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Generel orientering 
Denne lokalplan er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Avlegårds 
Grundejerforening. Lokalplanen har været fremlagt offentligt i perioden 09.01.2019 til 06.02.2019. 
Der indkom i alt syv høringssvar i høringsperioden og ét brev efter høringsfasens udløb. 
Lokalplanen er endelig vedtaget af Gribskov Kommunes Byråd den 19.03.2019 og offentliggjort på 
Gribskov Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelser den 25.03.2019. 
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Lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård ved Vejby Strand 

Redegørelse 
Lokalplanens baggrund og formål 
Baggrunden for og formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at fastholde 
eksisterende træk i området og at sikre ensartede og tidssvarende bestemmelser for hele 
planområdet. 

Her tænkes særligt på områdets relativt små huse, hvoraf mange er små 1-etages huse med 
træbeklædte facader på store grunde samt det naturmæssige præg med levende hegn og grønne 
rabatter. 
For at kunne opfylde formålet ophæves tre af de gældende deklarationer delvist. 

Lokalplanens område 
Beliggenhed 
Lokalplanen omfatter et stort set fuldt udbygget sommerhusområde mellem Vejby og Vejby Strand. 
Områdets areal udgør cirka 27 hektar. 
Planområdet er omgivet af sommerhusbebyggelse mod vest, nord og øst. Mod syd grænser området 
ud til det åbne land. Nedenstående kort viser planområdets afgrænsning. 

Figur 1: Planområdets afgrænsning. 
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Størstedelen af området er oprindeligt udstykket fra Avlegård fra starten af 1960'erne og frem. 
De fleste grunde i området har et registreret areal på cirka 1.200 - 1.500 m2. 
Avlegård afviger fra disse typiske træk, da den har en større grundstørrelse. 

Bebyggelse 
Hovedparten af grundene i lokalplanområdet er bebyggede. 

Bebyggelsen i området er karakteriseret ved primært at have træbeklædt facade. 
Enkelte bygninger afviger fra dette og har eksempelvis facade med mursten eller gasbeton. 
De seneste år er der opført nyere typehuse og arkitekttegnede huse, primært i træ. 

Størrelsen på husene varierer fra ganske små huse til huse, som størrelsesmæssigt fremstår mere 
som typiske parcelhuse. Området er dog karakteriseret ved primært at have små sommerhuse. 
Bebyggelsesprocenten i området varierer, men synes generelt lav med huse med en størrelse på 
mellem 65-80 m2. Små huse med lav bebyggelsesprocent er ét af områdets væsentlige karaktertræk. 

Avlegård, hvorfra sommerhusene er udstykket, afviger fra disse typiske træk, da den har væsentlig 
større bygninger på en større grund. 

Generelt fremstår bebyggelse i området i én etage. Lokalplanen sikrer, at karakteren med mindre 
sommerhuse i én etage med træfacader fastholdes og styrkes. 
I øvrigt varierer taghældningen blandt områdets huse. 

I øvrigt er der en mast på matrikelnummer 64, Vejby By, Vejby, som benyttes til militært område. 

Trafik og veje 
Vejadgang til området sker via Salgårdshøjvej eller Vejby Strandvej og skal også anvendes 
fremover. 
De interne veje typisk er asfalterede og udlagt i en samlet bredde på cirka 6-10 meter - se 
nedenstående fotografi. 

Matrikelnummer 12gu omfatter flere veje i den sydlige del af planområdet: Avlegårdsvej, 
Bjørnedalen, Bjørnemosevej, Krogkær, Lundevangen, Mellemkæret, Midtervejen og Sænkekærsvej. 
Principperne for tværprofilen af disse veje reguleres af deklarationen i punkt 4 med 
dato/løbenummer 20.04.1963-2723-16. Jævnfør dette har stamvejene med en bredde på 10 og 8 m 
blandt andet en udlagt kørebanebredde på 4 m, mens de 6 m brede veje har en udlagt 
kørebanebredde på 3 m. Denne del af deklarationen vil stadig gælde efter en vedtagelse af 
lokalplanen. 

