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Redegørelse

Formål og indhold

Dette er tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-33. 

Kommuneplantillæg nr. 9 omfatter Søborg Sø og et område omkring søen hvor Gribskov Byråd ønsker at fremme

muligheden for rekreativ anvendelse. Området er i dag landzone, hvilket fastholdes. Kortet herunder viser det

område der er omfattet af kommuneplantillægget.
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Figur 1: afgrænsning af planområdet. Planområdet er opdelt i tre forskellige kommuneplanrammer.

Baggrund  

Søborg Sø var tidligere en større sø inden den i 1800-tallet blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsdrift. Det er

blevet besluttet, at genskabe søen, og Naturstyrelsen har derfor opkøbt arealer med henblik på genskabelse af
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søen. Forventningen er, at pumperne kan slukkes i sommeren 2023, og at der herefter vil løbe vand til søen, så der

efterhånden opstår en sø på ca. 335 ha samt omliggende engarealer.

Afledte potentialer i Gribskov Kommune  

Genskabelsen af Søborg Sø vil medføre, at der skabes et stort sammenhængende naturområde med sø- og

engarealer med tilhørende værdifuldt natur- og fugleliv samt bedre mulighed for at opleve Søborg Slotsruin i den

nordlige del af søen. Dette må forventes at tiltrække flere besøgende til området. 

Kommunen har derfor besluttet, at udarbejde et kommuneplantillæg for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø, fordi

Byrådet ønsker at understøtte muligheden for projekter til rekreativ anvendelse. Det kan fx være i form områder

med støttepunkter for friluftsliv samt etablering af mindre hytter til udlejning til turister og besøgende eller anden

rekreativ anvendelse. 

Kommuneplantillægget vil udgøre de planmæssige rammer, som bl.a. vil være udgangspunktet for fremtidig

myndighedsbehandling. 

Indhold af kommuneplantillægget

Afgrænsning 

Kommuneplantillægget indeholder tre nye kommuneplanrammer for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø. De tre

kommuneplanrammer fremgår af figur 1. Formålet er at udlægge området omkring Søborg Sø til rekreativ

anvendelse med tilknytning til Søborg Sø. 

Planområdet er opdelt i tre rammeområder fordi området omkring den genskabte sø har forskellig sårbarhed i

forhold til natur. Det fremgår blandt andet af Naturstyrelsen projekt for genskabelse af Søborg Sø at der skal

etableres et område som plejes med henblik på forbedring af levebetingelserne for engsnarren. Derfor udlægges

rammeområde 3.R.05 som naturområde med fokus på at der skal være plads til et område omfattet af plejeplan for

engsnarren 

I forhold til afgrænsningen af planområdet i idéindkaldelsen er planområdet reduceret lidt. I idéindkaldelsen fremgik

også at planområdet ville blive præciseret nærmere i det videre arbejde. 

Landsbyerne Søborg og Saltrup indgår ikke som en del af kommuneplantillægget for rekreativ anvendelse. Dette

skyldes at begge landsbyer er omfattet af deres egen kommuneplanramme, hhv. 6.L.04 for Saltrup Landsby og

2.L.04 for Søborg Landsby. Rundt om Saltrup Landsby er der i kommuneplanen udlagt en ramme som bynært

landområder ved Saltrup Landsby, 6.BL.01. Dette område indgår ikke i kommuneplantillægget for rekreativ

anvendelse. Det samme gælder sommerhusområdet ved Lundebakken, der også omfattet af sin egen

kommuneplanramme og udlagt til sommerhusområde. Grunden til at de gældende kommuneplanrammer ikke

indgår i dette  kommuneplantillæg er, at landbyerne, de bynære landområde og sommerhusområdet er udlagt i

kommuneplanen til anden konkret anvendelse. I landsbyerne Søborg og Saltrup vurderes rekreative aktiviteter at

kunne etableres på samme betingelser som andre erhverv og aktiviteter.

Græsted Eventplads og Fredbogård er heller ikke medtaget i den nye kommuneplanramme for rekreativ

anvendelse. Eventpladsen og Fredbogård er omfatte af kommuneplanramme 3.D.09. Denne kommuneplanramme

indeholder allerede i dag muligheder for lokalplanlægning til en række rekreative anvendelser.   

