
Hvidbog 
Vurdering af høringssvar til lokalplan 315.24 for boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd og 
Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2021-33.  
Byrådet d. 15.11.2022 

Forslag til nyt plangrundlag har været fremlagt offentligt i perioden fra den 18.05.2022 til den 17.07.2022. Der er modtaget 2 høringssvar i 
offentlighedsfasen.  
I det følgende gennemgås de modtagne høringssvar med administrationens vurderinger og anbefalinger. Bygherres eventuelle bemærkninger til 
høringssvarene fremgår nederst i dokumentet. 

Høringssvarene er medtaget i uddrag. 

Oversigt over emner i høringssvar: 
 Bygningshøjder og tagkonstruktioner (høringssvar nr. 1 og 2)
 Facadematerialer (høringssvar nr. 1)
 Trafikale forhold (høringssvar nr. 1 og 2)
 Tekniske anlæg og renovation (høringssvar nr. 1)
 Generelt (høringssvar nr. 1 og 2)
 Institutioner og ældreboliger (høringssvar nr. 2)

Nr. Afsender Resumé af høringssvaret Administrationens vurdering og anbefaling Forslag til ændringer 
i lokalplanen 

1 Gilleleje 
Lokalråd 

a) Bygningshøjder og tagkonstruktioner
Det er uklart hvad der forstås ved ”3 etager 
med en max højde på 12,5 m” og ”3 fulde 
etager med en max højde på 14 m” i byggefelt 
B.  
Vi ønsker saddeltag på 35-45 grader på al 
bebyggelse i område 1. Vi anbefaler 
udelukkende 2½ etage med udnyttet tagetage 
på max 12,5 m i både A og B, vi har samme 
indstilling til samtlige byggefelter i område 1. 

Hvad menes der med grønne tage? Er det 
grønne bølgeplader eller tage med vegetation? 

a) Lokalplanen giver mulighed for boliger i op til 14 m i byggefelt B, da
der er mulige adgangskrav der skal overholdes for almene 
boligbyggerier. Selvom der er mulighed for at bygge i op til 14 m i 
byggefelt B, kan der stadig kun opføres 3 etager. 
Ift. tagkonstruktionen, giver lokalplanen udover saddeltag mulighed for 
ensidig taghældning, og taghældninger på mellem 10° og 45°. 
Alternativt kan tage udføres som valmet- eller halvvalmet tag eller 
som mansardtag, hvor der kan afviges fra ovenstående omkring 
taghældning.  

Grønne tage skal forstås som tage med vegetation. 

Administrationen vurderer, at boliger i op til 14 m i byggefelt B, ikke vil 
være til gene for naboer, da de hverken vi medføre indbliksgener eller 
skygge for nabobebyggelse, men omvendt sikrer byggehøjden, at de 

a) Ingen ændringer, men
der tilføjes en illustration 
til §5.3, og så tilføjes 
ordene ”tage med 
vegetation” til §6.5. 
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almene boliger der etableres i byggefeltet, kan overholde alle krav til 
adgang/tilgængelighed. Der kan stadig kun opføres 3 etager i 
byggefeltet, så de ekstra højdemetre giver ikke mulighed for at der 
kan tilføjes en ekstra etage. 
 
Administrationen vurderer, at lokalplanen bliver for restriktiv og ”låst” i 
de arkitektoniske muligheder, hvis eneste mulige tagkonstruktion er 
saddeltag. Derfor bør nuværende bestemmelser i § 6.4 fastholdes. 
 
Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i 
lokalplanen, men at der tilføjes en illustration til §5.3, så det bliver 
tydeligere hvordan de mulige bygningshøjder i byggefelt B skal 
forstås. Herudover bør ordene ”tage med vegetation” tilføjes til §6.5, 
så der ikke er tvivl om hvad der menes med grønne tage. 
 

b) Facadematerialer 
I §6.2 står der, at op til halvdelen af bygningens 
samlede facadeareal kan udføres i andre 
materialer end blank mur, pudset mur eller med 
træbeklædning. Dette er for åbent formuleret. 
Vi anbefaler derfor pudsede, filsede eller 
træbeklædte facader eller en blanding af disse. 
Dette gælder også for sekundær bebyggelse. 

b) Ifølge lokalplanen skal facader på boliger og fælleshus udføres som 
blank mur i tegl. Alternativt som pudset eller filset mur eller med 
træbeklædning. Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal 
kan udføres i andre materialer (inkl. døre og vinduer). Facader på 
sekundær bebyggelse som garager, carporte, drivhuse, udhuse og 
tekniske anlæg må udføres i andre materialer end nævnt ovenfor. 
 
Administrationen vurderer, at §6.2 ikke bør ændres. Som 
bestemmelsen er nu, er der nogle primære materialer, som facader 
skal opføres i, men samtidig giver den mulighed for at skabe 
arkitektoniske variationer med forskellige sekundære materialer, og 
herved også mulighed for at skabe større variation mellem de 
forskellige byggefelter. 
 
Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

b) Ingen. 

c) Trafikale forhold 
Stamvejen bør udføres med en overflade, så 
støv og støj derfra bliver mindst mulig. 
 
Samtlige vendepladser bør markeres konkret 
på et detailkort. Fortovet bør være 1 ½ meter 
bredt. Begge dele bør indgå i den endelige 
lokalplan for området. 

c)  Ifølge lokalplanen skal stamvejen etableres med asfaltbelægning 
evt. med overfladebehandling (OB) eller med græsarmeringssten, 
fliser eller belægningssten. Administrationen vurderer, at kravene til 
stamvejens belægning ikke bør yderligere specificeres.  
 
Administrationen vurderer ligeledes, at det ikke giver mening at 
udarbejde et detailkort over vendepladser eller parkeringspladser, da 
den præcise placering og antal af vendepladser og parkeringspladser 

c) I § 8.3 ændres 
minimumbredden for 
fortov langs stamvejen 
fra 1,3 m til 1,5 m.  
I § 8.4 ændres 
minimumbredden for 
fortov langs boliggader 
fra 1,0 m til 1,5 m. 
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I §8.7 bør ”der kan anlægges” ændres til ”der 
skal anlægges”. 
 
Samtlige parkeringspladser, de anlagte og 
arealerne til udlæg af de resterende ønskes 
konkret markeret og anført på detailkort inden 
byggearbejdet igangsættes. 

ikke ligger endeligt fast, men afhænger af den endelige placering af 
den kommende bebyggelse og boliggader, samt antallet af boliger. I 
byggeansøgningen skal bygherre dokumentere placering af både 
vendepladser og parkeringspladser. 
 
Administrationen er enige i betragtningerne omkring bredden på 
fortove og vurderer, at kravet til bredden på fortove langs hhv. 
stamvejen og boliggader bør rettes til minimum 1,5 m. Dette er også 
den vejledende minimumsbredde for et fortov. 
 
Administrationen vurderer, at ordlyden i §8.7 bør beholdes i den 
nuværende form, da der ikke er et krav om at anlægge sekundære 
stier. Derfor kender vi heller ikke den præcise placering af disse stier. 
Som bestemmelsen er nu, giver den mulighed for at anlægge broer 
over våde arealer, hvis der opstår behov for det. 
 
Administrationen anbefaler, at §§ 8.3 og 8.4 ændres, så fortov ved 
både stamvejen og boliggader skal have en min. bredde på 1,5 m. 
 

d) Tekniske anlæg og renovation 
Solenergianlæg omtales i lokalplanen kun i 
§7.5, og nævnes end ikke i formålet. Mere 
beskrivelse og præcisering er nødvendig. 
 