Figur 2: Typisk vejudformning og -belægning i området langs Bjørnedalen 
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I deklaration fra 1963 er der i punkt 12 også reguleret oversigtsarealer, som skal friholdes fra 
bebyggelse og beplantning. Også denne del af deklarationen vil stadig gælde efter en vedtagelse af 
lokalplanen. Lokalplanen understøtter i øvrigt, at karakter for veje fastholdes. 

Landskab og beplantning samt miljø og natur 
Punkt 12 i deklarationen med dato/løbenummer 29.08.1961-5830-16 regulerer beplantning for dele 
af området. Dette punkt i deklarationen gælder stadig efter vedtagelse af lokalplanen. 

Som nævnt i afsnittet Bebyggelse ovenfor er området stort set fuldt udbygget. Området har enkelte 
grønne fællesarealer – blandt andet et grønt område på matrikelnummer 12gu og matrikelnummer 
13it. Punkt 11 i deklarationen med dato/løbenummer 20.04.1963-2723-16 regulerer det sydlige af 
de grønne områder. Denne del af deklarationen vil stadig gælde efter en vedtagelse af lokalplanen. 
Fællesarealer ses markeret med grønt på kort nedenfor. 

Figur 3: Fællesarealer er markeret med grønt på kortet. 
I den vestlige del af området ligger den beskyttede sø Bjørnemosen. 
Området omkring mosen er et fælles rekreativt område. Mosen er i dag karakteriseret ved tæt 
beplantning og høje tagrør – se nedenstående fotografi. 
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Der er også en beskyttet sø lige øst for Avlegård. Placering af de to beskyttede søer fremgår af figur 
8. Med lokalplanen fastholdes de grønne arealer.

Området er ret kuperet med terrænvariationer på 30 meter (mellem kote 13,5 til 43,5 meter). 
Terrænet er overordnet set lavt i den sydvestlige del og højest i den nordøstlige del. Terrænet er 
lavest omkring Bjørnemosen på matrikelnr. 13it. Nedenstående fotografi illustrerer nogle af 
terrænvariationerne i dele af området. 

Figur 5: Eksempel på områdets markante terrænvariationer nær områdets nordlige grænse 

Gældende plan- og byggelovgivning regulerer fremover terrænforhold. 

Levende hegn i skel er karakteristisk for området. Lokalplanen sikrer fastholdelse af dette 
karaktertræk fremover. 

Punkt 3 i deklarationen med dato/løbenummer 29.08.1961-5830-16 er allerede aflyst. 

Figur 4: Bjørnemosen. 
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Forhold til anden planlægning 
Fingerplan 2017 
I Fingerplan 2017 ligger Gribskov Kommune i det øvrige hovedstadsområde, og planområdet er i 
sommerhusområde. For sommerhusområder i det øvrige hovedstadsområde gælder, at man skal 
fastholde eksisterende sommerhusområder som rekreative områder til ferieformål. 
Lokalplanområdet vil fortsat være sommerhusområde. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse 
med Fingerplan 2017. 

Kommuneplan 2013-2025 
Generelt og rammebestemmelser 
Rammebestemmelse for område 8.S.02, som ses i Kortbilag 3, gælder for planområdet. 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 8.S.02. 

Oversvømmelsesrisiko 
I dele af planområdet er der oversvømmelsesrisiko ved en 100-års hændelse jævnfør 
Kommuneplanens retningslinje 2.6 og tilhørende kort – se kortuddrag fra NetGIS nedenfor. 