Kommuneplanramme 3.D.05 for renseanlæg i Græsted er heller ikke en del af den nye kommuneplanramme for

rekreativ anvendelse ved Søborg Sø.

Indhold 

Nye kommuneplanrammer  

Kommuneplantillægget udlægger området til rekreativt område med mulighed for at give tilladelse til byggeri og
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anlæg til rekreativ anvendelse og som støttepunkter for friluftlivet i form af parkeringspladser, fugletårne, shelters,

mindre bygninger til formidlingsaktiviteter og udlejning af grej og lignende anvendelser der kan understøtte den

rekreative anvendelse af området tæt på Søborg Sø. 

Der kan i det nordlige område indenfor rammeområde 3.R.04 kan den desuden etableres mindre fritidsanlæg og 

anlæg til turismeerhverv. der kan også etableres  mindre overnatningsfaciliteter i form af hytter til

udlejning/glampingenheder,  hvis de placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse.   

I rammeområde 3.R.06 vil der også kunne etableres mindre overnatningsfaciliteter og primitive lejerpladser.

Området omkring den genskabte sø har forskellig sårbarhed i forhold til natur. Det fremgår blandt andet af

Naturstyrelsen projekt for genskabelse af Søborg Sø at der skal etableres et område som plejes med henblik på

forbedring af levebetingelserne for engsnarren. Derfor udlægges rammeområde 3.R.05 som naturområde med

fokus på at der skal være plads til et område omfattet af plejeplan for engsnarren. Der kan fortsat etableres stier,

fugletårne og andre publikumsfaciliteter, men ikke indenfor det område som bliver omfattet af plejeplanen for

engsnarren. 

Det er formålet, at området fortsat kan bruges til landbrugsdrift og anden "landzone-aktivitet", men at der indenfor

planområdet desuden skal være øget mulighed for at etablere rekreative aktiviteter med tilknytning til Søborg Sø.

Tilladelse til konkrete projekter kræver forsat landzonetilladelse eller lokalplanlægning og evt. tilladelse efter anden

lovgivning. 

Justering af udpegning til lavbundsområder 

Kommuneplantillægget indeholder også en justering af kommuneplanens udpegning af lavbudsområder indenfor

planområdet. 

Udpegningen i kommuneplanen stammer fra de gamle regionplaner, og er baseret på ældre data, og udpegningen

er på et overordnet niveau. Formålet med udpegningen af lavbundsarealer er at sikre mulighed for at bevare og for

gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe førnævnte naturtyper, som især er gået tilbage på grund af

intensiv dræning og dyrkning, samt omfattende by- og sommerhusvækst. Da Naturstyrelsens genopretningsprojekt

nu kendes mere konkret, er udpegningen til lavbundsområde justeret. Se næremere i afsnittet om

lavbundsområder.

Kortet herunder viser den nye udpegning af lavbundområde indenfor planområdet og den gældende udpegning af

lavbundsområder fra Kommuneplan 2021-33.
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Figur 2: Kortet viser den nye udpegning af lavbundsområde indenfor planområdet samt den gældende. 
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Borgerinddragelse 

Der har været indkaldt forslag og ideer til kommuneplantillægget fra den 7. juni til den 8. juli 2022. I forbindelse

med idéindkaldelsen blev der afholdt et dialogmøde i Græsted den 22. juni 2022.

I forbindelse med idéindkaldelsen kom der 19 høringssvar med forslag, ideer og bemærkninger. Et resume af

ideerne/høringssvarene samt administrationen vurdering og anbefalinger fremgår af "hvidbog til ideindkaldelse",

der kan ses sammen med kommuneplantillægget.  

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Søbeskyttelseslinje 

Alle søer med en vandflade over 3 ha afkaster en søbeskyttelseslinje på 150 meter i henhold til

naturbeskyttelseslovens §16. Med en forventet vandflade på ca. 335 ha, vil Søborg Sø derfor afkaste en

søbeskyttelseslinje. Det betyder, at lodsejere inden for beskyttelseszonen skal ansøge om en dispensation, såfremt

de ønsker at opføre byggeri, ændre terrænet eller lign. Beskyttelseslinjen omkring søer skal sikre, at der ikke

gennemføres projekter, der vil påvirke oplevelsen af disse markante og værdifulde landskabselementer negativt.

