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Landzonetilladelse til etablering af 2 vandhuller 
Helsingevej 7, matr.nr.  10A Annisse By, Annisse 

 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af 2 

vandhuller på ejendommen Helsingevej 7, Annisse. 
 

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

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale af 29.03.20 samt 
efterfølgende revideret materiale modtaget 15.02.21. 

 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. Søen skal udgraves således at den får en maksimal vanddybde på 150 
cm. Samtidig skal 2/3 af søen være højst 30—40 cm dyb.  

2. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. 

Hældningen må ikke være stejlere end 1:5. 
3. Søen skal tilpasses landskabsformerne og bør så vidt muligt anlægges 

med et varieret forløb.  
4. Søen skal anlægges uden øer.  

5. Det opgravede materiale skal udplaneres jævnt på markarealet rundt 
om søen således, at der ikke fremkommer volde eller lignende. 

6. Der må ikke foretages nogen form for terrænændringer uden for det 
tilladte udgravningsareal. 

7. Der må ikke udsættes fisk eller ænder. Der må heller ikke opstilles 
andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra 

kreaturhegn. 
8. Der må ikke udlægges foder i eller ved søen eller i området. Søen må 

heller ikke kalkes eller lignende. 
9. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand 

af 10 meter fra søen.  

10. Eventuel beplantning ved søen begrænses til dens nordside og 
skal sammensættes af danske træarter og buske. 

11. Museet skal kontaktes forud for gravearbejde. 
 

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

Sag: 01.03.03-G01-273-19 
 

10. marts 2021 
 

Ejer af ejendommen 
Helsingevej 7 

3200 Helsinge 
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Begrundelse for afgørelsen 

Kommunen vurderer, at de 2 vandhuller kan indpasses på ejendommen 
uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab 

og naboer. Den ændrede arealanvendelse vil være varig, men ændrer ikke 
på områdets karakter. 

 
Der vil ske en landskabelig tilpasning under hensyntagen til det rørlagte 

Annissevandløb og tilstødende områdets drænforhold. Makarealet vil fortsat 
fremstå som græsningsflade, samtidig med at vandhullerne forventeligt vil 

bidrage til biodiversiteten i området og understøtte naturforholdene med 
levesteder for beskyttede arter i området. 

 

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. Situationsplan 
 

Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
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 

mailto:aosoe@gribskov.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Ejerne af Garbolund har indsendt ansøgning om landzonetilladelse til at 
etablere 2 nye vandhuller på et markareal, jf. bilag med situationsplan. 

 
Ejerne oplyser, at formålet med projektet er at fremme biodiversiteten i 

området, særligt med henblik på løgfrø-bestanden, samtidig med at 
vandhullerne kan fungere som vandingssted for græssende kvæg.  

 
Begge vandspejl bliver godt 600 m2, og dybden bliver max 1,5 m. 

Afstanden fra vandhul til nærmeste naboskel er knap 15 m. Ansøgningen 

tager udgangspunkt i Gribskov Kommunes retningslinjer ’Sådan får du et 
godt vandhul’. 

 
Den opgravede jord udspredes jævnt i nærheden af vandhullerne. Jorden 

udlægges i princippet som angivet i de gule felter på kortbilaget, på 
markarealer hvor der bliver den mindst synlige ændring, og hvor der kan 

ske landskabelig tilpasning uden genevirkning for Annissevandløbet eller 
naboer. Der tilstræbes udspredning på en måde, så højdekurverne følges, 

med et færdigt resultat hvor det visuelle udtryk af terrænet ikke ændrer sig. 
Afstanden til det rørlagte Annissevandløb er valgt for at sikre, at 

drænmulighederne for de tilstødende arealer ikke ændrer sig. 
 

Drænene, der p.t. står i forbindelse til Annissevandløbet, vil blive stoppet, 
så der ikke er forbindelse mellem nye vandhuller og vandløb. 

 

Garbolund ønsker at skabe en større biodiversitet i området samt styrke 
udbredelsen af truede dyrearter, især løgfrø, som lever i et vandhul nær 

ved. Projektet kan sende signaler om at passe på naturen lokalt. 
Vandhullerne skal desuden fungere som tilskud til vanding af det kvæg, der 

græsser området.  
 

Oplysninger om ejendommen 
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på godt 22 ha. Bebyggelsen 

består udover et stuehus af 5 driftsbygninger på samlet 706 m2. Ifølge 
kommuneplanen er området udpeget som bevaringsværdigt landskab og 

værdifuldt kulturmiljø. Det har kulturhistorisk bevaringsværdi og indgår i en 
potentiel økologisk forbindelse.  

 
Den beskyttede bilag IV-art Løgfrø findes i søer omtrent 200 m mod nord, 

og i området er der smeltevandssand i bakkerne, hvilket er egnet til 

løgfrøens huller på land. Nye søer vil være en fordel for løgfrøens 
spredningsmuligheder. 

 
Det samlede areal af vandflade og tilhørende bredareal med sumpplanter 

overstiger 100 m2, og derfor vil de nye vandhuller blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttelse af søer. 
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Internationale naturbeskyttelseområder - Natura 2000 
Ejendommen ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 

Natura 2000-område er nr. 134 "Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose". 
Det ligger ca. 800 m væk. Gribskov Kommune vurderer på grund af 

afstanden og karakteren af det ansøgte, 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 
Løgfrø findes i §3-beskyttede søer godt 200 m mod nord samt ca. 1000 m 

mod nordvest og nordøst. Gribskov Kommune skønner, at projektet 

potentielt kan gavne levevilkår og spredningsmuligheder for arten. 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 ikke indkommet indsigelser.  
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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. 

 
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 
Der kan være deklarationer, som er relevante for sagen, og det er 

ejendommens ejers ansvar at sikre, at tinglyste deklarationer og servitutter 
bliver overholdt. 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. 

 
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 

mailto:post@museumns.dk
http://www.tinglysning.dk/
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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 10.03.21. 
 

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

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
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