Figur 6: Kort med oversvømmelsesrisiko i planområdet. Kilde: Gribskov Kommune. 
Ifølge oversvømmelseskortet er der oversvømmelsesrisiko på følgende ejendomme i planområdet 
ved en 100-års hændelse: 12a, 12dn, 12do, 12dp, 12dz, 12ec, 12ed, 12eq, 12ex, 12fo, 12fx, 12gu, 
13a, 13it, 13kd, 13ke, 13kf, 13ki, 13kk og 30a. 
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Ved den fremtidige planlægning af området gælder § 15, stk. 2, nr. 18 og 19 i planloven om, at der 
kan optages bestemmelser om: 

18) etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion
i områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, som betingelse for 
ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse 

19) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for
sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for 
brugernes liv, helbred eller ejendom 

I §§ 6.3 og 6.4 er der tilføjet bestemmelser, som tager hensyn til planlovens bestemmelser ovenfor. 

Der er i dag etableret en overløbsbrønd fra mosen til et lavereliggende markområde i syd (fra 
matr.nr. 12gu til 12if) via dræn på matr.nr. 12fx, 12fy, 12fz, 12fæ, 12fø, 12ga, 12gb, 12gi, 12gc, 
12ee og 12ef, så vandet ledes til de arealer, hvor det ikke udgør fare for bebyggelserne omkring 
mosen. 

Servitutter 
I lokalplanområdet er der forskellige servitutter. 
Disse servitutter er tinglyst på de enkelte ejendomme og fremgår af ejendommens tingbogsblad. 
Der kan være offentligretlige servitutter, oprettet af en offentlig myndighed om eksempelvis 
vejbyggelinjer. Denne type servitutter påvirkes normalt ikke af lokalplanen. Figur 7 viser 
servitutterne i området og er udarbejdet af firmaet CK Land A/S på foranledning af Avlegårds 
Grundejerforening. 

Det bemærkes, at det fremgår af tingbogens oplysninger, hvilke punkterne i de enkelte servitutter 
der er aflyste. Blandt andet er punkt 3 i deklarationen fra 1961 allerede aflyst i 2015. 

I øvrigt kan der også være privatretlige servitutter. De kan enten være tilstandsservitutter, som 
pålægger en bestemt tilstand for eksempelvis grundstørrelse, bebyggelses omfang og placering eller 
rådighedsservitutter, som giver en vis ret til at råde (eksempelvis for færdsel) over en ejendom. 

Når en privat tilstandsservituts bestemmelser er i strid med bestemmelser i lokalplanen, har 
lokalplanens bestemmelser forrang. Man kan sige, at lokalplanens bestemmelser fortrænger 
bestemmelserne i servitutten. 

Rådighedsservitutter berøres normalt ikke af lokalplanen. Det kan være vanskeligt at afgøre, 
hvornår og i hvilket omfang en privat servitutbestemmelse er i strid med en bestemmelse i en 
lokalplan, og den endelige afgørelse heraf træffes af domstolene. 

Det fremgår af § 9.3 i lokalplanens bestemmelser, hvilke servitutter der aflyses og i forhold til 
hvilke temaer. 
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Figur 7: Oversigt over servitutter i planområdet. (Kilde: Avlegårds Grundejerforening). 
I forbindelse med planens endelige vedtagelse tilføjes Avlegårds Grundejerforening som 
påtaleberettiget på følgende tre deklarationer: 

• deklarationen med dato/løbenummer 29.08.1961-5830-16, som er tinglyst på matr.nr. 13 em,
Vejby By, Vejby, med flere

• deklarationen med dato/løbenummer 20.04.1963-2723-16, som er tinglyst på matr.nr. 12a
med flere, Vejby By, Vejby

• deklarationen med dato/løbenummer 13.02.1965-1556-16, som er tinglyst på matr.nr. 30a
med flere, Vejby By, Vejby
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Dræn 
Der er dræn på adskillige ejendomme i planområdet. 
Drænenes placering (som ses på nedenstående kort) er kun vejledende, og der kan være andre dræn 
i området. Et dræns placering, herunder koten, må ikke ændres uden tilladelse. Der må ikke tilføres 
vand af nogen art til drænet uden tilladelse. Ejerne til jorden, hvorpå drænet ligger, har 
vedligeholdelsespligten i henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

Figur 8: Vandløb/dræn i planområdet. Kilde: Gribskov Kommune. 

Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger cirka 3 km fra planområdet. Området er fuldt udbygget og vil 
ikke kunne påvirke Natura 2000-området. 

Naturbeskyttelsesloven 
Både Bjørnemosen og søen ved Avlegård er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 om 
beskyttede naturtyper. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af 
beskyttede naturtyper. Det betyder, at man ikke må ændre på tilstanden af arealet. Der må altså ikke 
laves tiltag, der ændrer på områdets vegetation eller hydrologi. 

Ved forskellige aktiviteter, anlæg mv. nær et beskyttet areal er det praksis at vurdere, at der inden 
for 5-15 meter fra § 3-beskyttet natur vil kunne ske en påvirkning af den beskyttede natur. Anlæg 
eller byggeri inden for 5 m vil derfor altid kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. De 
faktiske forhold og den nøjagtige grænse vurderes i hver enkelt sag. 

Der kan ses en vejledende registrering af den beskyttede natur på Miljøportalen, hvor laget med 
"Beskyttet natur" findes under kortlaget "Naturbeskyttelse og Natura2000." At registreringen er 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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vejledende betyder, at det kræver en besigtigelse og konkret vurdering for at afgøre, hvor grænsen 
reelt går, og hvor en bufferzone skal være i tilfælde af ønske om forskellige tiltag. 

Loven giver mulighed for at få dispensation fra reglen om ikke at ændre på tilstanden i 
naturområdet, men praksis er meget restriktiv. Det kan ske i helt særlige tilfælde, hvor ændringen 
f.eks. vil forbedre naturtilstanden i området. En afgørelse med enten dispensation eller afslag på det
ansøgte vil kunne påklages til det uafhængige Miljø- og Fødevareklagenævn, der vil afgøre, om vi 
som kommune har administreret korrekt. 

Der må ikke plantes arter, der til enhver tid er defineret som invasive af Miljøstyrelsen. 

Kystnærhedszonen 
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. 
Efter planlovens § 5 a, stk. 3 gælder § 16, stk. 3 for sommerhusområder, som regulerer, at man for 
sommerhusområder i kystnærhedszonen skal oplyse om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og 
der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. 

Det vurderes, at området ikke vil påvirke/ændre eksisterende (kyst-)landskab væsentligt, da det 
ligger bag andre områder, og lokalplanen ikke vil give mulighed for bebyggelse, som visuelt 
væsentligt påvirker/ændrer eksisterende (kyst-)landskab i området. 

Forurening 

Lokalplanområdet er ikke registreret som værende forurenet. 

Vand, varme og spildevand 
Ifølge varmeforsyningsplanen er sommerhusene i planområdet individuelt forsynede. 
Vejby Vandforsyning forsyner planområdet med vand. 

Området skal separatkloakeres i henhold til kommunens spildevandsplan. 
Regnvand skal nedsives på egen grund. 

Museumsloven 
Findes der under jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det 
omfang det berører fortidsmindet, jævnfør museumslovens § 27. Fundet skal straks anmeldes til 
Museum Nordsjælland. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages miljøvurdering af 
planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 2 samt lovens bilag 1 og 2. 

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, og på baggrund af miljøscreeningen, 
vurderede kommunen, at de anlæg, som lokalplanen åbner mulighed for at etablere, ikke vil få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
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Bestemmelser for Lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård ved 
Vejby Strand 
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. nr. 50 af 19. januar 2018 med 
efterfølgende tilføjelser) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

§ 1 Lokalplanens formål
1.1 
Lokalplanens formål er at fastholde områdets eksisterende karaktertræk for så vidt angår områdets: 

• relativt små huse, hvoraf mange er små 1-etages huse med træbeklædte facader på store
grunde og

• naturmæssige præg med levende hegn og grønne rabatter

§ 2 Afgrænsning og zonestatus
2.1 
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre (som alle 
ligger i ejerlavet Vejby By, Vejby) og alle parceller, der udstykkes efter den 16. februar 2018: 

