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Landzonetilladelse til etablering af pumpestation 
Bøgebjergvej, matr. nr. 2n og 49, begge Alme By, Græsted 
  
Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af en 
pumpestation ved Bøgebjergvej i Græsted på følgende to matrikler: 2n og 
49, begge Alme By, Græsted. 
 
Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen er baseret på ansøgningsmateriale dateret den 
15.02.2021. 
 
Landzonetilladelsen gives på disse vilkår: 
 

1. at museet skal kontaktes forud for gravearbejde 
2. at tilkørselsarealet befæstes med græsarmering således at det kun er 

arealerne omkring selve pumpebrønden og den lille bygning, der kan 
udføres med asfaltbelægning 

 
Vilkår nr. 2 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 pumpestationen kan indpasses på ejendommen 
uden nogen væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det 
omgivende landskab og naboer, såfremt vilkår nr. 2 efterleves. 
 
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 

Sag: 01.03.00-G01-26-21 
 
11. marts 2021 
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2800 Kgs.Lyngby 
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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 

1. Ansøgning 
2. Oversigtskort 

 
Orientering om landzonetilladelsen sendes til: 
Ejer, Gribvand Spildevand A/S 
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. 
 
 

mailto:tiras@gribskov.dk
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Del 2: Redegørelse for sagen 
 
Redegørelse for ansøgningen 
COWI A/S har på vegne af Gribvand Spildevand A/S søgt Gribskov 
Kommune om landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at 
etablere en pumpestation ved Bøgebjergvej på en del af følgende matrikler: 
2n og 49 Alme By, Græsted. Projektet indebærer både underjordiske og 
overjordiske bygningsdele.  
 
Formålet med projektet er at etablere en pumpestation, der kan 
viderepumpe spildevand fra Tisvilde, Vejby, Udsholt og Stokkebro 
renseanlæg når disse nedlægges som renseanlæg. 
 
De berørte arealer ligger i landzone. Det ansøgte kræver landzonetilladelse,  
idet der etableres et større befæstet areal, støttemure samt mindre 
overjordiske anlæg. Hertil kommer, at anvendelsen af en mindre del af 
matr. nr. 2n ændres fra landbrugsformål til anvendelse for en pumpestation. 
 
Projektet  
Gribvand Spildevand A/S vil på sigt nedlægge Tisvilde, Vejby, Udsholt og 
Stokkebro renseanlæg. Som erstatning herfor skal derfor etableres en 
pumpestation, der kan viderepumpe spildevandet fra de omtalte 
renseanlæg.  
 
Pumpestationen ønskes etableret delvist på Gribvand Spildevand A/S egen 
matrikel, matr. nr 49, samt delvist på nabomatriklen mod vest, matr. nr. 
2n. Matr. nr. 2n er ejet af ejendommen Bøgebjergvej 61, men denne afstår i 
forbindelse med projektet arealet til Gribvand Spildevand A/S. 
 
Adgang til den nye pumpestation vil ske ad den eksisterende indkørsel fra 
Bøgebjergvej.  
 
Med den nye pumpestation vil der over jorden blive etableret hhv. 
støttemure, et dæksel til pumpebrønd ca. 1 m over terræn, en mindre 
bygning på 1,6 x 2,5 m med en højde på ca. 1,6 m foruden at arealet for 
disse funktioner befæstes, jf. bilag 1, ansøgning.  
 
I ansøgningen er det oplyst, at det befæstede areal vil udgøres af asfalt. 
Gribskov kommune stiller dog i nærværende landzonetilladelse vilkår om, at 
tilkørselsarealet befæstes med græsarmering således at det kun er 
arealerne omkring selve pumpebrønd og den lille bygning, der kan udføres 
med asfaltbelægning. Dette for at opnå, at anlægget kommer til at syne 
mindst muligt i landskabet.  
 
Oplysninger om ejendommen 
Den nye pumpestation placeres, hvor der i dag i forvejen er en mindre 
pumpestation. Det aktuelle areal er beliggende i den vestlige udkant af 
Alme by og i øvrigt omgivet af landbrugsarealer, jf. bilag 2, oversigtskort.  
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Det aktuelle areal udgør ca. 300 m2 og der ses at være gode, eksisterende 
tilkørselsforhold til arealet.  
 
Arealet for pumpestationen ligger i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Det ansøgte ses dog ikke at 
kompromittere denne udpegning idet der i forvejen er en pumpestation på 
størstedelen af det aktuelle areal for den nye pumpestation. 
 
Internationale naturbeskyttelseområder - Natura 2000 
Den kommende pumpestation 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. 1,4 km væk fra den kommende 
pumpestation. 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. 
 
