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Landzonetilladelse til ovalbane  
Valby Overdrev 3, 3200 Helsinge, matr. nr. 11C Valby By, Valby 

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til anlæg af en ovalbane 
på 20 x 40 m med et 3 m bredt spor på ejendommen Valby Overdrev 3. 

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

Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 

26.10.2020. 

Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 
1. Museet skal kontaktes forud for gravearbejde

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

Begrundelse for afgørelsen 
Kommunen vurderer, at ovalbanen kan indpasses på ejendommen uden 

nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, 
naboer og ejendommens øvrige 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 Tina Rasmussen på telefon 72 49 67 17 eller på e-mail: 

tiras@gribskov.dk 

Bilag til landzonetilladelsen 

Sag: 01.03.00-G01-1082-
20 

26. april 2021

Anja Fischer Møller 
Valby Overdrev 3 

3200 Helsinge 

mailto:tiras@gribskov.dk
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1. Ansøgning med kortmateriale 

2. Oversigtskort 
 

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. 
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Del 2: Redegørelse for sagen 

 
Redegørelse for ansøgningen 

Ejer af ejendommen Valby Overdrev 3 har indsendt ansøgning om 
landzonetilladelse til at anlægge en ovalbane på 20 x 40 m med et 3 m 

bredt spor, jf. Bilag 1, Ansøgning med kortmateriale. 
 

Ejer oplyser, at ovalbanen er til eget brug for ejers hobbyhestehold og at 
opbygningen af banen vil foregå således: Efter afgravning af ca. 30 cm 

muldjord opbygges banen af et bærelag af knust tegl. Toplag vil udgøres af 
granitstenmel. Lagtykkelse i alt som afrømmet overjord, dvs ca. 30 cm. 

Hegning rundt om ridebanen vil ske med træstolper i brunlig nuance lig 

dem, der allerede anvendes til hegning på ejendommens folde med en max. 
højde på 110 cm.  

 
Ridebanen ønskes placeret 13 m vest for eksisterende løsdriftsstald, dvs i 

umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. Arealet som ovalbanen 
ønskes etableret på, anvendes pt. til afgræsning for ejendommens heste. 

Ridebanen vil primært blive brugt i sommerhalvåret, hvorfor der ikke 
ansøges om belysning på banen. 

 
Ejer anfører, at arealet for ovalbanen er rimelig plant, og at overskudsjord 

fra anlæg af banen vil blive spredt jævnt ud over de omkringliggende 
markarealer uden synlig terrænregulering.  

 
Ejer oplyser tillige, at placering af en ovalbane på det angivne sted ikke 

vurderes at blive til gene for andre, da den vil blive placeret ud mod egne 

marker. 
 

Oplysninger om ejendommen 
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på 3,8 Ha. På ejendommen 

er der ifølge BBR registreret et fritliggende enfamiliehus med et boligareal 
på 203 m2, en garage på 46 m2, et maskinhus på 110 m2, en lade på 29 

m2 samt to udhuse på hhv. 35 og 33 m2. 
 

Ejendommen er beliggende i et småfragmenteret landbrugslandskab med 
spredte gårde ca. 350 m nord for Valby Hegn. Ejendommen betjenes af 

vejen Valby Overdrev. 
 

Der er ingen beskyttelsesinteresser knyttet til matriklen.  
 

Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 

Ovalbanen 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. 350 m væk fra den ansøgte ovalbane. Gribskov Kommune 
vurderer på grund af 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. 
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Strengt beskyttede arter 
Markfirben findes på en vejskråning ca. 2,7 km mod vest for ejendommen. 

Gribskov Kommune skønner dog, at projektet ikke vil forringe levevilkårene 
for arten, grundet den betydelige afstand. Vi har ikke kendskab til andre 

bilag IV-arters forekomst i området. 
 

Naboorientering 
Vi har skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke kræver 

naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5. 
 

 

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 
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 

mailto:post@museumns.dk
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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 26.04.2021. 
 

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

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 
 

 
Med venlig hilsen 

 

Tina Rasmussen 
Landskabsarkitekt 

Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Landzone 
 

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, Telefon: 72 49 60 00 
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25.10.2020
Dato

Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3 
3200  Helsinge

Ansøgning om landzonetilladelse

Hvem udfylder ansøgningen

Er ansøger og ejendoms ejer den samme Ja

Ansøger

Personnummer xxxxxx-xxxx

For- og mellemnavn(e) Anja Fischer 

Efternavn Møller

Vejnavn Valby Overdrev

Husnummer 3 

Etage

Side/Dør

Postnummer 3200

By Helsinge

Telefonnummer 25709017

E-mail anja_fischer1@hotmail.com

Gentag email anja_fischer1@hotmail.com

Er ejer og bruger den samme Ja

Ejendommen

Vejnavn Valby Overdrev 

Husnummer 3

Etage
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Side/Dør

Postnummer 3200

By Helsinge

Matrikelnummer 11c

Ejendomsnummer 26802

Ejerlav Valby By, Valby

Kommune Gribskov kommune

Notering i matriklen (Geodatastyrelsen) Andet

Der søges om tilladelse til 

✔Der søges om tilladelse til nyt byggeri

Der søges om tilladelse til tilbygning

Der søges om tilladelse til teknisk anlæg

Der søges om tilladelse til ændring i bygningens 
anvendelse
Der søges om tilladelse til udstykning

