
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 1/7 

  
Landzonetilladelse til indretning af 2 ekstra boliger 

i værkstedsbygning 
Udsholtvej 84, 3230 Græsted, matr.nr. 5P Udsholt By, Blistrup 
 

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til indretning af to 
ekstra boligenheder i en værkstedsbygning, som hermed omdannes til ren 

beboelse med tre boligenheder og uden erhvervsareal, på ejendommen 
Udsholtvej 84. 

 
Beslutningen er truffet af udvalget for Klima, Teknik og Miljø på møde den 

14.03.23 under punkt nr. 45. 
 

Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Tilladelsen 
er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 18.10.22, revideret 

udstykningsplan dateret 24.10.22 og revideret situationsplan dateret 

23.02.23. 
 

Du kan læse om krav ved udnyttelse af tilladelsen i Del 3. 
 

Begrundelse for afgørelsen 
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø vurderer, at de to ekstra boligenheder 

kan indpasses på ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i 
forhold til det omgivende landskab og naboer. 

 
Der er tale om udnyttelse af en eksisterende bygning til et nyt formål, uden 

væsentlig ombygning. Udvalget tillægger det vægt, at der ikke sker 
tilbygning, at bygningen er blevet overflødig til erhvervsformål og at den 

nye anvendelse indpasses i forhold til at ejendommen er omkranset af 
planlagt og udbygget boligområde.  

 

Med tilladelse til det ansøgte udvidede boligantal sker der en fortætning i 
området hvad angår muligt antal beboere og anvendelse af udearealer. 

Dermed skabes der et større tryk på en ejendom af begrænset størrelse, 
men der skabes ikke nye aktiviteter i området. Bygningsanvendelsen vil 

fremover svare til de omkringliggende ejendomme, idet erhvervsfunktionen 
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i form af værksted ikke længere er en mulighed. De nye boliger får en 

rimelig størrelse med henholdsvis 2 og 3 værelser. 
 

Naboorienteringen har givet ansøger anledning til at revidere projektet ift 
parkeringsareal. Hermed vurderer udvalget, at der er taget hånd om det 

væsentligste forhold hvad angår fysisk indretning af boliger og udeareal, og 
at nabobemærkningerne samlet set ikke giver anledning til at begrænse det 

ansøgte projekt.  
 

I afgørelsen er det inddraget, at der ud fra en helhedsvurdering vil kunne 
arbejdes for en byggetilladelse, ud fra en samlet vurdering af omfanget af 

bebyggelsen (hensigtsmæssig i f.t. anvendelsen og svarende til det, der 

tilstræbes i området), lysforhold, indbliksforhold, friarealer samt adgangs-, 
tilkørsels- og parkeringsforhold. Gribskov Kommunes vejmyndighed har 

vurderet, at projektet kan gennemføres uden krav om ny 
overkørselstilladelse. 

 
Lovgrundlag 

1. Planlovens § 35, stk. 10 (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 Agnete Mortensen på telefon 72 49 67 51 eller på e-mail: 

aosoe@gribskov.dk. 
 

Bilag til landzonetilladelsen 
1. Situationsplan, udstykningsplan, plan- og facadetegninger. 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 

Ejer af Udsholtvej 84 
Naboer, der har fremsendt bemærkninger: Udsholtvej 82 og 86 

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. 

 
 

Med venlig hilsen 

mailto:aosoe@gribskov.dk


 

 3/7 

 

Anne Juhl 
Teamleder 

/ 
Agnete Odgaard Mortensen 

Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 

Borgerservice 
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Gribskov Kommune 

 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 67 51 
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Tegnestuen Nordkysten har på vegne af ejer indsendt ansøgning om 
landzonetilladelse til at omdanne eksisterende værkstedsbygning fra 

erhverv til bolig, ved at indrette to ekstra boligenheder. Kortmateriale er 
vedlagt, se bilag. 

 
Ansøger oplyser, at bygningen oprindeligt er opført som værkstedsbygning, 

og at der siden 1980’erne har været indrettet en mindre bolig på 50 m2 i en 
del af værkstedet. Der ansøges om udnyttelse af hele bygningen til 

beboelse, så boligantallet udvides fra 1 til 3 boligenheder. Bygningen er 

blevet overflødig som erhvervsbygning, da ejer har etableret værksted på 
en anden ejendom. Der skal foretages udvendig isolering, renovering og 

isætning af ekstra dør- og vinduespartier, men ikke tilbygning. 
 

Ansøgningen begrundes med ny lokalplan 347.06 for det nærliggende 
byudviklingsområde (Blistrup Nord), hvorefter ansøgte ejendom og 

tilstødende naboejendomme fremover er omkranset af ejendomme i byzone. 
På grund af de mulige støjgener fra erhverv vurderer ansøger, at 

ejendommen er uegnet til værkstedsformål efter udbygning af området til 
beboelse.  

