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Accept af jordforbedring med 44.100 m3 på Smidstrupvej 
104, 3230 Græsted og Smidstrupvej 114C, 3250 Gilleleje 
samt jordlodde Hågendrupvej 899 
Matr. 3el Smidstrup By, Blistrup, matr. 3e Smidstrup By, Blistrup, matr. 2g 
Smidstrup By, Blistrup, matr. 12a Alme By, Græsted, matr. 2e Smidstrup 
By, Blistrup og matr. 2es Smidstrup By, Blistrup 
 
  
Afgørelse 
Gribskov Kommune vurderer, at din ansøgning om jordforbedring med 
omkring 44.100 m3 uforurenet jord (klasse 0-jord) på nedenstående 
matrikler ikke kræver tilladelse efter planlovens § 35, da der er tale om 
jordforbedring på en landbrugsnoteret ejendom. 
 
Smidstrupvej 114C, 3250 Gilleleje 

 Matr. 2e Smidstrup By, Blistrup 
 
Jordloddet - Hågendrupvej 899 

 Matr. 2es Smidstrup By, Blistrup 
 
Smidstrupvej 104, 3230 Græsted 

 Matr. 3el Smidstrup By, Blistrup 
 Matr. 3e Smidstrup By, Blistrup 
 Matr. 2g Smidstrup By, Blistrup 
 Matr. 12a Alme By, Græsted 

 
 
Afgørelsen er truffet af udvalget for Klima, Teknik og Miljø på mødet den 
14-03-2023. 
 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i din ansøgning 
modtaget den: 
 

-  Skriftlige oplysninger modtaget den 12-01-2023 
 

Sag: 01.03.00-G01-801-22 
 
17. marts 2023 

Form – By og Landskab ApS 
Ryesvej 33 
3000 Helsingør 
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Terrænreguleringsplan modtaget den 12-01-2023: 
 

- Kortbilag_jordforbedring_3el_3e_3d_2es_2e_2g_Smidstrup 
By_Blistrup_og_12a_Alme By_Græsted 2.pdf 

 
Supplerende oplysninger fra besigtigelse af ejendommen den 14-02-2023. 
 
 
Bemærk, at hvis der sker ændringer i forhold til det ansøgte, skal det 
godkendes af kommunen, inden ændringen foretages. 
 
 
Denne afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse, 
forudsætter: 
 
1. at jorden udlægges for at forbedre dyrkningsmuligheden på den 
pågældende matrikel 
 
2. Jordudlægget skal udføres som godkendt jævnfør fremsendte 
nivellements-/koteplan. 
 
3. at der som følge af Gribskov Kommunes praksis kun anvendes uforurenet 
jord (klasse 0) jf. ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland”. 
Det skal til enhver tid kunne dokumenteres, at jorden er ren samt hvor den 
kommer fra. I tilfælde af eventuel nedklassificering kan der tages kontakt til 
Jesper Bo Madsen på tlf. 7249 6809 eller email jbmad@gribskov.dk. 
 
4. at jorden ikke indeholder affald, herunder byggeaffald 
 
5. at der til enhver tid kan fremvises journaler for tilkørte jordmængder 
 
6. at jord kun må udlægges med en mindsteafstand på 2,5 m til skel, det 
være sig både skel til vej og øvrige nabomatrikler. 
 
7. at jordudlægningen afsluttes med en skråning med en max hældning på 
20 grader 
 
8. at terrænreguleringen ikke ændrer væsentligt på afstrømningsforholdene 
for overfladevand eller for regnvand fra eller til naboejendomme, veje m.v. 
 
9. at det oplyses kommunen hvornår terrænreguleringen starter og hvornår 
den forventes afsluttet. 
 
10. at jordarbejdet kun foregår i hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage kl. 
7-14. 
 
11. Ejer/ansøger er ansvarlig for, at der etableres indkørsel og vendeplads 
på egen ejendom, og at der således ikke sker 
vending/bakning/standsning/opstuvning på offentlig vej og øvrige arealer. 

mailto:jbmad@gribskov.dk
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Opmærksomhedspunkter 
Ansøger skal være opmærksom på at skader påført kommunens ejendom, 
herunder asfaltbelægninger, rabatarealer, skilte mv. vil kræves erstattet. 
Før igangsættelse af jordkørsel skal ansøger dokumentere vejens tilstand 
ved fotoregistrering eller lignende. 
 
Ansøger gøres endvidere opmærksom på, at såfremt arbejdet indebærer 
afrømning af eksisterende muldlag, bør Museum Nordsjælland kontaktes i 
god tid inden anlægsstart med henblik på at afklare, på hvilken måde 
museet eventuelt skal inddrages i processen. 
 