12ia, 12hø, 12eu, 12db, 12da, 12cb, 13fg, 13ff, 13kp, 13cø, 13da, 13cæ, 13kz, 13ay, 13kn, 13ey, 
13kq, 30e, 12eæ, 30f, 13a, 13bn, 30g, 12dg, 30h, 30d, 12df, 30n, 13z, 30m, 12de, 12aø, 30k, 13ao, 
30i, 12ii, 30c, 12cc, 30a, 12ih, 30l, 12ba, 30b, 12dn, 12eø, 12dm, 12dl, 13kc, 13kb, 13ka, 13er, 
13iø, 13eo, 13ex, 13ep, 13em, 13ez, 13eæ, 13en, 13eø, 13fp, 13fa, 64, 13fb, 13fm, 13fc, 13fd, 13ko, 
13fl, 13fe, 13fk, 13fi, 13fh, 13it, 13kd, 13ke, 13kf, 13kk, 13kg, 13ki, 13kh, 13iu, 13iæ, 13iv, 13iz, 
12dt, 12du, 12ds, 12gk, 12dr, 12dx, 12gl, 12gm, 12gn, 12gp, 12gq, 12gr, 12gs, 12dq, 12fy, 12dp, 
12fz, 12fæ, 12fø, 12fx, 12fp, 12gi, 12gb, 12fv, 12fq, 12gh, 12gc, 12do, 12fu, 12fr, 12gg, 12gd, 12ft, 
12fs, 12gf, 12gu, 12ge, 12fb, 12fc, 12fd, 12fe, 12ff, 12ic, 12a, 12fg, 12ib, 12fh, 12el, 12fa, 12ex, 
12em, 12fo, 12fi, 12ey, 12en, 12fn, 12fk, 12ez, 12eo, 12fm, 12fl, 12dd, 12es, 12dc, 12et, 12dv, 
12dæ, 12dø, 12ea, 12eb, 12ec, 12ed, 12ee, 12ef, 12eg, 12dz, 12eh, 12ei, 12ek, 12go, 12gt, 12dy, 
12ga, 12ep, 12eq, 12er, 13fo, 13kæ, 13iy, 13ix, 13eq, 13ev, 13et, 12di, 13fq, 12dk, 12dh, 13es og 
13eu. 
2.2 
Zonestatus for området er og forbliver sommerhusområde. 

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 
Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusområde. 

3.2 
På matrikelnummer 12a, Vejby (Avlegård) må der drives en bed and breakfast, og der må indrettes 
maksimum tre ferieboliger i eksisterende bygninger. 
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§ 4 Udstykning
4.1 
Området må ikke udstykkes yderligere. 

4.2 
Mindstegrundstørrelsen for sommerhusgrundene fastsættes til 1.200 m2. 

§ 5 Vej- og parkeringsforhold
5.1 
Vejadgang til sommerhusområdet må kun ske via Salgårdshøjvej eller Vejby Strandvej. 

5.2 
Der skal sikres parkeringsforhold på den enkelte ejendom svarende til minimum to 
parkeringspladser per bolig. 

5.3 
Vej- og gadebelysning tillades ikke. 

5.4 
Eksisterende veje fastholdes. Eksisterende veje fremgår af Kortbilag 2. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1 
Den enkelte grund må, uanset grundens størrelse, maksimalt have en bebyggelsesprocent på 10 til 
beboelse. 
Desuden kan der opføres op til i alt 50 m2 småbygninger såsom udhuse, carporte, garager og 
lignende. 

For matrikelnummer 12a, Vejby By, Vejby (Avlegård) tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 
15 under forudsætning af, at denne overskridelse af den generelle bebyggelsesprocent på 10 % 
benyttes til indretning af maksimum tre ferieboliger i eksisterende bygninger. 