Placering af affaldsanlæg bør afklares og 
indtegnes på detailkort inden byggearbejdet 
igangsættes. 

d) Solenergianlæg omtales også i § 9.4. Administrationen vurderer, at 
solenergianlæg ikke bør nævnes flere steder i lokalplanen, da 
bestemmelsen om at der kan opsættes solenergianlæg ikke er en 
essentiel del af lokalplanens formål, men blot en mulighed, der kan 
udnyttes. 
Placering af affaldsanlæg/renovation, vil blive afklaret i forbindelse 
med byggeansøgningen. 
 
Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

d) Ingen. 

e) Generelt 
Vedtægter for grundejerforening og 
regnvandslaug bør foreligge før byggearbejdet 
igangsættes og nævnes under 12.1 – 
betingelser for ibrugtagning. 
 
§15.3 er uforståelig, og bør udgå. 
 
Ang. side 35 afsnit 2: Begrebet ”en 
byggeretsgivende lokalplan” er forvirrende, da 

e) Der bliver oprettet en grundejerforening og et regnvandslav med 
vedtægter, der også er vedtaget inden ibrugtagning af området. 
 
§ 15.3 er en del af de gældende retsvirkninger for lokalplanen, og kan 
ikke udgå. 
 
En endelig godkendt lokalplan for området, vil også være en 
byggeretsgivende lokalplan, der dermed vil muliggøre projektforslaget. 
 

e) Ingen. 
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projektforslaget kun kan gennemføres med en 
endelig godkendt lokalplan for området. 
 

Administrationen anbefaler at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

a) Bygningshøjder og tagkonstruktioner 
Boligbyggeri i 3 etager er uacceptabelt, da det 
vil være til gene for vores andelshavere og vil 
indebære manglende lysindfald på vores 
boliger, som ligger på den anden side af 
Parkvej. Desuden vil etagebyggeri være 
upassende til det nuværende boligmiljø som 
udelukkende består af 1 og 1½ plan boliger. 
 

a) Bygherre har fået udarbejdet et skyggediagram, der viser at de 
kommende boliger ikke vil skyggepåvirke de eksisterende boliger på 
Ahornstien – se skyggediagram nederst i dokumentet.  
 
Administrationen vurderer, at etagebyggeri godt kan passe ind i det 
eksisterende miljø, da den nye bebyggelse og den eksisterende 
boligbebyggelse vil være adskilt af Parkvej, der vil fungere som en 
fysisk afgrænsning mellem de to områder. Herudover vil det 
kommende byggeri komme til at ligge op ad Gilbjergskolen på 
Parkvej, der allerede har en højde og et volumen der er større end 1-
plans boligerne på den anden side af Parkvej. 
 
Administrationen anbefaler at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen.  

a) Ingen. 2 A/B 
Ahornstien, 
Jørgen 
Hasselkjær, 
Ahornstien 
15 D, 3250 
Gilleleje 
 
 

b) Trafikale forhold 
Der foreligger tilsyneladende ingen planer om 
tilkørselsforhold til dette boligområde, men 
med de ca. 200 boliger vil det naturligt medføre 
øget trafik på Parkvej og vi er absolut ikke 
enige i at Parkvej kan håndtere denne 
yderligere trafik uden trafikale tiltag med bl.a. 
hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Der 
er i forvejen ret stor lastbiltrafik på parkvej som 
følge af at man ikke byggede den nye vej fra 
rundkørslen i Græsted og direkte ned til 
Centervejen/Stæremosen. 
 

b) I forbindelse med byggeansøgningen, skal bygherre dokumentere 
at gældende vejregler følges, hvor kommunen skal godkende 
vejprojektet for området. Det gælder tilslutning til Parkvej, områdets 
stamveje, boligveje og stisystemer mv. 
 
