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Lovliggørende dispensation til franske altaner på 
annekser nær beskyttet sø  
Sommerlystvej 46, 3250 Gilleleje. Matrikel nr. 2OP Strand Børstrup By, Gilleleje 
 
Gribskov Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation til franske altaner 
på annekser nær beskyttet sø i sommerhusområde. Afgørelsen er truffet efter 
naturbeskyttelseslovens §3 efter §65, stk. 2. 
 
Dispensationen gives på disse vilkår: 

1. Dispensationen gives på betingelse af, at der ikke findes tinglyste 
         dokumenter, der er til hinder for det ansøgte. 

2. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 
meter fra søen. 

3. Der må ikke plantes træer eller buske eller foretages udsåning af græsser 
eller andre frøblandinger på brinkerne/bredarealet mellem søen og de 
franske altaner. 

4. At de franske altaner ikke udbygges. 
5. At flis udlagt på arealet mellem søen og de franske altaner fjernes. 

 
Ansøgning 
I forbindelse med tilsyn på grunden d. 10. aug. 2021, har ejer mundtligt søgt om 
lovliggørende dispensation til de franske altaner på de to annekser.  
 
Tilsyn 
Ved tilsyn d. 10. aug. 2021 kunne jeg konstatere, at de franske altaner var ca. 40- 
50 cm dybe. Flis udlagt på brinken aftaltes fjernet således, at den naturlige 
bredvegetation kan indfinde sig.  Se foto af de franske altaner nær søen på fotos 
herunder.  

Sag: 01.05.08-P25-16-20 
 
13. oktober 2021 
 

Humberto Orsini 
Hulsøvej 15 A 
3250 Gilleleje 
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Foto af de franske altaner på annekser. Fotos er taget d. 10. aug. 2021 i forbindelse med tilsyn. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Jeg vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naturen, idet 
søbredden friholdes for anlæg mv. Der er i afgørelsen også lagt vægt på, at søen 
er privatejet og beliggende i sommerhusområde omgivet af private 
sommerhusgrunde, hvortil der ikke er offentlig adgang. 
  
Natura 2000-område og bilag IV-arter  
De to nærmeste Natura 2000-områder er det marine Natura 2000-område 
”Gilleleje Flak og Tragten”, Natura 2000-område nr. 195, Habitatområde nr. 171, 
der ligger ca. 250 meter fra søen og Natura 2000-området ”Gilbjerg Hoved”, 
Natura 2000-område nr. 129, Habitatområde H113, der ligger ca. 270 meter fra 
søen. 
 
Det er min vurdering, at det ansøgte ikke kan medføre forringelse eller forstyrrelse 
af de særligt beskyttede naturtyper og beskyttede arter i de internationale 
naturbeskyttelsesområder. Dette vurderes, da der er tale om et mindre betydende 
anlæg, der med en beliggenhed på mere end 200 meter fra de to Natura 2000-
områder, ikke har nogen betydning for eller kan påvirke de hydrologiske forhold, 
afgive skyggekast eller forårsage andre tænkelige påvirkninger. 
  
Der er ikke konstateret bilag IV-arter i/nær søen ved besigtigelsen. Men det 
vurderes, at arterne kan forekomme, idet søen er egnet som ynglested for flere 
bilag IV-arter som f.eks. spidssnudet frø og stor vandsalamander, med relativt 
klart vand og skrånende brinker rundt om det meste af søen. Spidssnudet frø og 
stor vandsalamander er registreret ved Gilbjerg Hoved, ca. 270 meter fra søen. Jeg 
vurderer, at de franske altaner nær søen ikke har betydning for bilag IV-arter, idet 
søen og brinkerne ikke berøres af de franske altaner og ikke forhindre arternes 
vandring til og fra søen idet sø og brinker friholdes for anlæg mv., og idet det 
vurderes, at der er egnede leve- og rasteområder rundt om og nær søen i 
vegetationen, krat, haver, udhuse mv., der er kendte lokaliteter, hvor de to arter 
kan raste og overvintre.  
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Klagevejledning  
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
Naturbeskyttelseslovens § 78. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af 
afgørelsen. 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. 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/  
 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen 
af afgørelsen. Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske 
inden 6 måneder efter offentliggørelsen jf. Naturbeskyttelseslovens § 88.  
 
Spørgsmål  
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på digital post eller tlf.nr. 7249 6717. 
 
Med venlig hilsen 
Christina Larsson 
Biolog 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Natur, vand og Vej 
 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
 
Afgørelsen er sendt til:  
Ansøger  
Miljøstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening  
Museum Nordsjælland  
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland  

https://naevneneshus/
https://naevneneshus.dk/
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Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Botanisk Forening  
Sportsfiskerforbundet 
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Bilag 2 – Søens naturstatus 
Beskrivelse af søen 
Gribskov Kommune besigtigede søen d.10. aug. 2021. Søen blev vurderet til at 
være mere end 100 m2. Der blev registreret naturlig vegetation som bl.a. lysesiv 
og gul iris på søens brinker. 
 
Baggrundskort og luftfoto 
Søen kan ses på historiske kort fra 1928-1945 og på luftfoto tilbage fra 1954 og 
frem til i dag. Historiske kort og luftfoto kan ses på kommunens digitale kort, der 
kan fremsøges via hjemmesiden www.gribskov.dk  
 
Ifølge tilgængelige luftfotos ses det, at søen historisk har haft nærmest samme  
udbredelse som i dag, nemlig mellem ca. 1000 m2. 
 
Vurdering om beskyttelsesstatus 
På baggrund af besigtigelsen og gennemgangen af historiske kort og gamle 
luftfotos har Gribskov Kommune vurderet, at søen har status som beskyttet sø. 
Søen opfylder størrelseskriteriet i loven på 100 m2, og har et for naturtypen 
karakteristisk plante-og dyreliv, hvilket betyder, at arealet er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 


