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Landzonetilladelse til maskinoverdækning 
Præstevej 69A, matr.nr. 1A Huseby By, Annisse 
 

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til at opføre 200 m2 
maskinoverdækning på ejendommen Præstevej 69A. 

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

er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 11.11.20 med 
efterfølgende revideret situationsplan dateret 01.02.21. Der er stillet krav 

om landzonetilladelse til en nødvendig driftsbygning, da den placeres i 
større afstand fra eksisterende bygninger. 

 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde. 

2. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før du har modtaget 
byggetilladelse. 

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

 
Begrundelse for afgørelsen 

Kommunen vurderer, at maskinoverdækningen kan indpasses på 
ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det 

omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger. 
 

Vi sidestiller en udvidelse af kapaciteten til maskinopbevaring med den 
afgørelse, Fredningsnævnet traf i 2006, hvor det med baggrund i 

ejendommens landbrugsdrift vurderedes, at det ansøgte ikke var i strid med 
gældende fredningsdeklarations formål og var af underordnet betydning i 

forhold til dette. Den nye maskinoverdækning har til formål at opretholde en 

fornuftig drift af den eksisterende landbrugsejendom, og dermed sikres også 
en fortsat markdrift, hvilket vil sige uændret tilstand af de åbne arealer 

jævnfør fredningens formål.  
 

Samtidig søger ejer i materiale- og farvevalg at tilpasse bygningen til det 
eksisterende. Der er valgt en placering, som vurderes at minimere 

påvirkningen af naboers søudsigt, og med projektet vil maskiner blive 
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samlet under tag, hvilket forventes at give gårdens nærarealer et mere 

roligt udseende og et mere uforstyrret udsyn over området. På den 
baggrund tillades en større afstand til eksisterende bygninger. 

 
Lovgrundlag 

1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 
ændringer). 

2. Kommuneplan 2013- 2025 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. Plan- og snittegning 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 

Naboer, der har fremsendt bemærkninger: Bakkelandet 13, 15, 17 og 19, 
samt Grundejerforeningen Bakkelandet 

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 

 
Agnete Odgaard Mortensen 

Landskabsarkitekt 
Center for Teknik og 

Borgerservice 

 

Landzone 

 

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

 
Redegørelse for ansøgningen 

Ejer af Præstevej 69A har søgt om landzonetilladelse til at opføre en delvis 
åben maskinoverdækning. Projektet indebærer en 200 m2 konstruktion med 

åben front, med en højde på 4,5 m. Ydersider beklædes med træ, så farve 
og materiale harmonerer med det eksisterende maskinhus. Tagplader er 

valgt i samme farve som tagpappet på maskinhuset. Kortmateriale er 
vedlagt, se bilag. 

 
Ejer oplyser, at overdækningen skal supplere det eksisterende maskinhus, 

som er blevet for lille til at opfylde landbrugsejendommens behov. Driften er 

udvidet og omlagt til sukkerroeproduktion, hvortil der er indkøbt yderligere 
maskiner. De oprindelige staldbygninger er smalle og med lav loftshøjde og 

dermed ikke brugbare til større maskiner. I en årrække har der grundet 
pladsmangel stået maskiner udenfor på arealet bag gården, meget synligt 

for naboer. Ejer oplyser, at bygningsplaceringen er valgt med hensyntagen 
til, at ingen får ødelagt deres udsigt til Arresø.  

 
Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver landzonetilladelse, da 

bygningen placeres over 20 m fra eksisterende maskinhus. Det bemærkes, 
at der er tale om en nødvendig driftsbygning til landbruget. Derfor vil en 

alternativ placering, hvor bygningen vendes 90 grader og derved kommer 
tættere på maskinhuset, kunne udnyttes uden landzonetilladelse, fordi der 

bliver bedre sammenhæng i bebyggelsen; den løsning har ejer fravalgt med 
den begrundelse, at der ønskes inddraget hensyn til naboer. 

 

Oplysninger om ejendommen 
Præstevej 69A ligger i landzone, grænsende op til sommerhusområdet 

Bakkelandet. Ifølge BBR er ejendommen landbrugsnoteret med et areal på 
9,08 ha, og bygningerne består af et stuehus på 217 m2, to tiloversblevne 

driftslænger på samlet 192 m2, en driftslænge på 105 m2 samt et 
fritliggende maskinhus på 180 m2. Bygningerne ligger i en klassisk 4-

længet konstruktion med maskinhuset umiddelbart op ad længerne. I 
tilknytning hertil ligger det manøvre- og oplagsareal, hvor ny bygning 

påtænkes opført. Terrænet stiger 10-15 m mod nordøst, hvor de højest 
beliggende sommerhuse i Bakkelandet ligger. 

 
Ejendommen er omfattet af en privat fredningsdeklaration af 10.11.1965 

om fredning af området Bakkelandet i Gribskov Kommune. 
Fredningsnævnet har pr. 31.01.21 oplyst, at den ikke anses som en 

fredningsdeklaration i naturbeskyttelseslovens forstand, og at 

fredningsnævnet ikke skal give en dispensation. Projektet kræver i stedet 
Gribskov Kommunes vurdering om evt. at udnytte kommunens påtaleret. 

