8 x 6 
m) kun må opsættes lave armaturer (ca. 1 m) med nedadrettede 

lyskilder eller sensor-styret lyskilde. 
5. Tilplantning med supplerede beplantning mellem matr. nr. 3a og 3b 

skal afvente at verserende skelforretning er afsluttet. Dog skal 
tilplantning foretages senest 3 uger efter endt skelforretning eller 

efter anden aftale med Gribskov Kommune. 
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Skitse af strækning til supplerende beplantning. 

 
Vilkår 1-4 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 det eksisterende parkeringsareal på ca. 
190 m2, det eksisterende, cirkulære plateau samt det eksisterende, 

befæstede areal (ca. 8 x 6 m) op mod matrikelskel til matr. nr. 3a kan 
indpasses på ejendommen uden nogen væsentlige visuelle eller fysiske 

gener i forhold til det omgivende landskab, naboer som helhed og 
ejendommens øvrige funktioner, såfremt de stillede vilkår efterleves. 

 
Med en lovliggørende landzonetilladelse gives der således mulighed for, at 

en del af arealerne kan anvendes ikke blot til parkering, som det 
eksisterende parkeringsareal på ca. 190 m2 gennem en lang årrække har 

været anvendt som, men tillige til oplag. Oplag vurderes at være en ny 

funktion/aktivitet på ejendommen, som placeres uden direkte tilknytning til 
ejendommens bolig og som derfor kræver landzonetilladelse. 

 
Med tilladelsen er der lagt vægt på ejendommens terræn med et kraftigt 

fald fra nord mod syd, med det mest flade areal hvor parkerings- og 
oplagsareal lovliggøres. Det vurderes rimeligt at tillade løsrevet oplagsareal 
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på det sted, hvor anlægget kræver mindst mulig terrænregulering, såfremt 

det kan nedtones med beplantning. 
 

Vedr. det eksisterende parkeringsareal på ca. 190 m2: 
Matrikel 3b fremstår med tæt træbevoksning og fremtræder som en mindre 

skovparcel i det ellers åbne, omgivende landskab, jf. bilag 4.  
 

På baggrund af kommunens luftfoto-gennemgang af matr. nr. 3b i perioden 
1989-2022 ses det, at der siden 1999 været en form for 

parkeringsareal/oplagsplads i den nordlige ende af matrikel 3b. Pladsen kan 
ikke erkendes på luftfotos i alle årene fra 1999 til i dag, hvilket kan skyldes, 

at pladsen ikke har været benyttet kontinuerligt gennem alle årene, men 

kan også skyldes, at den massive trævækst på matriklen ikke gør det 
muligt, at erkende parkeringsarealet på samtlige af de gennemgåede 

luftfotos.  
 

Parkeringsarealet er gennem de seneste år suppleret med byggematerialer 

fra renovering af boligen på ejendommen. Gribskov kommunes miljø-team 
er bekendt med og har behandlet dette forhold, og har senest den 

04.03.2022 godkendt forholdet. Der er således ikke tale om, at 
parkeringsarealet kan betegnes som et deponi, indeholdende ulovlige 

(forurenende) fragmenter eller deslige. 
 

Det vurderes, at parkeringsarealet, på trods af, at det er anlagt ca. 85 m fra 
ejendommens bolig og dermed ikke umiddelbart opfylder tilknytningskravet 

til ejendommens bygninger, vil kunne indpasses på ejendommen uden at 
være væsentligt synligt eller skæmmende set i forhold til de umiddelbare 

omgivelser, -men kun såfremt, at den omgivende bevoksning bevares og 
dermed kan medvirke til at nedtone og camouflere parkeringsarealet. 

 
Vedr. det eksisterende, cirkulære plateau 

Matrikel 3b fremstår med tæt træbevoksning og fremtræder som en mindre 

skovparcel i det ellers åbne, omgivende landskab, jf. bilag 4.  
 

Ovenfor nævnte parkeringsareal på ca. 190 m2 er gennem de seneste år 
udvidet i sydlig retning. Udvidelsen er udført med byggematerialer fra 

renovering af boligen på ejendommen. Gribskov kommunes miljø-team er 
bekendt med og har behandlet dette forhold og har senest den 04.03.2022 

godkendt forholdet. Der er således ikke tale om, at det cirkulære plateau 
kan betegnes som et deponi, indeholdende ulovlige (forurenende) 

fragmenter eller deslige. 
 

Med terrænreguleringen er der skabt et cirkulært plateau med en overflade 
på ca. 10 m i diameter, der ligger i samme kote som parkeringsarealet på 

190 m2. Plateauet er, grundet matriklens skrånende terræn, udstyret med 
skråninger, der på det højeste sted måler ca. 1,75 m i højden. 