✔Der søges om tilladelse til ændring i arealets 
anvendelse
Der søges om tilladelse til terrænregulering

Der søges om tilladelse til nyt byggeri 

Bygningens areal - m² 360,00

Etageareal - m² 0,00

Bygningens maksimale højde 0,00

Hvad skal bygningen bruges til Ovalbane 

✔Andre bilag

Angiv hvilke Begrundet ansøgning om landzonetilladelse og opførelse af 
ovalbane

Hvad er formålet og hvorfor skal projektet 
gennemføres. Er der tale om 
erhvervsvirksomhed beskrives kort produktion 
og øvrige aktiviteter

Vi ansøger hermed om landzonetilladelse til at etablere en 
ovalbane med målene 20 x 40 m   med 3m bredt spor til eget 
brug for vores hobbyhestehold. Kortmateriale er vedlagt, se bilag. 
Opbygning af banen: 
Efter afgravning af ca 30 cm muldjord opbygges banen af et 
bærelag af knust tegl. Toplag vil udgøres af granitstenmel. 
Lagtykkelse i alt som afrømmet overjord - altså ca 30 cm. 
Hegning rundt om ridebanen vil ske med  træstolper i brunlig 
nuance lig dem, der allerede anvendes til hegning på 
ejendommens folde med en max. højde på 110 cm. 
Ridebanen ønskes placeret 13 m vest for løsdriftsstald -  altså i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Arealet som ovalbanen ønskes etableret på, anvendes pt til 
afgræsning for ejendommens heste.  
Ridebanen vil primært blive brugt i sommerhalvåret, hvorfor der 
ikke ansøges om belysning på banen. 
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Da arealet er rimelig plant på det sted, hvor ridebanen ønskes 
etableres, vil overskudsjord fra anlæg af banen blive spredt jævnt 
over de omkringliggende markarealer uden synlig 
terrænregulering 
Placering af en ovalbane på det angivne sted vurderer vi ikke vil 
kunne blive til gene for andre, da den vil blive placeret ud mod 
egne marker. Ejendommen ligger i landzone. 

Yderligere begrundelse vedlagt

Bilag ved ansøgning om nybyggeri 

Bilag - Plantegning Ansøgning landzonetilladelse - ovalbane.jpg 

Der søges om tilladelse til ændret arealanvendelse 

Areal 1

Matrikelnummer 11c

Arealets størrelse i m²/ha 38385

Hidtidige anvendelse Afgræsning for ejendommens private hobby hestehold

Fremtidige anvendelse Ovalbane

Beskriv formål med ændring af 
arealanvendelsen

Til ridning for ejendommens egne heste

Areal 2

Matrikelnummer

Arealets størrelse i m²/ha

Hidtidige anvendelse

Fremtidige anvendelse

Beskriv formål med ændring af 
arealanvendelsen

Areal 3

Matrikelnummer

Arealets størrelse i m²/ha

Hidtidige anvendelse

Fremtidige anvendelse

Beskriv formål med ændring af 
arealanvendelsen

Oplysninger
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✔Jeg har besvaret de rejste spørgsmål 
omhyggeligt af hensyn til kommunens 
sagsbehandling. Jeg forstår at forkerte eller 
mangelfulde oplysninger kan bevirke, at 
kommunens afgørelse ændres. Det kan 
eventuelt medføre at landzonetilladelsen 
inddrages

Bilag

Plantegning
Ansøgning landzonetilladelse - ovalbane.jpg-

Dato og underskrift

Digital signeret af: Anja Fischer  Møller

Underskrift

25.10.2020

Dato



Kvittering - 25-10-2020 15:02
Ansøgning om landzonetilladelse

Forløbet til 'Ansøgning om landzonetilladelse' er nu gennemført og er blever afleveret til 'Gribskov Kommune'. 
Du har fået tildelt følgende id som du kan bruge, hvis du skal kontakte kommunen angående forløbet: FUP1N0GR 
 
Tak fordi du har indsendt din blanket digitalt. Blanketten videresendes til de relevante medarbejdere. Kræver din 
henvendelse svar fra Gribskov Kommune, vender vi tilbage til dig snarest muligt.  
 
Venlig hilsen Gribskov Kommune.

Databeskyttelsesrådgiver
 
Navn: Jacob Sønderlund Sørensen og John Larsen 
E-mailadresse: dpo@gribskov.dk  
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Mål distance

Samlet areal: 785.03 m2 (8.449,95 ft2) 

Samlet afstand: 120,39 m (394,97 fod)
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