6.2 
For bebyggelse i området er maksimal højde for tag på 5,0 m, mens maksimal højde for ydervæg 
langs mindst en langside er på 3,0 m.  
Bebyggelse i området må maksimalt opføres i 1 etage. 
6.3 
Som udgangspunkt må der i lokalplanområdet ikke opføres byggeri, der kan blive udsat for 
sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, som kan medføre skade eller fare for 
brugernes liv, helbred eller ejendom. Risiko for oversvømmelse ses på figur 6 i redegørelsen. 
Ifølge oversvømmelseskortet er der oversvømmelsesrisiko på følgende ejendomme ved en 100-års 
hændelse: 12a, 12dn, 12do, 12dp, 12dz, 12ec, 12ed, 12eq, 12ex, 12fo, 12fx, 12gu, 13a, 13it, 13kd, 
13ke, 13kf, 13ki, 13kk og 30a. 
6.4 
Paragraf 6.3 kan afviges, hvis der er dokumenteret etablerede afværgeforanstaltninger til sikring 
mod oversvømmelse eller erosion for arealer. Afsnittet Oversvømmelsesrisiko i redegørelsen har 
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nærmere info herom. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1 
Udvendige bygningssider på bygninger (herunder gæstebolig, anneks med videre) må kun 
fremtræde i træ eller glas. 

7.2 
Tagmaterialer må maksimalt have et glanstal på 3. 
Solceller og lignende til fremstilling af bæredygtig energi må maksimalt have et glanstal på 16. 
Mindre bygninger, overdækninger og lignende kan opføres med gennemsigtigt tagmateriale. 

7.3 
Der må ikke opsættes reklameskilte i området. Byrådet kan i særlige tilfælde afvige bestemmelsen, 
hvis de vurderer, at det ikke er til gene eller skæmme. 

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1 
Alle hegn i skel må kun udføres som levende hegn. 

8.2 
Rabatter skal fremstå som græsarealer uden faste genstande som eksempelvis store sten. 

§ 9 Lokalplanens retsvirkninger
9.1 
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er 
omfattet af lokalplanen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser jævnfør planlovens § 18. 

9.2 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører 
heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 

9.3 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen, fortrænges af 
planen for ejendomme i lokalplanområdet. Der kan særligt peges på følgende: 

• Servitutbortfald i henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 20.
Lokalplanens endelige vedtagelse indebærer, at deklarationen med dato/løbenummer 29.08.1961-
5830-16, som er tinglyst på matr.nr. 13 em, Vejby By, Vejby, med flere aflyses i medfør af 
planlovens § 15, stk. 2, nr. 20 for så vidt angår: 

• punkt 2 om krav om ingen yderligere udstykning

• punkt 4 om maksimum ét beboelseshus med eventuelle tilbygninger, anvendelse til
sommerhus, at parcellen ikke må benyttes som oplagsplads, og at der ikke må drives
virksomhed i huset uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen
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• punkt 5 om brugte materialer til udvendige bygningssider

• punkt 6 om facadelinje og taghøjde

• punkt 7 om afstand til skel

• punkt 8 om hegnsbestemmelser

• punkt 9 om flagstænger

• punkt 10 om byggetilladelse

• punkt 11 om byggelinjer fra udstykningsplanen

• punkt 13 med krav om medlemskab af vandværk

• punkt 14 om tilslutning til offentlig kloak

• punkt 15 om parkeringspladser
Lokalplanens endelige vedtagelse indebærer, at deklarationen med dato/løbenummer 20.04.1963-
2723-16, som er tinglyst på matr.nr. 12a med flere, Vejby By, Vejby, aflyses i medfør af planlovens 
§ 15, stk. 2, nr. 20 for så vidt angår:

• punkt 2 om byggelinjer

• punkt 3 i forhold bebyggelsestype, æstetik og virksomheder, hvornår et byggeri opfylder
visse betingelser, brugte huse, maksimalt ét hus per parcel, fritstående toiletter, bebygget
areal, at huse ikke må opføres i strid med bestemmelserne, sommerhusbebyggelse og
udnyttelsesgrad samt etageantal og bygningshøjde

