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Vi har modtaget din forespørgsel af 31.05.16 om muligheden for at kunne udstykke "Bøgeskovgård"
som er omfattet af lokalplan 512.15 som muliggør opførelsen af en daginstitution.
Der var med henvendelsen ikke vedlagt et konkret udstykningsforslag men dog et oplæg til en evt.
udstykning fra ejer, Helsinge Realskole.
Lokalplanen er fra december 2015, og bestemmer, at der ikke kan ske udstykning inden for området.

Henvendelsen begrundes med, at Gribvand i følge deres takstblad opkræver høje bidrag som bl.a
pålægges efter arealstørrelser for den enkelte ejendom.
Idet Gribskov Kommune generelt må henvise til Gribvand om takster , bidrag mv. kan vi oplyse
følgende:
Lokalplan 512.15 stiller ganske naturligt krav om at der ikke må ske udstykning inden for
lokalplanområdet. Børnehaven / daginstitutionen betragtes i den henseende som et selvfølgeligt hele
(dvs. bygninger med tilhørende opholdsarealer, legepladser, parkeringspladser mv.).
Det tilkendegives derfor hermed, at kommunen ikke har ønske om at tillade opdelinger af

"Bøgeskovgård" i form af selvstændige ejendomme.
Det må anbefales, at "Bøgeskovgård" drøfter bidragsstørrelsen nærmere med Gribvand idet
lokalplanen er ganske specifik (begrænsende) i sine bestemmelser om udstykning, størrelser på det
samlede bebyggede areal, befæstede arealer mv.
Hermed anser vi din henvendelse for besvaret, og Gribskov Kommune foretager sig ikke yderligere i
sagen.
vh.
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