Strengt beskyttede arter 
Markfirben er registreret på en sydvendt vej-skråning ca. 2,7 km syd for 
den nye pumpestation. 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 
Ansøgningen har i henhold til planlovens § 35, stk. 4 været i 
naboorientering. Der er ikke indkommet indsigelser. 
 
 
Del 3: Udnyttelse og klage 
 
Andre nødvendige tilladelser/dispensationer 
Ifølge Bygningsreglementets (BR18) §4, gælder, at bla. pumpestationer er 
undtaget fra krav om byggetilladelse.  
 
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. 

mailto:post@museumns.dk
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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 
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/ . 
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Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser den 11.03.2021. 
 
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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1 Indledning 

Denne ansøgning om Landzonetilladelse for en pumpestation ved Bøgebjergvej, 
indgives på vegne af Gribvand Spildevand NS. 

Ansøgningen følger den af Gribskov Kommune udarbejdede tjekliste for byggeri i 
landzonen. Tjeklisten er indsat bagest og kapitlerne i ansøgningen følger tjeklisten. 

2 Tinglyste deklarationer 

Der er ikke tinglyst deklarationer på grunden som strider mod projektet. 

3 Adresse og fuldmagt 

Projektet er delvist beliggende på ejendommen matr.nr. 2n Alme By, Græsted som 
ejes af  Bøgebjergvej 61 , 3230 Græsted. Derudover 
er projektet beliggende på naboejendommen der er ejet af Gribvand Spildevand 
AIS. 

Ejendommens ejer har underskrevet fuldmagt til Gribvand Spildevand A/S om an
søgning om Landzonetilladelse. 

Fuldmagten er indsat som bilag A . 

3.1 Beskrivelse af projektet 

Det påtænkte projekt omfatter en pumpestation til viderepumpning af spildevand 
fra Tisvilde, Vejby, Udsholt og Stokkebro Renseanlæg når disse nedlægges som 
renseanlæg. 

Anlægget etableres indenfor den med blåt markerede afgrænsning. 
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Figur 1 Placering af pumpestation ved Bøgebjergvej. 

Projektet omfatter arealet vist på figur 2 nedenfor med grøn fuldt optrukken signa
tur. 

Projektet består af ændringer dels i anvendelsen af den østlige del af arealet (øst for 
stiblet grøn signatur) der i dag anvendes til en mindre pumpestation og dels etable
ring af en ny pumpestation på den vest lige del af arealet (vest for grøn stiblet sig
natur). 

Det østlige areal ejes i dag af Gribvand Spildevand NS og det vestlige areal ejes af 
ovennævnte ejer, som afstår arealet til Gribvand Spildevand A/S. 
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N .... 

3.1.1 Vej- og adgangsforhold 
Adgang til den nye pumpestation sker via den eksisterende pumpestations indkør
sel fra Bøgebjergvej og disse indkørselsforhold ændres ikke ved projektet, bortset 
fra at der foretages en asfaltering ud til Bøgebjergvej . 

Der foretages en asfaltering som vist på figur 2 med lysegrå signatur. 

TK: 13.68 

/-
Skitse 1 

/;. 
·' 

Ny pumpestaUon ved BøgebjergveJ 60 
Version 13.02.2021 
1 : 100 - Udprint A3 

Figur 2 Indkørsel til pumpestation fra Bøgebjergvej 
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3.1.2 Indretning af pumpestationen 
Nedenstående figur 3 viser indretningen af selve pumpestationen på det med grønt 
viste areal på ca. 5 x 20 meter. 
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Ny pumpestation ved Bøgebjergvej 60 
Version 13.02.2021 
1: 100 - Ud print A3 

Figur 3 Indretning af pumpestation ved Bøgebjergvej 

Med fuldt optrukket rød signatur er vist skel for areal der anvendes til at etablere 
pumpestationen inkl. det areal som Gribvand Spildevand A/S i forvejen ejer (area
let øst for det med grønt viste areal). Det erhvervede (grønne) areal er derfor at be
tragte som en udvidelse af den eksisterende pumpestation. Den eksisterende pum
pestation fjernes. 

Den viste placering af brønd og hus kan ved udførelsen blive placeret lidt anderle
des som følge af de teknisk fysiske forhold på lokaliteten . 

Pumpestationen udgøres af en nedgravet pumpestation med en diameter på 2,5 me
ter og som afsluttes med dæksel i en høj de af ca. 1,0 meter over terræn og et hus. 