Søer skal også sikres som vigtige levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet.
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Figur 3: Kort over den forventede udbredelse af Søborg Sø og den forventede afgrænsning af søbeskyttelseslinjen omkring søen.

Åbeskyttelseslinje 

Visse vandløb og åer afkaster en åbeskyttelseslinje på 150 meter i henhold til Naturbeskyttelseslovens §16.

Indenfor kommuneplantillæggets afgrænsning drejer det sig om Søborg Kanal og Søborg Landkanal. Det betyder,
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at lodsejere inden for beskyttelseszonen skal ansøge om en dispensation, såfremt de ønsker at opføre byggeri,

ændre terrænet eller lign. Beskyttelseslinjen omkring vandløb skal sikre, at der ikke gennemføres projekter, der vil

påvirke oplevelsen af disse markante og værdifulde landskabselementer negativt. Vandløb skal også sikres som

vigtige levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet.

Den sydlige del af åbeskyttelseslinjen vil blive ændret eller forsvinde når den sydlige del af Søborg Kanal og

området omkring bliver til sø.
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Figur 4: Kortet viser åbeskyttelseslinjen omkring Søborg Kanal og Søborg Landkanal. Når søen er genetableret vil en del af åbeskyttelseslinjen

forsvinde. 
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Kirkebyggelinje 

Kirker der ligger mere eller mindre i det åbne land afkaster en kirkebeskyttelseslinje på 300 meter i henhold til

Naturbeskyttelseslovens §19.  Indenfor kommuneplantillægget drejer det sig om Søborg Kirke. Efter 

bestemmelsen er der indenfor 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse som er over 8,5 meter højt. Det

betyder, at hvis der skal opføres byggeri der er over 8,5 meter højt indenfor kirkebeskyttelseslinjen skal der

ansøges om en dispensation. Hovedformålet med beskyttelseslinjen er at sikre kirker mod opførelse af bebyggelse

der som virker skæmmende på kirkerne eller som hindre at kirkerne er synlige i landskabet.
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Figur 5: Kortet viser kirkebyggelinjen omkring Søborg Kirke. 
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Fortidsmindebeskyttelseslinje 

Synlige fortidsminder afkaster en beskyttelseslinje på 100 meter omkring fortidsmindet i henhold til

Naturbeskyttelseslovens § 18. Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke foretages ændringer i

tilstanden, fx tilplantninger og ændringer i terrænet eller placeres bebyggelse. Det betyder, at opførelse af byggeri

eller ændringer i tilstanden kræver en dispensation. Hovedformålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre

fortidsmindernes værdi som landskabselement. 
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Figur 6: Kortet viser fortidsmindebeskyttelseslinjer indenfor kommuneplantillægget.

Kulturarvsarealer og fortidsminder 

Området i den ældste del af Søborg landsby, Søborg Slotruin og området mellem ruinen og landsbyen er udpeget

som nationalt kulturarvsareal. I den nordlige del af planområdet er der også udpeget et nationalt kulturarvsareal
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(Højbro). Udpegningen til kulturarvsarealer betyder, at der er stor sandsynlighed for at finde fortidsminder i jorden

og Museum Nordsjælland skal derfor kontaktes inden der graves i jorden.

Søborg Slotsruin og Søborg Voldsted er begge udpeget som fredede fortidsminder. Brolægning/vejforløbet i og

omkring Søborg Landsby er også udpeget som fredet fortidsminde.

Rundt om Søborg Kirke og kirkegård er der et fredet område, hvor der af hensyn til kirken ikke må opføres

skæmmende indretninger. 
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Figur 7: Kortet kulturarvsarealer samt fredede fortidsminder.