• punkt 5 med krav om medlemskab af vandværk

• punkt 6 angående placering af elmaster

• punkt 7 om tilslutning til offentlig kloak

• punkt 8 om husnumre

• punkt 9 om garager og parkeringspladser i forhold til antal og byggelinjer

• punkt 10 om hegn og beplantning
Lokalplanens endelige vedtagelse indebærer, at deklarationen med dato/løbenummer 13.02.1965-
1556-16, som er tinglyst på matr.nr. 30a med flere, Vejby By, Vejby, aflyses i medfør af planlovens 
§ 15, stk. 2, nr. 20 for så vidt angår:

• punkt b om husnumre

• punkt c i forhold til maksimum ét beboelseshus med eventuelle tilbygninger, forbud mod
anvendelse af brugte materialer, facaders fremtoning og forbud mod erhvervsvirksomhed

• punkt d om bygningshøjde og tagbeklædning

• punkt e om maksimalt bebygget areal på parceller

• punkt f om levende hegn

• punkt g om medlemskab af vandværk

• punkt h om spildevandsplan
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• punkt i om antal parkeringspladser og henstilling af motorkøretøjer

• punkt j om placering af elmaster

§ 10 Vedtagelsespåtegning
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Gribskov Byråd den 19.03.2019. 

På Byrådets vegne 

Anders Gerner Frost Sascha Volmer Sørensen 

Borgmester  Kommunaldirektør 
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8.S.02 - Sommerhusområder
fra Tisvilde til Vejby

Status og type

Plantype Kommuneplanramme

Planstatus Vedtaget d. 16. december
2013

Anvendelse

Generel anvendelse Sommerhusområde

Specifik anvendelse Sommerhusområde

Området er sommerhusområde, d.v.s. fritliggende
sommerhuse med kun 1 bolig på hver ejendom.

De gamle gårde skal anvendes til formål, der understøtter
områdets anvendelse, d.v.s. turismebaserede erhverv, mindre
dagligvareforretninger og sommerboliger. Den eksisterende
bebyggelses karakter, f.eks. bygningernes størrelse,
udseende og placering på grunden og grundstørrelserne skal
fastholdes.

Der kan kun indrettes mindre dagligvareforretninger under



hensyn til områdets lokale forsyning og kun i den vestlige del
af rammeområdet.

Zonestatus

Nuværende zonestatus Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus. Sommerhusområde

Bebyggelse

Den maksimale bebyggelsesprocent for sommerhusgrunde
fastsættes efter gældende bygningsreglement.

På øvrige ejendomme fastsættes bebyggelsesprocenten på
grundlag af områdets karakter, bebyggelsens påvirkning af
omgivelserne og behovet for parkerings- og opholdsarealer,
dog ikke over 25.Mindstegrundstørrelsen for
sommerhusgrundene fastsættes til 1.200 m2.

Hvad angår større ejendomme og arealer omkring de gamle
gårde skal arealerne/ejendommene søges bevaret og må som
udgangspunkt ikke udstykkes.

Tilladelser til udstykning af større ejendomme kan kun ske på
baggrund af en nærmere vurdering af den enkelte ejendoms
karakter og beliggenhed - også set i forhold til det
omkringliggende sommerhusområde. Heri indgår ligeledes
bl.a. en vurdering af, om der skal stilles skærpede krav til
grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering mv.

Arealet omkring Skt. Helenecentret (Vieholmgård) må ikke
udstykkes yderligere.

Sommerhusgrunde:
Max. 1 etage

Tilbygninger til sommerhuse i 1½ etage kan opføres i samme
højde under hensyn til naboernes udsigtsmuligheder.

På øvrige ejendomme fastsættes bygningshøjder på grundlag
af områdets karakter og bebyggelsens påvirkning af
omgivelserne, dog ikke over 1½ etage.