 
Deklarationens formål er at lade området henligge i sin nuværende tilstand 

uden yderligere bebyggelse eller beplantning, som vilkår for en i 1965 
gennemført udstykning til bebyggelse. Fredningsnævnet har tidligere truffet 

afgørelser i området, herunder med vurdering af, at opførelse af 
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ejendommens maskinhus fra 2006 ikke var i strid med deklarationens 

formål og var af underordnet betydning i forhold til denne. 
 

Knap 40 m øst for overdækningen er der en § 3-beskyttet sø. Der er ca 50 
m afstand til søbeskyttelseslinjen til Arresø. Området er ifølge 

Kommuneplan 2013-2025 udpeget som særligt værdifuldt landskab samt 
værdifuldt kulturmiljø. Endvidere ligger det i en potentiel økologisk 

forbindelse langs Arresø over mod Pøleå. 
 

Internationale naturbeskyttelseområder - Natura 2000 
Maskinoverdækningen placeres ca. 170 m fra Natura 2000-område nr. 134 

”Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose”. Området består af Habitatområde 

H118 og Fuglebeskyttelsesområde F106. På udpegningsgrundlaget er der en 
række naturtyper samt følgende arter: Skæv vindelsnegl, Sump vindelsnegl, 

Stor kærguldsmed, Stor vandsalamander, Rørdrum, Havørn, Rørhøg, 
Fiskeørn, Isfugl og Stor skallesluger. 

 
Gribskov Kommunes vurdering 

Vi vurderer på grund af det beskedne indgreb med en simpel bygning bag 
eksisterende gårdkompleks, at denne afgørelse ikke vil medføre en 

væsentlig negativ påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, der er på områdets udpegningsgrundlag. Vi vurderer ligeledes, 

at leve- og voksesteder for arterne på udpegningsgrundlaget ikke vil blive 
ødelagt eller beskadiget. Endvidere vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid 

med Natura 2000-planen for området. 
 

Strengt beskyttede arter 

Løgfrø og Spidssnudet frø findes i en række beskyttede sø- og moseområder 
ca. 300-500 m fra bygningerne. Gribskov Kommune skønner dog, at 

projektet ikke vil forringe levevilkårene for arten, idet maskinoverdækningen 
placeres på et i forvejen befæstet område, der anvendes til manøvre- og 

oplagsareal. 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. Der er indkommet en samlet bemærkning fra 4 naboer, 

som efter besigtigelse med ejer kan tilslutte sig projektet, som er med til at 
fremme landbrugets beståen i området. Endvidere anerkendes, at nye 

driftsformer kræver afvigelser fra den gældende deklaration. Naboerne 
finder, at ejer sikrer, at det nye byggeri ikke ville skæmme området, og at 

naboer ikke ville blive generet med hensyn til bestående udsigtsforhold.  

 
Naboerne bemærker dog, at det er væsentligt at sikre, at den fremtidige 

benyttelse af ejendommen forbliver landbrugsdrift. Efter denne 
landzonetilladelse må det forventes, at Gribskov kommune efterlever 

fredningsdeklaration af 10.11.1965 for denne ejendom og ikke indstiller til 
yderligere dispensation fra fredningen i arealerne op til Bakkelandet.  
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Grundejerforeningen Bakkelandet har oplyst, at den ikke har noget at tilføje 

til nærmeste naboers bemærkninger om projektet, men udtrykker generel 
bekymring over dispensationer fra fredningen. Foreningen understreger 

betydningen af at respektere bestemmelserne og ikke udhule fredningen 
ved gentagne dispensationer.  

 
Gribskov Kommune bemærker hertil, at afgørelsen ikke er udtryk for en 

generel lempelse, men at der tages særskilt stilling til 
fredningsdeklarationen og kommunens evt. påtale heraf ud fra det konkrete 

projekts begrundelse og udformning.  
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 

Gribskov Kommune har som påtaleberettiget af gældende 
fredningsdeklaration vurderet ansøgningen i relation hertil, som nævnt 

under begrundelse for afgørelsen. På denne baggrund ønsker Gribskov 
Kommune ikke at bruge sin påtaleret i f.t. deklarationen. 

 
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 . 

Her mangler dog indsendelse af den seneste, reviderede situationsplan, som 
landzonetilladelsen er givet ud fra. 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 ud over den nævnte situationsplan 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 samt Lov om 
Planklagenævnet §§ 8, 9 og 11. 

Klageberettigede 
Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsen kan også påklages af 

miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:post@museumns.dk
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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 18.03.21. 

 

Eventuel domstolsprøvelse 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske 

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 

 
 

 



Tegning fra mail af 01.02.21 (forsvinder v. journalisering af mailen, derfor klippet ud:
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