Terrænet hvor den nuværende pumpestation er placeret er højere end terrænet ved 
den kommende pumpestation. Mellem de to støttemure vist med skråskraveret sig
natur, skabes en udjævning af terrænforholdene på ca. 0,7-0,8 meter, så terrænet 
mellem støttemurene f'ar fald mod vest. Terrænforholdene i skel vist med fuldt op
trukket rød signatur holdes uændrede . 

Pumpebrønden er vist nedenfor på figur 4 . 
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Der opføres et hus på 2,5 x 1,6 meter og med en højde på 1,6 meter. 

Huset er vist nedenfor. Huset vil kunne leveres i forskellige farver. Huset er præfa
brikeret og leveres til montering på et betonfundament. 

Figur 4 Pumpebrønd og Hus, 
Dækslet på pumpebrønden vil dog være lidt højere end vist på figuren 

Pladsen omkring brønden og huset er tiltænkt asfalteret, så rengøring efter evt. 
spild lettes og sikres. 

Alle ledninger til og fra pumpestationen sker dels via ledninger der allerede er be
liggende i Bøgebjergvej, dels via en ny ledning der etableres langs med Bøgebjerg
vej og dels via en ledning der kommer til at krydse Bøgebjergvej. 
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4 BBR 

De nuværende oplysninger i BBR skal suppleres med oplysninger om at der opfø
res en bygning på 5 m2

. 
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5 Gribskov Kommunes tjekliste for byggeri landzone 

Tinglyste deklarationer 
Undersøg på Tinglysningskontoret om der på ejendommen er deklarati-
oner, som er i strid med dit projekt. 
Send kopier af relevante deklarationer sammen med ansøgningen, tjek 
evt. www.ois.dk 

Adresse og fuldmagt 
Du skal oplyse, på hvilken adresse du vil bygge, og lave en kort beskri-
velse af projektet. Brevet skal være underskrevet af alle tinglyste ejere 
eller vedlagt fuldmagt fra alle ejere. 

Situationsplan 
Tegn en situationsplan i mål 1 :200 eller 1 :500 der v iser 
- nordpil 
- nuværende byggeri og tydligt markeret planlagt byggeri 
- alle målene imellem bygningerne, og fra byg ninger t il skel. 
- angivelse af evt. byggelinier. 
- faskiner og nedsivningsanlæg 
- indkørsel og vej 
- garkerings- og opholdsarealer. 
S fremt der allerede nu er planer om senere udvidelser/ byggeri må 
dette meget gerne fremgå af situationsplanen. 

BBR 
Undersøg om oplysninger i BBR og de faktiske forhold stemmer 
overens og oplys, om hvad der ska l rettes. 

Plantegning/grundplan 
Tegn den planlagte plantegning af bygningen i mål 1:100 , målsat med 
alle mål. 

Facader 
Tegn alle nye facader i mål 1: 100, målsat med alle mål. 

Terrænforhold 
Hvis grundens naturlige terræn Ikke er vandret og der er niveaufor-
skelle mellem grundens naturlige terræn, nabogrundene og vejen, skal 
der fremsendes en koteplan med angivelse af terrænets høj de ved vej-
skel, ved naboskel og ved husets hjørner. 

Niveauplan 
Forslag til fastlæggelse af n iveauplan og sokkelkote. Niveauplanet skal 
angive færdigt terræn omkring byg ningen og skal svare til den gen-
nemsnitlige kote for det eksisterende terræn I byg ningens hjørner, idet 
der skal tages hensyn t il nabogrunde og vej. Der skal således redegø-
res for hvordan det færdige terræn anlægges I forhold til bebyggelsen 
på grunden, vej og nabogrunde. 

Ansøgning sendes til 
Det Tekniske Område 
Gribskov Kommune 
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge 
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BILAGA 
Fuldmagt fra  
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FULDMAGT 

Erklæring til bemyndigelse til Gribvand Spildevand 
A/S til i medfør af Planloven at søge Gribskov Kom
mune om tilladelse til at etablere en pumpestation 
på del af matr.nr. 2n Alme By, Græsted 

Undertegnede  Bøgebjergvej 
61, 3230 Græsted, der er ejer af matr.nr. 2n Alme By, 
Græsted, bemyndiger herved Gribvand Spildevand A/S til i 
medfør af planloven at ansøge Gribskov Kommune om tilla
delse til at etablere en pumpestation på matr.nr. 2n Alme 
By, Græsted. Udførelsen af pumpestationen forudsætter 
dog, at Gribvand Spildevand A/S har adkomst til arealet. 

Pumpestationen vil blive placeret pg et areal på ca. 100 m2 
indenfor nedenstående viste blå afgrænsning. 

Der gives alene bemyndigelse til at ansøge om tilladelse 
mv. Der er indgået aftale om erhvervelse af arealet. 
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