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Dispensation til at opføre 23 m2 tilbygning inden 

for skovbyggelinjen (§ 17) 

 
Engsvinget 19  6EX Helsinge By, Helsinge 
 

Gribskov Kommune har den 07.06.21 modtaget jeres ansøgning om 
tilladelse til at opføre tilbygning på 23 m2, med supplerende oplysninger 

modtaget den 08.07.21. 
 

Ejendommen hvorpå tilbygningen ønskes opført er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje1, da den ligger 

indenfor 300 meter fra Høbjerg Hegn. Tilbygningen ønskes placeret ca. 280 
meter fra skovbrynet målt via http://gribskov.netgis.dk/.  

 

Ifølge kommunens ejendomsoplysninger omfatter det bebyggede areal på 
ejendommen et enfamilieshus på 126 m2 og en carport på 20 m2. 

 
Der ansøges om at opføre en tilbygning på 23 m2 i ét plan i direkte 

tilknytning til det eksisterende hus. Eksisterende udestue på 23 m2 rives 
ned og den nye tilbygning ønskes opført på samme placering. 

Situationsplan, plan- og facadetegninger er vedhæftet denne afgørelse som 
bilag. 

 
Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte2.  
 

Dispensation fra skovbyggelinjen er baseret på ansøgningsmateriale dateret 
den 07.06.21 med supplerende oplysninger modtaget den 08.07.21. 

 

Dispensationen gives på vilkår af, at:  
• tilbygningen opføres som anført i ansøgningsmaterialet. 

 

 

 
1 § 17 i LBK nr. 240 af 13/03/2019 (naturbeskyttelsesloven) om skovbyggelinje. 
2 Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 17. 

Sag: 01.05.02-P25-61-21 
 

5. oktober 2021 
 

 
 

 
 

 
 

http://gribskov.netgis.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=526&hidelogin=true
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Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under 

www.gribskov.dk/afgoerelser tirsdag den 5. oktober 2021. Du skal være 
opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.  

 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver 

klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det, se under 

klagevejledningen.  
 

Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den3. 
 

Byggetilladelse 

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan først 
udarbejdes efter klagefristens udløb og hvis der ikke er indkommet klager 

(se nedenfor). 
 

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. 

 
Bestemmelse om skovbyggelinje  

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje foreskriver 
beskyttelseszoner på 300 meter omkring private skove over 20 ha samt alle 

offentlige skove. Zonerne måles fra skovbrynet. 

 
Bestemmelsens formål er at sikre skovene som landskabselementer, det vil 

sige sikre ud- og indsyn til og fra skovbrynet. Herudover skal bestemmelsen 
sikre skovbrynet som levested for planter og dyr. 

 
Ekstern høring 

Sagen har været sendt i høring hos Naturstyrelsen i Nordsjælland. Styrelsen 
har vurderet, at det ansøgte ikke vil have betydning for driften af skoven. 

 
Begrundelse for afgørelsen  

Kommunen vurderer sammenfattende, at det ansøgte ikke medfører nogen 
visuel forringelse af skovbrynet som landskabselement. 

 
Der er i afgørelsen lagt vægt på, at: 

• tilbygningen opføres langt fra skovbrynet (280 meter). 

• tilbygningen ikke har nogen betydning for skovdriften.  
• tilbygningen opføres i direkte tilknytning til beboelseshuset, og på 

samme placering som den eksisterende udestue. 

 

 
3 Jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

http://www.gribskov.dk/afgoerelser
http://www.tinglysning.dk/
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• tilbygningen opføres ikke nærmere skovbrynet end den eksisterende 

bebyggelse på ejendommen. 
  

Desuden vurderer kommunen, at tilbygningen ikke vil påvirke skovbrynet, 
som levested og spredningskorridor for dyr og planter på grund af den store 

afstand til skovbrynet. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder  
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 06/12/2018) skal der 

foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Drivhuset ønskes placeret ca. 1,5 km fra Natura2000-område nr. 133 
”Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov”, og omfatter Habitatområde nr. 117 

og 190 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 108.  
 

Områdets udpegningsgrundlag er højmose, bøg på muld, skovbevokset 
tørvemose, vandløb, kildevæld m.fl. samt sumpvindelsnegl, stor 

vandsalamander, stor kærguldsmed og flere fuglearter, herunder Isfugl, 
Fiskeørn og Rød glente. 

