
85. Ansøgning af dispensation fra bebyggelsesprocenten i lokalplan 01.37 for 
Asserbohus

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocenten i 

forbindelse med byggeri af 8 sommerhuse ved Asserbohus.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik beslutter, at der gives dispensation fra 

lokalplan 01.37 for Asserbohus, således at bebyggelsesprocenten bliver 15% på de 

sommerhusgrunde, der udstykkes fra ejendommen.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Asserbohus blev sat til salg, blev der udarbejdet en lokalplan 01.37 for 

Asserbohus. Lokalplanen giver mulighed for dels at bevare bygningen og udstykke nogle 

sommerhuse, eller at nedrive bygningen og udstykke det hele til sommerhuse. Siden Tvind lukkede 

Asserbohus Efterskole, har bygningen stået tom. 

I foråret 2014 modtog kommunen en ansøgning om dispensation fra lokalplanen til at have en 

bebyggelsesprocent for de omkring 8-9 sommerhusgrunde på 15%, som ansøger planlagde at 

udstykke fra ejendommen. I lokalplanen er bebyggelsesproncenten for udstykkede grunde fastlagt 

til 10%. I den forbindelse blev der foretaget en nabohøring i området. Den aktuelle køber endte dog 

med ikke at overtage ejendommen og sagen kom derfor ikke til politiske behandling. 

Nu er Asserbohus blevet solgt og den nye ejer ønsker at gå videre med et ligende projekt, 

som kommunen modtog i foråret. Da nabohøringen er blevet foretaget indenfor de sidste måneder 

og da det projekt som ønskes gennemført betyder, at antallet af grunde er ændret fra 9 til 8 grunde 

har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages endnu en nabohøring.

Lokalplan 01.37 fastlægger at grundstykket omkring selve Asserbohus kan have en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30. Det skal sikres, at Asserbohus fortsat har et rimeligt areal 

omkring hovedbygningen. Der vil i dispensationen blive stillet som betingelse, at hvis det viser sig 

at bebyggelsesprocent ikke kan holdes indenfor 30% for hovedbygningen, skal antallet af 

sommerhusgrunde mindskes.

Der er kommet 22 tilbagemeldinger på nabohøringen. Enkelt er positive, men hovedparten mener 

ikke, at der bør gives dispensation for bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % for de udstykkede 

ejendomme. Hovedargumentet fra naboerne er, at det vil ødelægge den skovkarakter der er i 

området, at det vil betyde væsentligt flere mennesker i området og at det vil få karakter af tæt 

villaområde. 

Det vurderes ikke, at en ændring af bebyggelsesprocent fra 10 til 15 vil betyde en stor ændring i 

forhold til området karakter. Hele det omkringliggende sommerhusområde er ifølge kommuneplan 

2013 udlagt til en bebyggelsesprocent på 15. Grunden til at det ikke er tilfældet på 

Asserbohusgrunden er, at da lokalplkanen blev udarbejdet fastlagde bygningsreglementet 



bebyggelsesprocenten i sommerhusområder til 10. Efterfølgende er bebyggelsesprocenten i 

sommerhusområder i bygningsreglementet blevet ændret til 15%. Det bliver pt. ikke udnyttet på 

grundene i området, men hvis der på et tidspunkt kommer nye beboere der ønsker at bygge nye 

sommerhuse, så har de muligheden for en bebyggelsesprocent på 15. Det vurderes derfor, at der 

kan gives dispensation fra lokalplan 01.37 til at ændre bebyggelsesprocent  på 

de sommerhusgrunde, der udstykkes fra ejendommen fra 10 til 15 %.

Lokalplan 01.37 giver mulighed for at udstykke hele området til sommerhusgrunde eller til at 

anvende Asserbohus til ferielejligheder og udstykke et antal sommerhusgrunde. Det vurderes at en 

ændring af bebyggelsesprocenten på sommerhusgrundene der udstykkes fra ejendommen ikke vil 

betyder den store ændring i forhold til antallet af sommerhusgæster.

En bebyggelsesprocent på 15 er almindelig for sommerhusgrunde og medfører ikke en tæthed, så 

det fremstår som et villakvarter. Det, der kan få et område til at fremstå som et villakvarter, er, hvis 

der bliver anlagte haveanlæg, store terasser og faste hegn. Lokalplanen indeholder bestemmelser 

om, at skovkarakteren på området skal bevares.

Administratioen vurderer derfor, at en dispensation fra lokalplan 01.37 til en bebyggelsesprocent på 

15 for de udstykkede sommerhusgrunde ikke vil hare væsentlig betydning for området karakter og 

anvendelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Høring, dialog og formidling

Der har været foretaget nabohøring hos naboer der ligger umiddelbart omkring Asserbohus. Der er 

kommet 22 tilbagemeldinger fra naboer. Naboernes kommentare er samlet i bilag 1.

Bilag

 Gennemgang svar til nabohøringen

 Kortbilag - forslag til udstykning

https://www.halsnaes.dk/~/media/ESDH/committees/ab34881a-9e36-4df9-807a-82de5108dd6f/Ukendt/2537520-2623267-1.ashx
https://www.halsnaes.dk/~/media/ESDH/committees/ab34881a-9e36-4df9-807a-82de5108dd6f/Ukendt/2488941-2623158-1.ashx
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