Skråningsanlægget er ikke synligt for omboende, -dels på grund af den 

massive, eksisterende bevoksning og dels fordi anlægget, herunder 
skråningerne, er orienteret mod ejers egen bolig beliggende mod syd.  
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at det cirkulære plateau, på 
trods af, at det er anlagt ca. 75 m fra ejendommens bolig og dermed ikke 

umiddelbart opfylder tilknytningskravet til ejendommens bygninger, vil 
kunne indpasses på ejendommen uden at være væsentligt synligt eller 

skæmmende i forhold til de nære omgivelser, -men kun såfremt, at den 
omgivende bevoksning bevares og dermed kan medvirke til at nedtone og 

camouflere plateauet. 
 

Vedr. det eksisterende, befæstede areal (ca. 8 x 6 m) 
Matrikel 3b fremstår med tæt træbevoksning og fremtræder som en mindre 

skovparcel i det ellers åbne, omgivende landskab, jf. bilag 4. 

 
Det befæstede areal er anlagt langs matrikelskel mod matr. nr. 3a 

(tilhørende naboejendommen Faksemosevej 31) og er i sig selv ikke synligt 
for omgivelserne idet der er tale om et anlæg i terræn. Idet der 

undtagelsesvis ikke er bevoksning langs de tilstødende naboarealer og ud 
mod det omgivende landskab i øvrigt på netop dette sted, vurderes det, at 

arealet ikke må anvendes til andet end hhv. vendeplads og lejlighedsvis 
parkering for f.eks. gæster og dermed hverken til permanent parkering, 

oplag eller deslige. 
 

Det vurderes tillige, at etablering af supplerende beplantning langs 
matrikelskel mod matr. nr. 3a (tilhørende naboejendommen Faksemosevej 

31) vil være en nødvendighed for at nedtone anvendelsen af det befæstede 
areal set i forhold til de nære omgivelser. Hertil kommer, at den 

supplerende beplantning lige så vel ses at være nødvendig for samlet set at 

skærme mest muligt for indsyn til ejendommens samlede parkerings- og 
oplagsarealer idet disse netop ikke er anlagt i tilknytning til ejendommens 

bolig. 
 

Det oplyses af nabo på ejendommen Faksemosevej 31 at der pt. pågår en 
skelforretning vedr. skellet mellem Faksemosevej 31 og 33, hvilket kan 

have indflydelse på, hvor præcis nr. 33 kan etablere den supplerende 
beplantning (jf. vilkår 2). Tilplantning med supplerede beplantning skal 

derfor afvente at nævnte skelforretning er afsluttet.  
 

Overordnet: 
Belysning opsat i forbindelse med parkerings- og oplagsarealerne kræver 

tilladelse idet denne betragtes som en del af de funktioner, der samlet set 
gives lovliggørende landzonetilladelse til. 

 

Belysning langs nedkørsel til bolig på matr. nr. 3b er ikke et forhold der 
kræver landzonetilladelse i sig selv og behandles derfor ikke i nærværende 

lovliggørende landzonetilladelse. 
 

Generelt anbefales det, at der udvises mådehold ved opsætning af belysning 
i landzone/idet åbne land og at der ved behov kun anvendes nedadrettede 

lyskilder eller censorstyret belysning. 
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Med de stillede vilkår ses der at være taget væsentligt hensyn til de 
omkringboende samt det omgivende landskab i øvrigt, hvad angår 

eventuelle gener forbundet med indsigt til parkerings- og oplagspladserne 
samt belysning. 

 
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, ikke målfaste 
1. Håndtegnet skitse af 05.10.2022 

2. Oversigtskort, de 3 parkerings/oplagsarealer på matr. nr. 3b 
3. Oversigtskort, de 3 parkerings/oplagsarealer set i forhold til bolig på 

nr. 33 samt i forhold til nabo i nr. 31 
4. Oversigtskort, Faksemosevej 33 

 

Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Naboer, der har fremsendt bemærkninger: Faksemosevej 31 

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. 
 

 
Del 2: Redegørelse for sagen 

 

Redegørelse for ansøgningen 
Gribskov Kommune har i juni måned 2022 modtaget en henvendelse fra en 

nabo vedr. bla. parkerings- og oplagspladser på ejendommen Faksemosevej 
33. På baggrund af henvendelsen tog kommunen kontakt til ejer af 

Faksemosevej 33, med henblik på en afklaring af forholdene. 
 

mailto:tiras@gribskov.dk
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Efterfølgende har ejer af ejendommen Faksemosevej 33, søgt om 

lovliggørelse af det allerede anlagte, cirkulære plateau med en diameter på 
ca. 10 m, svarende til et areal på ca. 80 m2 anlagt i sydlig forlængelse af 

det eksisterende parkeringsareal på 190 m2. 
 

