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Landzonetilladelse til værelser til botilbud 
Kæderupvej 8, matr.nr. 2A Kæderup By, Helsinge 

 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til indretning af 

værelser til udlejning til botilbud for personer med autismespektrum-
forstyrrelser. Det etableres i ejendommens oprindelige stuehus, som 

supplement til eksisterende botilbud på naboejendom.  

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

er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 06.11.20 med efterfølgende 
supplerende oplysninger af 19.02.21. 

 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 

1. at botilbuddets værelser ikke kan omdannes til selvstændige boliger. 
2. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før du har modtaget 

byggetilladelse. 
 

Vilkår nr. 1 skal i henhold til planlovens § 55 tinglyses på ejendommen. 
Gribskov Kommune foretager tinglysningen på ejers regning og sender 

dokumentation om dette til ejer. 
 

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

 
Begrundelse for afgørelsen 

Kommunen vurderer, at anvendelsen som supplement til bosted på 
naboejendommen kan indpasses på ejendommen uden væsentlige visuelle 

eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og 
ejendommens øvrige bygninger. Der ændres ikke fysisk på ejendommen. 

 
Der lægges vægt på, at boligarealet skal indgå i den samlede drift for 

Kæderupvej 6 og dermed skal høre ind under et eksisterende botilbuds 
organisering og ledelse. Vi vurderer, at 3 ekstra beboere ikke kan forventes 

at øge de oplevede nuværende gener fra botilbuddet, samt at der ud fra 
nabo- og partsbemærkninger må være tale om enkeltstående hændelser og 

ikke permanent, daglig gene. 
 

Sag: 01.03.00-G01-1085-
20 

 
23. april 2021 

 

Arkitektfirmaet Ark-Unica 
Att: Einar Seerup 
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Ifølge klagenævnspraksis skal der være tale om særlige og væsentlige 

nabogener, hvis de alene skal kunne begrunde et afslag på 
landzonetilladelse. Dette skal sammenholdes med praksis om, at der 

normalt bør meddeles tilladelse til institutioner m.v. i eksisterende tomme 
bygninger. 

 
Gribskov Kommune skal foretage et skøn, og lægger i den konkrete sag 

vægt på praksis i f.t. at underbygge det allerede fungerende specialiserede 
tilbud som en samfundsmæssigt nødvendig funktion, med supplerende 

boligareal i nær sammenhæng med bostedets nuværende bygningsarealer. 
 

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. Plantegninger og fotos fra ansøgningsmaterialet 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 

Ejer af Kæderupvej 8 
Naboer, der har fremsendt bemærkninger: Kæderupvej 7 

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 

Arkitektfirmaet Ark-Unica har på vegne af ejer indsendt ansøgning om 
landzonetilladelse til at indrette eksisterende stuehus til værelser til botilbud 

for personer med autismespektrum-forstyrrelser. Kortmateriale er vedlagt, 
se bilag. Formålet med projektet er at give det eksisterende botilbud på 

Kæderupvej 6 mulighed for at leje boligareal til 3 ekstra beboere. Stedet vil 
således indgå i den samlede drift for Kæderupvej 6 og høre ind under det 

eksisterende botilbuds organisering og ledelse. 
 

Det anses for ændret arealanvendelse, at beboelsen får institutionslignende 

karakter i tilknytning til eksisterende botilbud på naboejendommen, og 
projektet kræver derfor landzonetilladelse. 

 
Ansøger oplyser, at projektet ikke indebærer ydre bygningsændringer ud 

over etablering af en dør og udvendig spindeltrappe som flugtvej fra 1. sal i 
den vestvendte gavl. Indvendigt indrettes to værelser med tilhørende 

køkken, toilet og bad til to beboere i stueetagen og tilsvarende til én beboer 
på 1. sal. Herudover indrettes fællesrum og fælles køkken i stueetagen og 

fællesrum på 1. sal.  
 

Ejendommen skal dagligt tilgås af personale, da der er døgnbemanding til 
støtte for beboerne, men der vil ikke være udefra kommende brugere af 

stedet. Der vil derfor ikke blive en nævneværdig trafikal belastning, og der 
er mulighed for parkering på gårdspladsen. Øvrige udearealer, der tilknyttes 

stuehuset, udgør terrasse og haveareal med beplantning. 

 
Oplysninger om ejendommen 

Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på godt 27 ha. Bebyggelsen 
består af det omhandlende stuehus, og herudover en tidligere driftsbygning 

ombygget til 353 m2 bolig, en ladebygning, et anneks samt 3 udhuse.  
 

Stuehusets boligareal er opmålt til 293 m2, heri indgår en mindre tilbygning 
som ikke er registreret men fremgår af luftfotos siden 1950'erne. Hele 

stuehuset kan anvendes som boligareal til botilbud uden konflikt med 
Landbrugslovens krav om, at der skal være en passende bolig i form af 

stuehus. Ejendommen rummer i forvejen en ekstra bolig i BBR-bygning 4, 
også registreret som stuehus og med stort boligareal. Ejendommen er 

således fortsat forsynet med en passende bolig. 
 

Bygningerne ligger indenfor skovbyggelinjen til Høbjerg Hegn. Ifølge 

kommuneplanen er området udpeget som bevaringsværdigt landskab og 
ligger indenfor den bynære rekreative zone omkring Helsinge.  

 
Internationale naturbeskyttelseområder - Natura 2000 

Ejendommen ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000-område er nr. 133: Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 

Skov. Det ligger ca. 1,8 km væk. Gribskov Kommune vurderer på grund af 
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afstanden og det relativt beskedne ansøgte indgreb, 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 
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 

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

naboorientering. Der er indkommet indsigelser fra Kæderupvej 7, som 
oplever gener i f.t. færdsel og adfærd hos bostedets nuværende beboere på 

Kæderupvej 6. Naboer har tidligere modsat sig udvidelse af bostedet, og 
ønsker ikke det nuværende projekt gennemført, da de oplever bl.a. støj, 

farlige situationer på vejen og indtrængen på privat grund. 
 

Partshøring 
Kommende lejer af boligarealet, Habitushuset, kommenterede med brev af 

07.04.21, at de kommende beboere vil få individuelle tilbud og altid vil være 
i følge med en pædagog. Lejer mener, at kendte episoder fra botilbuddets 

11 år på Kæderupvej er blevet håndteret seriøst, og at der også 
fremadrettet vil være stort fokus på nærområdet og det gode naboskab. 
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 

Det eksisterende botilbud Kæderupvej 6, som lejer det supplerende 
boligareal på Kæderupvej 8, vil skulle indhente de krævede godkendelser jf 

relevant lovgivning på socialområdet. 
 

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. 
 

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. 

 
Forhold, der kan påklages 

Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og 
skønsspørgsmål. 

 
Klagemyndighed 

Klagemyndighed er Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 
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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 23.04.21. 
 

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

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
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