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Landzonetilladelse til areal til udeservering ved strandkiosk 
Hovedgaden 112  1A Tibirke Flyvesand, Tibirke 

 
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til at anvende et 

afgrænset areal til borde og bænke i forbindelse med udeservering ved 
strandkiosken på ejendommen Hovedgaden 112, Tisvildeleje. Arealet 

fremgår af luftfotos nedenfor. 
 

Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Tilladelsen 
er baseret på ansøgning til Kystdirektoratet af 05.05.21 med senere 

justeringer. Kystdirektoratets afgørelse af 07.10.21 om dispensation 
indeholder således det konkrete projekt, der søges om landzonetilladelse til.  

 
Landzonetilladelsen gives uden vilkår. Det bemærkes, at der med det 

ansøgte projekt ikke er taget stilling til terrænregulering eller fast hegning i 

forbindelse med udeserveringsarealet. Det forudsættes, at der alene er tale 
om opstilling af flytbare borde og bænke. 

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

 
Begrundelse for afgørelsen 

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

naboer og ejendommens øvrige bygninger. 
 

Gribskov Kommune vurderer, at der tale om et afgrænset anlæg, som ikke 
vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt. Arealet ligger i 

umiddelbar sammenhæng med strandkiosken og vil opleves som en del af 
det almindelige liv omkring kiosken. Der lægges vægt på, at der er tale om 

et allerede befæstet område, hvor der i dag er meget trafik til og fra den 

tilstødende store strandparkeringsplads. Endvidere anvendes området 
omkring strandkiosken både til festivaler og i forbindelse med almindeligt 

friluftsliv. Muligheden for udeservering med borde og bænke understøtter 
turismeerhvervet og knyttes til en eksisterende, mangeårig kioskfunktion. 

Tilladelse til opstillingen vil være en delvis udvidelse, delvis lovliggørelse af 
de forhold, der i praksis hidtil har været omkring kiosken. 

Sag: 01.03.00-G01-1598-
21 

 
26. oktober 2021 

 

Gribskov Kommune 
Center for Byudvikling og Ejendomme 

Att: Stine Løfgreen Tveden 
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Vurderingen er i overensstemmelse med Kystdirektoratets vurdering af, at 
projektet kan tillades indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

 
Kortbilag, areal til udeservering 

 

 
Areal med sort angiver hidtil bortforpagtet areal med udeservering mod øst. 

Blå og grøn markering vedrører en tidligere ansøgning og indgår ikke i 
denne tilladelse.  

 

 
Areal med rødt viser udvidelse af udeserveringsareal. 

 

Lovgrundlag 
1. Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere 

ændringer). 
2. Kommuneplan 2021- 2033 for Gribskov Kommune 

3. Planhabitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 
november 2016 om administration af planloven i forbindelse med 
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internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter) 
4. Lokalplan 72.99 for Tisvildeleje 

 
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. 
 

Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Danmarks Naturfredningsforening - Lokalafdeling 

Museum Nordsjælland - Hillerød 

Friluftsrådet 
Naturstyrelsen Nordsjælland 

Miljøstyrelsen 
 

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 

Gribskov Kommune ejer kioskbygningen, og kommunens Center for 
Byudvikling og Ejendomme har søgt om opstilling af borde og bænke i 

forbindelse med udeservering ved den eksisterende strandkiosk.  
 

Bygningen er opført på en grund, der ejes af Naturstyrelsen. Placeringen af 
det ansøgte er afklaret i dialog med grundejer. Kommunen har i en årrække 

bortforpagtet kioskdelen og det naturligt tilhørende areal i umiddelbar 
tilknytning til bygningen. På arealet øst for bygningen (ca. 12x12 meter) har 

der i samme årrække været opstillet flytbare borde og bænke i forbindelse 

med kiosken. Der ønskes nu lovliggørende tilladelse til, at forpagter kan 
opsætte flytbare borde og bænke på det østlige areal, samt til en udvidelse 

på det nye areal som markeret på kort ovenfor. 
 

