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Nr. Navn Resumé af indsigelse/bemærkning Administrationens vurdering 

1 Joan Krustrup 
Mostergårdsvej 11 

1A. Vi gerne støtte op om at bebyggelsesprocenten 
hæves til 15. Er ikke urolig over at det kan betyde at der 
bygges store sommerhus. 
Syntes at Asserbohus er én fantastisk bygning som bør 
bevares. 
Tror at projektet kan give området et løft 

Ad 1A. Projektet indebærer at Asserbohus bevares 
og renoveres. De øvrige bygninger på ejendommen 
fjernes. 
Det vurderes, at Asserbohus er en meget særpræget 
bygning med en markant lokal historie, og at der bør 
arbejdes for at bevarer bygningen. 

2 Lis og Willy Gribe 
Mostergårdsvej 1 

2A. Er bange for at en ændring af bebyggelsesprocenten 
til 15 kan betyde at de 9 nye stor huse bliver et storbygs-
implantat i et harmonisk område. 
mener kun at karakteren i sommerhusområdet kan 
bevares hvis der holdes fast i 10%. 

2B. Mener at de nye sommerhuse kan bruges som 
helårshuse på sigt. 

2C. Herudover kommentarer til hvad en ny lokalplan skal 
indeholde. 

AD 2A. Hele det omkringliggende sommerhusområde 
er ikke lokalplanlagt. Der ligger nogle servitutter, som 
ikke siger noget om bebyggelsesprocenten. Det 
betyder, at det er kommuneplanens retningslinjer der 
er gældende, og heri gives der mulighed for 15%. 
Det vurderes derfor at der også bør gives 
dispensation i forhold til bebyggelsesprocenten på 
Asserbohusgrunden (lokalplan 01.37) til samme 
bebyggelsesprocent og dermed gennemførslen af 
det fremlagte projekt. 
 
Ad 2B. Der er tale om sommerhuse, og der gælder 
de samme regler for anvendelse som i hele det 
omkringliggende område. 

Ad 2C. Med det aktuelle projekt skal der ikke 



 

Nr. Navn Resumé af indsigelse/bemærkning Administrationens vurdering 

udarbejdes ny lokalplan. 

3 Jonna og Torben 
Hedegaard 
Mejsestien 8 

3A. Mener at en ændring af bebyggelsesprocenten for 
Asserbohus grunden vil være et alvorligt tab for området. 

3B. Vurderer at bebyggelsesprocenten i det 
omkringliggende område reelt er mellem 5 og 10 

3C. Mener at det giver for store huse på 
Asserbohusgrunden, som vil ødelægge området 
skovkarakter. 

3D. Det bør sikres at Asserbohus renoveres eller rives 
ned. 

Se 2A 

Ad 3B. Men det er jo ikke nødvendigvis tilfældet 
fremover. Idet det er muligt at bygge til eller bygge 
helt nyt. 

Ad 3C. Lokalplanen 01.37 er fortsat gældende og 
heri er der bestemmelser der sikre beplantning og 
den skovagtige karakter. 
 
Se 1A 

4 Enslydende indsigelse fra 
Skånstrømsvej 4; 

Skånstrømsvej 10 
 
Mostergårdsvej 15 
 
Egernstien 15 
 
Skånstrømsvej 16 

4A. Mener at bebyggelsesprocenten skal fastholdes på 
10, idet en ændring vil betyde en forhøjet 
bebyggelsestæthed på Asserbohus grunden og 
ødelægges skovkarakteren og kan betyde at det fremstår 
som villakvarter. 

4B. Overvejer hvilken værdi Asserbo hus har når der 
frastykkes 9 sommerhusgrunde. 

Se. 3C 
 
 
 
 
Ad 4B. Den eksisterende lokalplan indeholder 
allerede den mulighed  

5 Ulla Thomsen 
Uglestien 20 

5A. Ønsker ikke en ændring af bebyggelsesprocenten og 
ønsker den nuværende lokalplan bibeholdes for området 

5B. Ønsker det sikret at de tinglyste servitutter for 
området overholdes. 

Se. 2A 

 
Se 2A 

6 Bente og Ole Lindstrøm 
Mejsestien 7 

6A. Mener at en ændring af bebyggelsesprocenten, 
byggeri af 9 sommerhuse og renoveringen af Asserbohus 
vil betyde store ændring af området. 

Ad 6A. Den eksisterende lokalplan giver den 
mulighed. Det er kun bebyggelsesprocenten der 
ændres. 
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7 Per Søndergaard og Lone 
Aller 
Mostergårdsvej 13 

7A. Ønsker at bebyggelsesprocenten bevares på 10% da 
der ellers vil komme for store huse med mange 
sengepladser der kan udlejes til mange personer  inkl. 
unge med larm til følge. 

7A. Administrationen vurderer ikke at en ændring af 
bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % vil have 
væsentligt betydning for belastningen i området. 