Ejer oplyser, at det eksisterende parkeringsareal på ca. 190 m2 
sandsynligvis har eksisteret de seneste 20 år, og dermed også før ejer selv 

overtog ejendommen, og givetvis er anlagt fordi nedkørslen til 
ejendommens bolig er stejl og vanskelig at benytte i tilfælde af sne eller 

efter regn. Ejer oplyser, at parkeringsarealet anvendes til 
landbrugsredskaber, arbejdstrailer, biler og hestetrailer. Hestetraileren 

anvendes jævnligt i forbindelse med arrangementer ved den hesteklub ejer 

er medlem af og ejer mener derfor ikke, at den kan betragtes som oplag. 
Arbejdstraileren benyttes i forbindelse med renovering af boligen på 

ejendommen. 

Ejer beskriver, at formålet med parkeringspladsen er at kunne parkere der 
om vinteren og i glat føre, da man ikke kan komme op ad bakken fra huset i 

det sydøstlige hjørne af matriklen. Dette gælder specielt trailere og 
anhængere. Hertil kommer, at parkeringspladsen skal give mulighed for, at 

renovation, slamsuger, beredskabstjenesten mv. skal kunne vende. Ejer 
oplyser, at det er hensigten at placere køretøjer og materiel skjult bag 

træer og hegn, hvorfor der ikke er fældet træer i forbindelse med den 

cirkulære udvidelse. 

Ejer er af den opfattelse, at parkeringsarealet på ca. 190 m2 formentlig er 
kommunen uvedkommende, -dels pga. arealets mangeårige eksistens og 

dels fordi ejer er af den overbevisning, at arealet ikke kan være til gene for 
nabo mod nord, hvis bolig er beliggende mere end 100 m nord for 

parkeringsarealet. 

Ejer oplyser, at det befæstede areal (ca. 8 x 6 m) op mod matrikelskel til 

nabomatriklen, matr. nr. 3a, tillige ønskes anvendt til parkering samt 
opbevaring af maskiner, ligesom arealet også anvendes til vendeplads for 

renovation, post, udrykningskøretøjer mv. 
 

Ejer oplyser, at der er udlagt knust beton som toplag på både det 
eksisterende parkeringsareal på 190 m2, det cirkulære plateau samt det 

befæstede areal (ca. 8 x 6 m) op mod matrikelskel til nabomatriklen, matr. 
nr. 3a. 

Vedr. belysning oplyser ejer, at der kun ønskes opsat én lampe, som 

placeres ved postkasse, jf. bilag 1. Herudover ønskes belysning opsat på 

nedkørslen til boligen i det sydøstlige hjørne, -lamperne her ønskes opsat 

med 10 meters mellemrum. 

Oversigtskort over ejendommen, de 3 arealer, samt håndtegnet skitse fra 

besigtigelse af 05.10.2022 er vedhæftet som bilag. 
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Oplysninger om ejendommen 

Faksemosevej 33 udgøres af én matrikel, matr. nr. 3b, og omfatter et areal 
på ca. 1,2 Ha. Ejendommen er ikke landbrugsnoteret.  

 
Ejendommen fremstår som en skovbevokset parcel midt i et 

småfragmenteret landskab, hvor der også ses andre, mindre skovparceller, 
vildtremiser og tilsvarende spredt jævnt i landskabet. 

 
Ejendommen er ikke omfattet af nogen lokalplan og er heller ikke omfattet 

af nogen kommuneplan-ramme. 
 

Faksemosevej 33 er ifølge Kommuneplan 2021-2033 udpeget som 

værdifuldt kulturmiljø lige så vel som de omgivende ejendomme er det. Der 
er registreret et beskyttet dige i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 3b, som 

ingen indvirkning har på det, der hermed lovliggøres. Der er ingen øvrige 
beskyttelsesinteresser knyttet til matriklen. 

 
Ejendommen betjenes af Faksemosevej, der på den sidste strækning ned til 

nr. 33 udgøres af en forholdsvis smal, ensporet grusvej, hen over 
ejendommen Faksemosevej 31. 

 
På ejendommen er der ifølge BBR registreret et stuehus til en 

landbrugsejendom med et boligareal på 150 m2 samt en lade på 30 m2.  
 

Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
De aktuelle arealer 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. 830 m mod sydvest i forhold til de aktuelle 
arealer. Gribskov Kommune vurderer på grund af afstanden og den 

kendsgerning at der er tale om allerede eksisterende forhold, 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 er registreret i en mose ca. 150-200 m sydvest for det 
cirkulære plateau. Gribskov Kommune skønner dog, at projektet ikke vil 

forringe levevilkårene for arten, idet der er tale om et forhold som allerede 
eksisterer. 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 i perioden 10.11.2022 til den 24.11.2022. Der er 

indkommet bemærkninger fra den eneste orienterede nabo, Faksemosevej 
31.  
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De væsentligste bemærkninger fra naboen er opsummeret nedenfor. Tillige 

en opsummering af de forhold, som ikke kan behandles efter 
landzonebestemmelserne. 