Gribskov Kommune anbefaler herudover, at oplysninger på kontaktpersoner 
samt nummer på bemandet telefon i forbindelse med jordflytning dels 
oplyses til kommunen og dels fremgår af skilt ved indkørsel til den aktuelle 
ejendom fra offentlig vej. 
 
Gribskov Kommune anbefaler, at ansøger sikrer information til 
omkringboende om det pågående arbejde. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Baggrund 
Landbrugsejendommen på Smidstrupvej 104 har et jordtilliggende på 57,1 
hektar. På ejendommen er der registreret et 196 m2 stuehus, 6 stalde til 
svin på i alt 4.533 m2 og 271 m2 lade til foder, afgrøder mv. Jordloddet på 
Smidstrupvej 114c og Hågendrupvej 899 er ubebygget. 
 
Markarealerne er i kommuneplanen udpeget som havende 
landbrugsinteresser og værende værdifuldt kulturmiljø undtagen matrikel 
2es, Matrikel 2g og 12a er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. 
Derudover ligger alle markerne indenfor kystnærhedszonen. 
 
Der ønskes udlagt 44.100 m3 jord på et markareal som udgør ca. 70.000 
m2. Jorden som lægges ud, er uforurenet jord, klasse 0. Størstedelen af 
markarealet terrænreguleres med mellem 0-1 meter over eksisterende 
terræn. Hvor problemet er størst, terrænreguleres der med op til 1,2 meter 
over eksisterende terræn. 
Udlægning af jorden forventes at have en varighed af ca. 5 måneder. 
 
Ansøger Form - By og Landskab oplyser, at lavningerne på markarealerne 
ofte er vandlidende i længere perioder hen over året. Lodsejer har berettet 
om tiltagende forringede dyrkningsforhold i og omkring lavningerne over de 
seneste år, i takt med at der er kommet mere nedbør. 
 
I perioder med koblet regn og skybrudshændelser oplever lodsejer, at 
vandet ledes til lavningerne, hober sig op i jordens porer, og i slemme 
tilfælde lægger sig som blankt vand på marken. I sådanne situationer er 
jorden vandmættet i og omkring lavningerne, og jorden er svær at dyrke. 
Porerne i jorden kan ikke optage mere vand, og drænene kan ikke lede 
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vandet væk, da det terrænnære grundvand generelt står højt. I ekstreme 
vejrsituationer står grundvandet endnu højere, hvormed det tilstrømmende 
overfladevand ligger sig som blankt vand på terrænet. 
 
De arealer der ønskes jordforbedret, har også sat sig over årene, hvilket vil 
sige, at arealerne er sunket og dermed i dag ligger lavere i terrænet som 
følge af bl.a. dræning. Sætningerne er en væsentlig medvirkende årsag til 
det nuværende problem, og de forventelige fremtidige sætninger vil 
forværre situationen i de kommende år. Den øgede fugtighed i jorden og 
omkring lavningerne betyder også, at arealerne er længere tid om at tørre 
op, f.eks. i foråret. Afgrøder der er sået i efteråret, er derfor hæmmet af, at 
rødderne står mere eller mindre i vand og at temperaturen i jorden er 
lavere som følge af den vandmættede jord. En lavere jordtemperatur er 
væksthæmmende for planterne, når afgrøderne skal etablere sit rodnet eller 
påbegynde væksten efter vinterdvalen. 
 
Kommunens gennemgang af sagen 
Generelt falder terrænet fra de omkringliggende områder, ned mod de 
arealer hvor man ønsker at foretage jordudlægning. En gennemgang af 
ortofotos viser, at der i år 2022 ses våde områder indenfor det ansøgte 
areal på matrikel 2e, 2es, 3el og 12a, i år 2021 på matrikel 2e, 2es, 3el, 2g 
og 12a særligt i den sydlige del, i år 2020 på matrikel 3el og 12a, i år 2019 
på matrikel 2g og 12a, i år 2018 på matrikel 2es og 2g, i år 2017 på 
matrikel 2g, i år 2016 på matrikel 2e, 2es og 12a samt i år 2015 på matrikel 
2e, 3e, 2g og 12a. 
 
Der ses stående vand på marken i år 2022 på matrikel 3el, 3e, 2g i den 
vestlige del og 12a i den sydlige del, i år 2021 på matrikel 3e, i år 2020 på 
matrikel 3el i den nordlige del og 3e, i år 2018, 2017 og 2016 på matrikel 
3e og 2g samt i år 2015 på matrikel 3e, 2g og 12a i den sydlige del. 
 