Miljøbeskyttelsesloven 

I forbindelse med lokalplanlægning og tilladelse til konkrete projekter til fx shelters eller andre publikumsfaciliteter

skal det vurderes om der kan opstå gener i form af støj eller røg fra overnatningspladser og lignende.
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Ved Ørbakkevej 51 er der en eksisterende skydebane. I forbindelse med projekter skal der være opmærksomhed

på at der ikke kan placeres støjfølsom anvendelse i nærheden af skydebanen. 

Sommerhusloven  

Erhvervsmæssig udlejning af hytter eller arealer til ferie- og fritidsformål skal være i overensstemmelse med

sommerhuslovens regler.

 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadens planlægning 

I Fingerplan 2019 ligger Gribskov Kommune i det 'øvrige hovedstadsområde'. Kommuneplantillæg nr. 9 er i

overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2019. 

Vandplaner og Vandhandleplaner 

Grundvand 

Området der er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 9 ligger inde for et indenfor et området, der er udpeget som

”område med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), og delvist indenfor indvindingsopland til Gilleleje Vandværk,

men ikke indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indsatsområde (IO) (for så vidt angår nitrat) eller

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Kommuneplantillægget giver mulighed for at fremme muligheden for rekreativ anvendelse og dermed ikke mulighed

for virksomhedstyper eller anlæg, der kan være til væsentlig fare for forurening af drikkevandsinteressen, jf.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, BEK nr. 1697 af 21/12/2016. Det vurderes på den

baggrund, at det med vedtagelse af kommuneplantillægget og de aktiviteter den rummer, ikke vil være til væsentlig

fare for forurening af grundvandet.

Vandløb 

I den gældende vandområdeplan 2015-21 samt i den nye 2021-27 har Søborg Kanal og Søborg Landkanal begge

en samlet god økologisk tilstand som miljømål. Den nuværende samlet miljøtilstand er moderat økologisk tilstand

for Søborg Kanal og delvis moderat økologisk tilstand og dårlig økologisk tilstand for Søborg Landkanal. Den

rekreative anvendelse som kommuneplantillægget giver mulighed for vurderes dog ikke at påvirke vandløbenes

miljøtilstand. 
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Figur 8: Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

Natura 2000-områder 

Der ligger ikke udpegede Natura 2000-områder indenfor planområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 133

Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov der ligger ca. 250 meter mod syd. Godt to kilometer mod nord
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ligger det marine Natura 2000-område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten. Fra Søborg Sø er der via Søborg Kanal,

hydrologisk kontakt til Kattegat og dette Natura 2000-område. 

 

Planen fastsætter ikke konkrete rammer for fremtidige anlægsprojekter, idet den ikke i sig selv giver tilladelse til

konkrete projekter. Planen fastsætter rammerne for hvordan områderne kan understøtte den rekreative brug af det

nye naturområde Søborg Sø og hvordan der ved lokalplanlægning eller landzonetilladelse for konkrete turisme- og

friluftsanlæg skal tages hensyn til naturen.  

Der er udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering, som konkluderer at kommuneplantillægget kan

vedtages uden at kunne medføre væsentlig påvirkning naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for de

nærmeste og andre Natura 2000-områder. Planens potentielle påvirkninger på naturen er meget begrænset og kun

af lokal betydning. Hertil kommer, at planen ikke i sig selv giver tilladelse til fremtidige anlægsprojekter, og at det

derfor også i den videre lokalplanlægning vil blive sikret, at evt. nye anlægsprojekter ikke vil medføre væsentlig

påvirkning på Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter 

Der findes flere bilag IV-arter indenfor planområdet, stor vandsalamander og syv arter af flagermus. Der er

udarbejdet en væsentlighedsvurdering, hvor det fremgår en såkaldt bilag IV-vurdering af dette kommuneplantillægs

eventuelle påvirkning på bilag IV-arter i området.

Af bilag IV-vurderingen fremgår det, at de tiltag som kommuneplantillægget åbner op for kan planlægges således at

der ikke sker en påvirkning på arternes yngle- og rasteområder, og at de kan gennemføres uden skade på individer

og bestande. Af kommuneplantillægget fremgår det desuden at der ved fremtidig lokalplanlægning, skal tages

særlige naturhensyn, hvorfor det vurderes at plantillægget kan vedtages uden, at der sker en forringelse af den

økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i området. 