Opholds- og friarealer

Områder, der i udstykningsplaner er udlagt til friarealer for
sommerhusbebyggelsen, skal fortsat henligge som friarealer.



Faste hegn må kun anvendes omkring boligernes nære
opholdsarealer. Øvrige hegn skal være levende.

Særlige bestemmelser

Områdets karakter af blandet bebyggelse i form af individuelle
sommerhuse omgivet af grønne hække og smalle veje uden
gadebelysning og med rabatter skal bevares.

Den oprindelige del af Helenekilde Badehotel skal bevares i
sin ydre karakteristik.

På hjørnet af Holløselund Strandvej og Holløselundvej ligger
en ejendom, der tidligere har været anvendt til
dagligvarebutik. På samme vis ligger andre ejendomme i
området, der ved deres udformning og byggeri ikke naturligt
lader sig omdanne til sommerhusbeboelse. Anvendelsen af
disse ejendomme fastsættes ud fra en konkret vurdering, men
typisk vil der kunne planlægges for erhverv, der understøtter
livet i sommerlandet fx restaurationer, mindre butikker og
kiosker, gallerier og atelierer, kunsthåndværk etc.



Endelig vedtagelse af Lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård ved Vejby 
Strand 

Udvikling, By og Land har den 19.03.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved 
Avlegård ved Vejby Strand. 

Vedtagelsen annonceres på Gribskov Kommunes hjemmeside den 25.03.2019 - se 
www.gribskov.dk/afgoerelser. 

Baggrunden for og formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at fastholde eksisterende 
træk i området og at sikre ensartede og tidssvarende bestemmelser for hele planområdet. Her tænkes 
særligt på områdets relativt små huse, hvoraf mange er små 1-etages huse med træbeklædte facader på 
store grunde samt det naturmæssige præg med levende hegn og grønne rabatter.  

Planforslaget/ene har været fremlagt offentligt i perioden fra den 09.01.2019 til 06.02.2019. Kommunen 
modtog i den forbindelse 7 høringssvar med følgende hovedemner: 

• Lokalplanens formål (indsigelse nr. 1, 2)
• Antal parkeringspladser (indsigelse nr. 1 og 5)
• Facadebeklædning (indsigelse nr. 1)
• Regulering af beplantning (indsigelse nr. 2, 3, 5 og 7)
• Bebyggelsesprocent og bygningsudformning (indsigelse nr. 1 og 4)
• Diverse øvrige kommentarer om servitutter, herunder påtaleret (indsigelse nr. 3, 5 og 7)
• Eventuelt erhvervsforbud (indsigelse nr. 4)
• Eventuel vedligeholdelsespligt af naturbeskyttet mose (indsigelse nr. 2)

Efter offentlighedsfasen er der indarbejdet mindre væsentlige ændringer i den endelige udformning af 
lokalplanen. Se oversigt over indkomne høringssvar og indarbejdede ændringer her. 

Planer kan ses på www.plandata.dk og www.gribskov.dk/lokalplaner samt online på kommunens 
biblioteker og i Borgerservice på Rådhuset.  

Retsvirkninger 
Efter endelig vedtagelse og offentliggørelse af en lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen, kun 
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

Den hidtidige lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i 
sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=385820#51
http://www.plandata.dk/
http://www.gribskov.dk/lokalplaner


Klagevejledning 
Byrådet beslutning om at vedtage planerne endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål.  

Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, 
dvs. 4 uger fra den 25.03.2019. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Hvis du ønsker at klage over beslutningen, sker det til Planklagenævnet efter Lov om 
Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016). 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Du 
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Gribskov Kommune 
via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 
besked når vi sender klagen videre til Planklagenævnet.  

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er 
blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune videresender herefter din 
anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive 
fritaget på www.naevneneshus.dk 

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets 
afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1. 

Venlig hilsen 

Lars C. N. Berg 
Planlægger 

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge 
Centralt telefonnummer: 7249 6000  
Mail: lcnbe@gribskov.dk 

http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:lcnbe@gribskov.dk
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