8 Thomas Frank Jørgensen 
Skånstrømsvej 15B 

8A Er positiv overfor projektet og finder at det vil være 
rigtig godt hvis man kan bevare Asserbohus. 

8B Ønsker at der er plads til parkering på de enkelte 
matrikler 

 

 
Ad 8B. Det er allerede et krav i lokalplan 01.37 

9 Susanne Lindow 
Rosenvænget 2E 
Fredensborg 

9A. Mener at erhvervsmæssig udlejning af sommerhus i 
det omfang er i strid med lokalplanen og at det vil være 
ødelæggende for området. 
 

Ad 9A. Det er ikke i strid med lokalplanen. 
Der er nogle helt klare regler for erhvervsmæssige 
udlejning af sommerhuse. Og man skal have en 
tilladelse fra Naturstyrelsen. 

10 Asserbohus 
Grundejerforening. 

10A. Grundejerforeningen mener ikke at projektet 
overholder lokalplanen, i forhold til at man både udstykker 
og bevare Asserbohus. 
 
10B. Tvivler på at restgrunden med Asserbohus på 
overholder bebyggelsesprocenten på 30. 

10C. Tvivler på at bygningsreglementet kan overholdes 
på flere punkter. 

10D. Finder det uhensigtsmæssigt med en koteletgrund 

Ad 10A. Projektet er ikke i strid med lokalplanens 
bestemmelser. Man kan godt både udstykke og 
bevares Asserbohus. 

Ad 10B Der vil fortsat være krav om at 
restejendommen hvorpå Asserbohus ligger 
maksimalt må have en bebyggelsesprocent på 30,  
 
Ad 10C. Det skal selvfølgelig vurderes når der skal 
gives byggetilladelse. Det vurderes ikke umiddelbart 
at der er problemer. 
 
Ad 10D. antallet af grunde der udstykkes er ændret 
fra 9 til 8, og det betyder at der ikke er en 
koteletgrund. 

11 Else Nielsen 
Asserbohusvej 23 

11A. Gør indsigelser til projektet og henviser til 
lokalplanen og til Asserbohus Grundejerforenings 
servitutter. 

Se 2A 
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12 Dorthe og Bjarne Fledelius 
Asserbohusvej 19 

12A. Ønsker at fastholde bebyggelsesprocenten på 10 for 
at sikre området fortsat fremstår skovplantet og ikke som 
et ferieland. 

Se 2A 

13 Marta og Bent Holstein 

Mejsestien 10 

13A Ønsker at der gives afslag på dispensation til at øge 
bebyggelsesprocenten til 15, da naboerne ønsker at 
bevarer områdets særpræg med spredt 
sommerhusbebyggelse og en skovpræget plantage. 
Mener at store nye sommerhuse på Asserbohusgrunden 
til komme til at fremstå som et tætbygget villakvarter. 

13B Det bør sikres at Asserbohus enten bliver revet ned 
eller sat i stand samtidig med udstykningen, så det ikke 
kommer til at ligge som et spøgelsesslot. 

Se 2A og 3C 

Ad 13B Det er ikke noget kommunen kan stille krav 
om. 

14 Birgitte Olesen 
Egernstien 10 

14A Spørger om kommunen er bekendt med forholdene i 
området, og påpeger at det ikke fremstår som et samlet 
planlagt sted. Ønsker at bebyggelsesprocenten 
fastholdes på 10%, for at sikre det skovagtige præg og 
forbi det omkringliggende langt fra fremstår som tæt 
bebygget. 
 
14B Finder at det er alt for meget med både 
ferielejligheder og store sommerhuse, da det vil være et 
fremmedelement og vil betyde øget trafik på alle tider af 
døgnet. 

Se 2A 

Ad 14B Lokalplanen giver mulighed for både 
ferielejligheder og sommerhuse. Den eneste ændring 
er bebyggelsesprocent der ønskes ændret fra 10 til 
15 på linje med mulighederne i det omkringliggende 
sommerhusområde. 

15 Stephen Mathiasen og 
Stella Lützer 
Hønsestien 6 

15A Protesterer mod planen om at ændre lokalplanen for 
området omkring Asserbohus, da store sommerhus vil 
betyder alt for mange mennesker i højsæsonen og det vil 
ødelægge herlighedsværdien. 

Se 2A 

16 Adam Aamann-Christensen 
og Sara Cvetkovski 
Skånstrømsvej 13a 

16A Ønsker at gøre indsigelse mod ansøgning om 
dispensation, idet de mener at en bebyggelsesprocent på 
15 vil betyde at området bliver meget tæt bebygget og at 
området karakter af plantage ikke vil kunne bevares. 

Se 2A og 3C 
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17 Flemming Visholm 
Skånstrømsvej 12 

17A Ønsker ikke en udstykning af sommerhusgrunde. Ad 17A Lokalplan 01.37 giver allerede mulighed for 
udstykning af sommerhusgrunde. 

 