 
Væsentligste bemærkninger fra nabo i nr. 31: 

1. Kommunen bedes om ikke at lovliggøre hverken den 190 m2 store 
parkeringsplads samt det cirkulære plateau, men påbyde ejer at de 

fjernes. 
2. Kommunen bedes om ikke at tillade deponi som ansøgt, -deponi bør 

foregå bygningsnært. 
3. Kommunen bedes finde en alternativ placering for parkering og 

deponi, der er bygningsnær således at tilknytningskravet overholdes, 

-der er ingen god grund til den nuværende placering. 
4. Den massive mængde af maskiner, varevogne og deponi er synlig fra 

nr. 31´hus og til visuel gene for nr. 31 samt skæmmer området som 
helhed. 

5. Opsætning af belysning vil forværre generne. 
6. Størrelsen på parkerings- og oplagsplads er ude af proportioner i 

forhold til matriklens anvendelse og størrelse. 
7. Det er udokumenteret at det 190 m2 store parkeringsareal har 

eksisteret før 2017. 
8. De i ansøgningen anførte landbrugsmaskiner har ikke tidligere været 

brugt af ansøger, men bruges til at opnå tilladelse til parkerings- og 
vendeplads. 

9. Det har ikke tidligere været et problem at parkere ved boligen eller 
modtage byggematerialer ved boligen på nr. 33, -således er 

hældningen på nedkørslen til boligen mindre end 4,5%. 

10. Kommunen bør ikke godkende, at det befæstede areal (8 x 6 m) 
kan benyttes til parkering, idet lys fra parkerede biler vil kunne være 

rettet direkte mod nr. 31 og dermed være til direkte gene herfor. 
Hertil vil det skæmme skovbrynet. 

 
Forhold vi ikke kan behandle efter landzonebestemmelserne: 

• Biler der holder i tomgang på nr. 33 med lys pegende mod nr. 31. 
• Chikane og hærværk rettet mod nr. 31 og beboerne her. 

• Forventningen om at ansøgers intentioner kun holder til tilladelsen er 
opnået. 

• Udlæg af materialer mv. på selve Faksemosevej. 
• Byggeri af bolig på nr. 33. 

• Byggeaffald på nr. 33. 
• Hvorvidt ejer skal opbevare sine maskiner ved nr. 30 eller 33, -jf. at 

han ejer begge ejendomme. 

• Ejer af nr. 33 har trukket sin ansøgning om opsætning af 2 stk. 20 
fods containere ved det cirkulære plateau tilbage. 

• Diverse vedr. ejers anden ejendom på Faksemosevej 30. 
• Øvrige privatretslige forhold. 

 
Partshøring 
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Nabobemærkningerne er efterfølgende sendt i partshøring hos ejer af 

Faksemosevej 33. De væsentligste partsbemærkninger fra ejer er 
opsummeret nedenfor. 

 
Væsentligste bemærkninger fra ejer i nr. 33: 

1. Der er vundet hævd på det 190 m2 store parkeringsareal samt det 
befæstede areal (8 x 6 m) idet begge beviseligt, jf. luftfotos, har 

været anvendt til parkering i de seneste 20 år, -derfor kræver de ikke 
tilladelse. 

2. Det er ikke ønskeligt, at kommunen skal bestemme over ejendommen 
hvad angår belysning, beplantning og lignende. Så vidt vides er der 

ikke lovhjemmel til, at Gribskov Kommune kan stille krav om 

belysning for nærværende. Ejer ønsker selv at bestemme hvilke 
lamper, der skal opsættes ved hhv. parkeringsplads og nedkørsel til 

ejendommens bolig. 
3. Vi har tænkt os at fælde træet midt på parkeringspladsen, som er til 

gene for alle som vender der (inkl. renovation). 
4. Vi ønsker ikke buske plantet i hegnet eller på parkeringspladsen, som 

ikke naturligt er en del af skoven. At plante planter som de af 
kommunen foreslåede, finder vi ikke passer æstetisk med den 

nuværende skov af fyr, bøg og eg. 
 

Gribskov Kommune bemærker, at der i nærværende lovliggørende 
landzonetilladelse er taget stilling til de anførte nabo-bemærkninger i det 

omfang, de har haft relevans for sagen. Der er tillige taget stilling til de 
partsbemærkninger, som ejer er fremkommet med. Det understreges i den 

forbindelse, at den endelige vurdering er foretaget af Gribskov Kommunes 

landzoneadministration, som har til opgave at administrere efter Planlovens 
landzonebestemmelser og dermed er et udtryk for den generelle praksis på 

landzoneområdet. 
 

 
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. 

 
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 
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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). 
 

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 10.03.2023. 

 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.gribskov.dk/afgoerelser
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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 
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