Kommuneplantillægget giver i sig selv ikke tilladelse til fremtidige anlægsprojekter og det vil derfor i den videre

lokalplanlægning eller tilladelse til konkrete projekter blive sikret at bilag IV-arternes yngle- og rastesteder ikke

påvirkes negativt og at områdernes økologiske funktionalitet bevares eller endda forbedres.

Råstofplan 2020 for Region Hovedstad 

Der er ikke udpeget råstofområder indenfor planområdet.

Redegørelse for kystnærhedszonen 

Den nordligste del af planområdet ligger indenfor en 3 km brede kystnærhedszone.

Arealerne som er omfattet af kommuneplantillægget ligger mindst 2,4 km fra kysten. Set i forhold til kysten ligger

planområdet bag ved byområderne og sommerhusområderne ved Gilleleje. Det vurderes derfor, at en øget

mulighed for rekreative anvendelse ved Søborg Sø ikke vil påvirke kystlandskabet.

Turisme 

Det fremgår af Kommuneplan 2021-33s redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen, at byrådet ønsker at

helårsturismen skal fremmes i hele kommunen. Sæsonen skal forlænges, samtidigt med at der skabes rum for nye

overnatningsmuligheder og andre turisme- og oplevelsesmæssige faciliteter. Udlæg af kommuneplanrammer for

rekreativ anvendelse ved Søborg Sø er med til at understøtte denne målsætning.

Kommuneplan 2021-33

Lavbundsarealer 

 Lavbundsarealer er lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger

samt tidligeremfjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsjord. Lavbundsarealer skal friholdes for

byggeri, anlæg mv., der ikke relaterer sig til klimatilpasningstiltag for oversvømmelse, og der må ikke ske

terrænregulering, som kan forhindre muligheden for senere at genskabe det naturlige vådområde. Udpegningen af

lavbundsarealer stammer fra de gamle regionplaner, og er baseret på ældre data, hvor der ikke har været zoomet
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ned på hver enkel udpegning. Dermed er udpegningen foretaget med ”brede penselstrøg”. 

Statens projekt for Søborg Sø er nu ved at genskabe Søborg Sø som naturligt vådområde, så søens tidligere

udstrækning kan opleves og dermed er en del af formålet med udpegningen til lavbundsområde dermed opfyldt.

Som følge af dette er udpegningen til lavbundsarealer justeret i forbindelse med dette kommuneplantillæg, så det

indenfor kommuneplantillægges område primært er områderne tæt ved den forventede afgrænsning af den

genskabte Søborg Sø der er udpeget lavbundsarealer. Der er taget udgangspunkt i kote 2,5 meter omkring søen

ved den nye udpegning af lavbundsområdet.   

Kortet herunder viser den nye udpegning til lavbundsområder samt den gældende udpegning i Kommuneplan

2021-33.
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Figur 9. Kortet viser den nye udpegning til lavbundsområder og den gældende udpegning i Kommuneplan 2021-33.
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Bevaringsværdigt landskab 

Den tørlagte Søborg Sø, Søborg Landsby og området omkring er udpeget som bevaringsværdigt landskab i

Kommuneplan 2021-33, som en del af landskabskarakterområdet Søborg Sø. Landskabet i området vil ændre sig

de næste år i takt med at genskabelse af Søborg Sø realiseres. Søfladen vil i den forbindelse blive et endnu

stærkere karaktertræk i området. 

På sammen måde vil Søborg Slotsruin også komme til at fremstå tydeligere i landskabet når slotsruinen igen

kommer til at ligge på et næs i søen. 

Sommerhusområdet Lundebakke er en del af et større dødislandskab og meget kuperet. Fra bakkerne er der god

udsigt over Søborg Sø.

Det vurderes overordnet set, at de aktiviteter som kommuneplantillægget giver mulighed for ikke slører landskabet

blandt andet fordi overnatningshytter og lignende skal placeres i nærheden af eksisterende bebyggelse. Desuden

kan der kun opføres et begrænset byggeri til rekreative aktiviteter.  Ved konkret tilladelse eller lokalplanlægning af

rekreative aktiviteter og anlæg skal anlæg og bebyggelse placeres så oplevelsen af landskabet ikke sløres. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Omkring Søborg Kirke er der i kommuneplan 2021-33 udpeget et område hvor ind- og udsynet til kirken skal

bevares, så kirkens synlighed i landskabet bevares. Kirken og området omkring er desuden en væsentlig del af

kulturmiljøet i Søborg landsby. 