Der ses særligt udbredte arealer med stående vand på marken i år 2022 på 
matrikel 3e og 2g i den vestlige del, i år 2021 på matrikel 3e, i år 2020 på 
matrikel 2e, 3e og 2g samt i år 2019, 2018, 2017, 2016 og 2015 på 
matrikel 3e. 
 
Derudover viser ortofotos våde kørespor i år 2022 på matrikel 2e, 2es, 3el, 
2g i den vestlige del og 12a, i år 2021 på matrikel 2e, i år 2020 på matrikel 
2e, 3el i den sydlige del, 3e, 2g og 12a, i år 2019, 2018 og 2017 på 
matrikel 2g og i år 2016 på matrikel 2es.Ortofotos viser også stående blankt 
vand i kørespor i år 2022 på matrikel 3el og i år 2020 på matrikel 3e. 
 
Der ses ligeledes snoede kørespor fra landbrugsmaskiner som følge af våde 
arealer i år 2018, 2017 og 2016 på matrikel 2es og i år 2015 på matrikel 
12a. 
 
Gribskov Kommune har den 14. februar 2023 været på besigtigelse på 
landbrugsarealet. De våde arealer man kunne se under besigtigelsen, ses at 
være de samme arealer som beskrevet som værende våde af ansøger. Der 



5/7 

ses både våde arealer og stående blankt vand på marken. De oplysninger 
man har modtaget fra ansøger, stemmer dermed overens med de våde 
arealer man kunne se under besigtigelsen. 
 
Planklagenævnets praksis 
Udlægning af jord er undtaget fra kravet om landzonetilladelse, hvis 
ansøger har sandsynliggjort overfor kommunen, at udlægning af jord er 
nødvendig for forbedring af den landbrugsmæssige drift. 
Ifølge Planklagenævnets praksis skal der med udlægning af jord kunne 
opnås en almindelig landbrugsmæssig dræning. Udlægning af jord skal 
derfor foretages på egentlig vandlidende eller svært dyrkbare arealer, for at 
det kan anses som værende forbedring af den landbrugsmæssige drift. 
 
Kommunens vurdering 
Administrationen vurderer, at den ansøgte jordudlægning ikke kræver 
landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, da der er tale om 
jordforbedring på de ansøgte arealer. Med udgangspunkt i 
Planklagenævnets praksis er der lagt vægt på, at jordudlægget bør 
begrænses til egentlige vandlidende eller svært dyrkbare arealer. Der er 
lagt vægt på, at arealerne hvor der er søgt om jordudlægning, ses at have 
været svært dyrkbare og vandlidende over en længere årrække. 
 
 
Tilladelser efter anden lovgivning 
Du skal være opmærksom på, at terrænregulering som udgangspunkt 
kræver tilladelse fra anden lovgivning. Du skal selv ansøge om de relevante 
tilladelser/dispensationer. Det kan eksempelvis være følgende: 
 
• Vejloven 
Adgang eller ændret adgang til matriklen kræver en tilladelse fra 
vejmyndigheden jf. vejlovens § 49. Ansøgningen sendes til 
tms@gribskov.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tidshorisont 
for projektet, rutebeskrivelse og angivelse af antallet af daglige kørsler. 
 
• Vandløbsloven (dræn og afvanding) 
Eksempelvis kræves der en reguleringstilladelse ved anlæg af nye dræn 
eller omlægning af eksisterende dræn. Kontakt evt. tms@gribskov.dk. 
 
• Fortidsmindebeskyttelse/naturbeskyttelse (fortidsminder/beskyttede 
naturområder) Kontakt evt. NATUR@gribskov.dk. 
 
• Museumsloven (ved fund af fortidsminder) 
Museum Nordsjælland skal kontaktes i god tid inden anlægsstart med 
henblik på at afklare, hvorvidt der eventuelt findes fortidsminder på 
arealerne. Kontakt evt. post@museumns.dk. 
 
• Miljøbeskyttelsesloven (Eksempelvis må der ikke udledes forurenende 
materialer såsom silt eller organiske stoffer til søer, vandløb, dræn m.v.) 
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Vær i øvrigt opmærksom på overholdelse af almindelige lovbestemmelser 
såsom disse: 

 Der må ikke foretages jordbearbejdning indenfor 3-meter bræmmen 
fra åbne offentlige vandløb 

 Brønde, der står på arealer, der hæves, må ikke dækkes men skal 
tilsvarende hæves for tilgængelighed til de lukkede vandløb 
 
Klagevejledning, jf. planlovens §§ 58, 59 og 62. 
Klageberettigede 
Enhver med retlig interesse i sagen 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/. 
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Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 17-03-2023. 
 
Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 
Bilag: 
 

- Terrænreguleringsplan 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sanne Steenhoff 
Bygge- og 
landzonesagsbehandler 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Byg 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00
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