Der blev i 2020 udarbejdet en trafikanalyse af bl.a. nye boliger ved 
Parkvej. Af notatet fremgår det, at trafikmængden på Parkvej i dag 
ikke er kritisk ift. til kapaciteten. Årsdøgnstrafikken på Parkvej er ca. 
3.500. hvilket er langt under vejens max. kapacitet. En udstykning 
med 200 boliger, som denne lokalplan giver mulighed for, forventes at 
forøge årsdøgnstrafikken med knap 700 biler. I trafikanalysen 
vurderes det at dette ikke medfører udfordringer for trafikafviklingen 
på Parkvej. Andelen af tunge køretøjer er ved sidste trafiktælling 9,4 
%, hvilket er meget ens med byens andre større veje. Herudover 
ligges der i trafikanalysen op til at flytte byzonetavlen på Parkvej 
længere mod vest, så hastigheden gennem det kommende kryds til 
planområdet er passende lav, og så krydset udformes efter 
vejreglerne for byzone. 
 
Gribskov Kommune arbejder løbende med trafiksikkerhed via 
trafiksikkerhedsplaner. Disse planer analyserer og konkretiserer 
trafiksikkerhed, ud fra uheld og borgernes tilkendegivelse af utryghed. 
Parkvej indgår ikke som en uheldsbelastet strækning eller kryds. 

b) Ingen 
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Administrative konsekvensrettelser 
Foruden ovenstående foreslået ændringer i lokalplanen, har administrationen konsekvensrettet enkelte bestemmelser, kort og bilag i lokalplanen, 
da de udpeget §3-områder inden for planafgrænsningen er blevet opdateret, hvilket bl.a. betyder at der ikke længere er et §3-beskyttet overdrev 
inden for planområdet, og at der er blevet udpeget endnu en sø.  
 
Specifikt er Kortbilag 2A, 2B og 3 blevet opdateret, så de opdateret §3-udpegninger fremgår af kortene.  
 
Følgende bestemmelser er blevet til rettet: 

 
Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

c) Institutioner og ældreboliger 
Der er i de sidste 12 år bygget i hundredvis af 
boliger i Gribskov Kommune, uden 
hensyntagen til mangel på børneinstitutioner og 
ældreboliger, hvilket i den senere tid er kommet 
til udtryk fra mange borgere i området, det er 
derfor vores opfattelse, at man i stedet for 3 
etagers boligbyggeri ud mod Parkvej, bør 
bygge børneinstitutioner og ældreboliger, evt. 
som det er i øjeblikket på Åtoftegård nogle 
fritidsarrangementer såsom petanque baner 
hvor især ældre borgere kan få nogle timer til at 
gå. 
 

c) Et eventuelt behov for nye børneinstitutioner er en politisk 
vurdering, og skal derfor ikke behandles her. 
 
En lokalplan kan ikke styre hvem, der flytter ind i boliger, men kan 
styre om boligerne skal være rækkehuse, parcelhuse, lejligheder eller 
lignende. Dermed er der ikke mulighed for at planlægge for 
ældreboliger i en lokalplan.  
 
Administrationen vurderer, at der ikke bør ske tilrettelser i lokalplanen, 
da arealet er solgt med henblik på etablering af boliger, hvilket er det 
lokalplanen giver mulighed for. Planen forhindrer ikke at nogle af disse 
boliger etableres som ”ældre-venlige” boliger. 
 
Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

c) Ingen. 

d) Generelt 
Vi kan se at der i den nye lokalplan er taget fat i 
klimaet, herunder regnvandshåndtering, hvilket 
er meget tilfredsstillende, men ikke nærmere 
defineret.  
 

d) Den endelige løsning for håndteringen af overfladevand, vil blive 
præciseret i forbindelse med byggeansøgningen, hvor det skal 
dokumenteres at overfladevand kan håndteres inden for eget 
planområde. 
 
Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i 
lokalplanen. 
 

d) Ingen. 
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 §5.1 er blevet ændret fra: ’Al form for bebyggelse må ikke placeres tættere på §3-beskyttet eng og overdrev end 10 m. Se § 8.3 specifikt for 
afstand mellem stamvejen og overdrevet.’ Til den nye bestemmelse: ’Al form for bebyggelse må ikke placeres tættere på den §3-beskyttet 
eng end 10 m.’ 

 I noten til §7.2 er de sidste to ord blevet fjernet fra sætningen ’Ved at skabe grønne landskabskiler helt ind i boligområdet, opstår der 
samhørighed med planområdets natur i form af den §3-beskyttet eng og overdrev.’ 

 §8.3. Her er følgende sætning blevet slettet: ’Udlægget til stamvejen kan etableres ned til 2 m fra det §3-beskyttet overdrev.’   
 §8.8. Her er ordene ’og overdrevsarealer’ blevet fjernet fra sætningen: ’Uanset andre bestemmelser må stier inden for de naturbeskyttet 

eng- og overdrevsarealer, se Kortbilag 3, kun opføres som trampestier i græs med en maks. bredde på 1,5 m.’ 
 
Ligeledes er kort og sætninger i redegørelsen blevet opdateret så der heller ikke her fremgår noget om et §3-beskyttet overdrev. 
 
Herudover er §3.4 og §8.9 blevet tilrettet, så bestemmelserne giver de samme muligheder i delområde 3 som i delområde 2. Dette skyldes at hele 
delområdet ikke længere er del af et §3-beskyttet naturområde. 
 
 
Bygherres bemærkninger:  
Efter gennemgang af høringssvar fra henholdsvis Gilleleje Lokalråd og A/B Ahornstien har bygherre følgende bemærkninger.  
 
Gilleleje Lokalråd  
Det glæder os meget at Gilleleje Lokalråd er positive overfor lokalplansforslaget og det kommende byggeri af boliger i lokalplansområdet da det for 
os er vigtigt at udvikle i tråd med ønsker fra lokale borgere, råd og foreningerne i Gilleleje.  
 
Lokalrådets bemærkninger til de enkelte formuleringer i lokalplanens bestemmelser, mener vi suverænt er planlæggers vurdering om hvorvidt den 
enkelte formulering/ordlyd er retvisende for hensigten med bestemmelsen, hvorfor vi vil overlade denne vurdering til kommunens planlægger.  
 
A/B Ahornstien  
Høringssvaret indeholder generelt bemærkninger og opmærksomhedspunkter omkring nogle generelle forhold i kommunen vedr. emner som f.eks. 
antal af børneinstitutioner, fritidsaktiviteter og fremtidige trafikforhold. Vi vil ligeledes overlade kommenteringen heraf til kommunen, men indgår 
meget gerne i dialog med kommunen om løsninger for håndtering af den fremtidige trafik på Parkvej for herved at sikre at de trafikale forhold 
opdateres i takt med byens udvidelse.  
 
Hvad angår det anførte bekymringspunkt vedr. skyggepåvirkning fra den kommende bebyggelse i lokalplansområdet har vi udarbejdet et 
skyggediagram for den kommende bebyggelse i lokalplansområdets nord-/vestlige del. Se vedhæftede.  
 
Skyggediagrammet viser tydeligt, at andelsboligforeningens boliger på Ahornstien, på intet tidspunkt af døgnet eller året vil blive påvirket af skygger 
fra det kommende byggeri - også selv om den nye bebyggelse skulle blive opført i den maximalt tilladte højde, hvilket ikke bliver tilfældet. 
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NB! Skyggediagrammet er uden angivelser af terrænhøjder, da bebyggelserne beliggende på Ahornstien 3-15 jf. det offentligt tilgængelige, digitale kortmateriale, 
er beliggende mellem 0,75-2,0 m. højere end den højest beliggende del af bebyggelsen i lokalplanen. Dvs. at skyggevirkningerne reelt set vil være mindre end i 
diagrammet. Derudover tager skyggediagrammet ikke højde for beplantning i skel mv.