Omkring Søborg landsby og Søborg Slotsruin er der mange kulturhistoriske spor og interesser. Lokalplanlægning

og tilladelse til aktiviteter skal derfor tage hensyn til interesserne og der skal redegøres for hvordan der bliver taget

hensyn til interesser.

Selve Søborg Landsby er ikke omfattet af kommuneplantillægget. 

Grønt Danmarkskort 

Dele af Søborg Sø er udpeget som en del af Grønt Danmarkskort. Arealerne er udpeget som potentielle

naturområder. Genskabelse af Søborg Sø vil øge naturindholdet, og dermed understøtte udpegningen i Grønt

Danmarkskort. 

Det vurderes ikke at en øget rekreativ anvendelse af området omkring søen vil være i strid med udpegningen til

potentiel natur. Anvendelse af selve søfladen til sejlads vil blive reguleret af et nyt regulativet for Søborg Sø (efter

vandløbsloven). 

Friluftsområder og friluftsanlæg 

Omkring Græsted og Gilleleje er der i Kommuneplan 2021-33 udpeget en bynær rekreativ zone på 1 km omkring

byranden til friluftsformål. Kommuneplantillæg 9 supplerer og konkretiserer denne udpegning. Aktiviteterne i

planområdet for kommuneplantillæg nr. 9 vil dog også  henvende sig til turister og besøgende i området.

Ved Ørbakkevej 51 er der en skydebane. Kommuneplantillægget regulerer ikke aktiviteterne på skydebanen.

Skydebanen er reguleret af  miljøgodkendelsen.

Landbrugsområder 

Mindre dele af planområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i Kommuneplan 2021-33.

Kommuneplanrammerne hindre ikke at områderne fortsat kan bruges til landbrug.

Skovrejsningsområder 

Størstedelen af planområdet er i Kommuneplan 2021-33 udlagt til område, hvor skovrejsning er uønsket.
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Ved Græsted (i rammeområde 3.R.06) er der et mindre område tæt ved byen der er udlagt til skovrejsningsområde.

Det vurderes ikke at Forslag til kommuneplantillæg forhindrer at der kan rejses skov i området. Bynær skov og

rekreativ anvendelse kan som udgangspunkt understøtte hinanden.  

 

Miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og

konkrete projekter (VVM)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og

konkret projekter (VVM) for at vurdere om det skal gennemføres en miljøvurdering.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig

indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlig mere trafik i området end den trafikforøgelse

der forventes at ske i forbindelse med naturgenopretningsprojektet for Søborg Sø. Der bliver anlagt

parkeringsfaciliteter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet.

Det vurderes at kommuneplantillægget ikke påvirker de landskabelige og kulturhistoriske interesser indenfor

planområdet. I forbindelse med lokalplanlægning eller tilladelse til konkret skal projekterne tilpasses så de tager

hensyn til disse værdier.

Det vurderes at planområdet ikke påvirker kystlandskabet selvom dele af arealet ligger inden for

kystnærhedszonen. Denne vurdering skyldes bl.a. at planområdet ligger bag ved by- og sommerhusområder ved

Gilleleje set ift. kysten. Ved konkrete tilladelse til fx udsigtstårne og fugletårne eller andre høje bygninger

indenfor kystnærhedszonen skal dette vurderes konkret.

Der er indenfor planområdet registreret arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Stor vandsalamander, og 7

arter af flagermus. Der er udarbejdet en væsentlighedsvurdering hvor der fremgår en bilag IV-vurdering hvor det

er vurderet, at planen ikke vil påvirke bilag IV-arterne yngle- og rasteområder negativt eller forringe områdets

økologiske funktionalitet for disse.
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3.R.04 - Rekreativ anvendelse ved Søborg Sø

Anvendelse

Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, øvrige ferie- og fritidsformål,

jordbrugsområde

Området kan anvendes til landbrugsdrift, men derudover kan området anvendes til støttepunkter for

friluftsliv som fx fugletårne, stier, parkeringsanlæg, toiletfaciliteter, mindre fritidsanlæg samt anlæg

til turisme erhverv . Der kan opføres mindre bygninger til formidlingsaktiviteter og udlejning af

friluftsgrej. 