 
Med udvendig efterisolering af bygningen udgør det samlede areal 177 m2 

inklusive 28 m2 udhus. Parkering og opholdsarealer etableres på egen 
grund. Hver boligenhed får et mindre, privat udeareal samt andel i de øvrige 

udendørs fællesarealer. 

 
Oplysninger om ejendommen 

Ejendommen Udsholtvej 84 har et grundareal på 1008 m2. Den er 
registreret som en kombineret beboelses- og forretningsejendom med 

værksted, bestående af 50 m2 bolig og 140 m2 til håndværkserhverv. 
Ejendommen har haft beboelse siden 1980’erne. Den ligger i sammenhæng 

med 3 andre boliger i landzone, som grænser op til lokalplanlagt ældre 
udstykning i Blistrup samt til et lokalplanlagt byudviklingsområde for nye 

boliger. Området fremstår derfor generelt som bymæssig bebyggelse, og 
nabobeboelserne ligger tæt sammen. 

 
Blistrup by ligger indenfor kystnærhedszonen og er i kommuneplanen 

udpeget med kulturhistorisk bevaringsværdi. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 

Udsholtvej 84 ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000-område er nr. 195: Gilleleje Flak og Tragten. Det ligger ca. 2,5 

km mod nord. Gribskov Kommune vurderer, at denne landzonetilladelse 
ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur 

eller de udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde, da 
udpegningen vedrører marine forhold. 
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Strengt beskyttede arter 

Gribskov Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Vi har dog ikke 

detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. 
 

Naboorientering og partshøring 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk 4 været i 

naboorientering. Der er modtaget svar fra 2 naboejendomme, og der 
kommenteres på følgende hovedemner: 

 
1. Mulige støjgener fra personer og fra varmepumpe 

2. Placering af overkørsel 

3. Antal parkeringspladser og ønske om hegn i skel 
4. Bygningens egnethed til boliger og spørgsmål om beboersammensætning 

5. Størrelsen af friareal 
 

Ansøger har efter naboorienteringen fremsendt en revideret situationsplan 
med ændret placering af parkeringspladser. Hertil kommer 

partsbemærkningerne med følgende konklusioner: 
 

Ad 1. Der forekommer i dag ikke støj fra værksted, da det ikke er i brug. 
Frasalg af ejendommen til fortsat / fremtidig anvendelse som værksted er 

ikke hensigtsmæssig, fordi bygningen fremover vil være beliggende midt i 
et område til beboelse. Det bemærkes, at der ikke er søgt om etablering af 

ungdomsboliger, og at mindre boliger også er efterspurgt til ældre personer. 
Hvis der etableres luftvarmepumpe med udvendig monteret ventilator, 

bliver det udført iht. Bygningsreglement 2018 kap. 17. 

 
Ad 2. Eksisterende overkørsel flyttes ikke. Hidtil ulovlig parkering direkte fra 

Udsholtvej vil blive nedlagt jf gældende deklaration. 
 

Ad 3. Antal p-pladser er udlagt iht. BR 2018 kap. 20. Gæsteparkering 
foreslås udført som græsarmeret areal, for at beholde eksisterende 

græsrabat uændret langs indkørsel. Græsrabatten anvendes allerede i dag 
lejlighedsvist til parkering. Ejer erklærer sig villig til at deltage i opførelse af 

fælleshegn/-hæk i skel mod nr. 82 jf. Hegnsloven. 
 

Ad 4. Bygningen udvides ikke, men vil blive renoveret udvendig. Indvendig 
renovering/indretning er ikke omfattet af krav om tilladelse efter Planlovens 

§35. Jf pkt 1 er der ikke tale om ungdomsboliger med støtte efter 
Ungdomsboligloven, men mindre lejelejligheder også til ældre beboere. Ejer 

forestår selv udlejning af de tre boliger. 

 
Ad 5. Ikke kommenteret af ansøger, men ud fra byggeloven skal der blot 

være et "passende" friareal. Gribskov Kommune vurderer, at det er tilfældet 
med indpasning af lille privat nærareal til hver bolig samt fælles parkering 

og legeplads/opholdsareal. 
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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. 

 
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. 

 

Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.  
Du må ikke påbegynde byggearbejdet, før du har modtaget en 

byggetilladelse. Vi behandler først byggesagen efter udløb af 
landzonetilladelsens klagefrist. Læs mere om byggesagsbehandling, frister 

og gebyrer m.v. på kommunens hjemmeside. En byggesagsbehandler vil 
kontakte dig, hvis du skal oplyse eller afklare yderligere forhold i forbindelse 

med vores behandling af byggesagen 
 

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 
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. 
 

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 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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 16.03.23. 

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