Det oplyses, at kiosken hidtil har været åben i sommerhalvåret 1. april til og 
med uge 42. Gribskov Kommune ønsker nu at udvide åbningstiden, så den 

også omfatter weekender uden for sommerhalvåret og jule- og vinterferien.  
 

Ansøgningen begrundes med turismeerhvervet og betjening af friluftslivet i 
området.  

 
Der er ikke tidligere givet landzonetilladelse til at opstille borde og bænke 

ved kiosken. I denne afgørelse behandles derfor spørgsmålet om alle borde 
og bænke – dels på det areal, der efter det oplyste hidtil har været brugt til 

udeservering, dels på den ansøgte udvidelse af arealet. 

 
Oplysninger om ejendommen 

Strandkiosken og omgivende arealer til udeservering er en del af 
ejendommen matr.nr. 1a Tibirke Flyvesand, Tibirke, som bl.a. består af 

Tisvilde Hegn og strandarealerne ud til kysten. Det støder op til den store 
asfalterede parkeringsplads ved Tisvildeleje strand. Området øst for kiosken 

bruges ofte til arrangementer, blandt andet Musik i Lejet og Yogafestival. 
 

Arealet er noteret som fredskov og ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen 
og i kystnærhedszonen. Ifølge kommuneplanen er det udpeget som område 

med specifik geologisk bevaringsværdi, som naturbeskyttelsesområde, 
bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø. Området er omfattet 

af rammeområde 8.D.05, der udlægger det til offentlige formål, 
parkeringsanlæg. 

 

Lokalplan 72.99 for Tisvildeleje har bl.a. til formål at bevare og styrke den 
rekreative anvendelse af strandområdet under hensyn til områdets 

biologiske og landskabsmæssige bevaringsværdier, jf. §1. Planens 
anvendelsesbestemmelser fastlægger strandområdet til offentlige formål, 

herunder mulighed for udvidet kiosk og parkeringsareal mv. Udeservering 
anses for at være i overensstemmelse med disse bestemmelser. 
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Internationale naturbeskyttelseområder – Natura 2000  

Strandkiosken ligger indenfor Natura 2000-område nr. 135 "Tisvilde Hegn 
og Melby Overdrev". Området består af Habitatområde H119. På 

udpegningsgrundlaget er arterne Stor kærguldsmed og Stor 
vandsalamander, samt en række naturtyper. 

 
Vi vurderer, at denne afgørelse ikke vil medføre en væsentlig negativ 

påvirkning af den gunstige bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er 
på områdets udpegningsgrundlag. Vi vurderer ligeledes, at leve- og 

voksesteder for arterne på udpegningsgrundlaget ikke vil blive ødelagt eller 
beskadiget. Endvidere vurderer vi, at det ansøgte ikke er i strid med Natura 

2000-planen for området. 

 
Det ansøgte opstilles på et areal, der er befæstet og præget af meget 

aktivitet fra besøgende til kiosken og en større parkeringsplads umiddelbart 
vest herfor. Ud fra dette vurderer vi, 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. 
 

Det bemærkes, at Kystdirektoratet tilsvarende har vurderet, at lokaliteten 
ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter. 

 

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

naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5. 
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Del 3: Udnyttelse og klage 

 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 

Kystdirektoratet har med afgørelse af 07.10.21 givet dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15 

(strandbeskyttelseslinjen) til opstilling og borde og bænke. 
Miljøstyrelsen skal give skovlovstilladelse til ændret anvendelse af 

fredskovsareal, før landzonetilladelsen kan udnyttes. 
 

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. 

 
Tinglyste deklarationer 

Vær opmærksom på, at der kan være tinglyst bestemmelser af relevans for 
projektet. Det er dit ansvar at overholde tinglyste deklarationer om 

anvendelse eller bebyggelsesregulerende forhold på ejendommen.  
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 
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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 26.10.21. 
 

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

inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort. 

 
 

 
 