 
Kommunen vurderer, at denne dispensation ikke vil medføre forringelse 

eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede naturtyper i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Tilbygningen vil ikke ødelægge eller beskadige 

leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
Kommunen har lagt vægt på at der er stor afstand til Natura2000-området. 

 

Strengt beskyttede arter  
Der forekommer ikke strengt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV 

arter4) på ejendommen. Der er dog registreret spidssnudet frø i en §3-
beskyttet sø ca. 180 meter nordøst for ejendommen, samt stor 

vandsalamander i en §3-beskyttet sø ca. 140 meter sydøst for 
ejendommen. Registreringerne kan findes via 

https://naturdata.miljoeportal.dk/.  
 

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forstyrre eller forringe levestederne for 
hverken spidssnudet frø eller stor vandsalamander på grund af den store 

afstand til søerne.  
 

Klagevejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 

Naturbeskyttelseslovens § 78. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af 

afgørelsen. 
 

 

 

 
4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

https://naturdata.miljoeportal.dk/
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Klagemyndighed 
Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. 

  
Du logger på med NEM-ID. 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 

900 kr. (organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på 1800 kr.) 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

 
Gebyr 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 https://naevneneshus.dk/.  
 

Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 

modtagelsen af afgørelsen. Eventuel domstolsprøvelse Hvis du ønsker at 
indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 

offentliggørelsen jf. Naturbeskyttelseslovens § 88. 
 

Spørgsmål til afgørelsen 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 72 49 68 12 

eller på e-mail: amhdy@gribskov.dk.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:amhdy@gribskov.dk
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Med venlig hilsen 

 
Anne-Mette Hüls Dyrmose 

Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Natur 
 

Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

Telefon: 72 49 60 00 
 

 

Orientering om afgørelsen er sendt til: 
• Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen  

• Danmarks Naturfredningsforening  
• Museum Nordsjælland  

• Friluftsrådet Kreds Nordsjælland  
• Dansk Ornitologisk Forening  

• Dansk Botanisk Forening  
• Sportsfiskerforbundet 

 
 

 
 

 



S
k
e
l

Facade mod øst

Ny tilbygning

Facade mod vest

Ny tilbygning

Facade mod syd

Facade mod nord

Stueplan

Ny tilbygning

4500

4
0
0
0

3120 3630

Tilbygning

Eks udestue

23 m²

nedrives

og erstattes

med ny tilbygning

Eks hus

Note:

Grund 800 m²

Bebygget areal 83

m²

 

Situationplan 1:250

Situationplan 1:1000

AutoCAD SHX Text
Vindfang

AutoCAD SHX Text
Brændeskur

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



Eks Facade mod øst

Eks udestue nedrives

og erstattes af ny tilbygning

-0,20

Tværsnit

tilbygning

Fundament til

frostfri dybde

Let ydervæg.

Beklædning vandretliggende

profilbrædder

inkl. vent. lister og Vindspærre

195 mm isolering

195 spærtræ

dampspærre

45 x 45 rigle pr 300 mm

45 mm isolering

15 mm x-finer fer og not

13 mm gips

U-værd = 0,12  W/m2K

Note:

Tagkonstruktion: 15 gr.

B6 Bølgeeternit

38 x 73 mm taglægter

Undertag,(kan udelades)

spær 45 x 295 mm

Mineraluld 2 x 145 mm

Vindspærre på mineraluld

Dampspærre

16 mm profilbrædder

U-værdi 0,12 W/m2K

terrændæk konstruktion: U= 0,11 w/m²k

Fyr plankegulv:

betonklaplag 100 mm

Radonspærre

polysteren 300 mm

harpet sand

Kiprem

b= 115

h= i.h.t ing.

Fundament

I.h.t ing.

Ovenlys 78 x 1400 mm

Tværsnit

Eks. bygning

Ydervægge:

250 mm

porebetonblokke

terrændæk:

30 mm afretning

100 mm Lecabeton

80 mm betonklaplag

200 m rall

Tag:

B6 eternit bølgeplader

på lægter

Ny pladebeklædning

med 200 mm isiolering

mod luftrum fasteholdt

med 45 x 95 rigler  pr cc 600 mm

og 2 mm uglødet ståltråd pr. 300 mm

vandret liggende. med kramper

Kiprem

 


	Afgørelse
	Engsvinget 19 tilbygning_Plan og opstalt 2
	Sheets and Views
	A1


	Engsvinget 19 tilbygning_tværsnitt 1
	Sheets and Views
	A1