Der kan etableres enkelte mindre overnatningsfaciliteter i form af glampinghytter eller lignende, hvis

placeringen sker i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

Der udarbejdes et regulativ for Søborg Sø hvor sejlads på sø vil blive reguleret. 

Generelle anvendelsesbestemmelser

Kommuneplanrammen er en del af et område, hvor kommunen ønsker at give øgede muligheder for

rekreativ anvendelse med tilknytning til Søborg Sø. 

Kommuneplanrammen er ikke til hindre for at der fortsat kan være landbrugsdrift i området.

Zonestatus

Planlagt zone er landzone
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Bebyggelsesomfang

Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser

Ved lokalplanlægning og landzonetilladelser til konkrete turisme- og friluftsanlæg skal der tages

hensyn til det bevaringsværdige landskab, de kulturhistoriske interesser samt naturinteresserne i

området. Se kapitel 2.1 Grønt Danmarkskort, 2.2 Bevaringsværdige landskaber og 2.3

kulturhistoriske bevaringsværdier .
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3.R.05 - Rekreativ anvendelse øst for Søborg Sø

Anvendelse

Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til jordbrugsområde, naturområde

Der vil kunne etableres stier, fugletårne og lignende publikumsfaciliteter. 

Der skal ske naturpleje i området af hensyn til engsnarre. Stier, fugletårne og lignende

publikumsfaciliteter må ikke placeres indenfor engsnarrens plejeområde. 

Der udarbejdes et regulativ for Søborg Sø hvor sejlads på sø vil blive reguleret.

Generelle anvendelsesbestemmelser

Kommuneplanrammen er en del af et område, hvor kommunen ønsker at give øgede muligheder for

rekreativ anvendelse med tilknytning til Søborg Sø. 

Rammeområdet er dog udlagt til naturområde hvor der tilstræbes ro og uforstyrrethed. 

Kommuneplanrammen er ikke til hindre for at der fortsat kan være landbrugsdrift i området.

Zonestatus

Planlagt zone er landzone
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Bebyggelsesomfang

Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser

Ved lokalplanlægning og landzonetilladelser til fugletårne og andre lignede publikums faciliteter, skal

der tages hensyn til det bevaringsværdige landskab, de kulturhistoriske interesser samt

naturinteresserne i området. Se kapitel 2.1 Grønt Danmarkskort, 2.2 Bevaringsværdige landskaber

og 2.3 kulturhistoriske bevaringsværdier .
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3.R.06 - Rekreativ anvendelse syd for Søborg Sø

Anvendelse

Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, jordbrugsområde

Området kan anvendes til landbrugsdrift, men derudover kan området anvendes til støttepunkter for

friluftsliv som fx fugletårne, stier, parkeringsanlæg, toiletfaciliteter og lignende. Der kan endvidere

etableres enkelte mindre overnatningsfaciliteter samt primitive overnatningspladser og lignende. 

Der udarbejdes et regulativ for Søborg Sø hvor sejlads på sø vil blive reguleret.

Generelle anvendelsesbestemmelser

Kommuneplanrammen er en del af et område, hvor kommunen ønsker at give øgede muligheder for

rekreativ anvendelse med tilknytning til Søborg Sø. 

Kommuneplanrammen er ikke til hindre for at der fortsat kan være landbrugsdrift i området.

Zonestatus

Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
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Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser

Ved lokalplanlægning og landzonetilladelser til konkrete turisme- og friluftsanlæg skal der tages

hensyn til det bevaringsværdige landskab, de kulturhistoriske interesser samt naturinteresserne i

området. Se kapitel 2.1 Grønt Danmarkskort, 2.2 Bevaringsværdige landskaber og 2.3

kulturhistoriske bevaringsværdier .
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