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Til:

Halsnæs Kommune 

Rådhuset 
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk 

Cc Hans Lybecker

Vedrørende nedrivning, udstyking og byggeri på matriklerne 6 ao og 6 ae, Melby, kendt som 

Asserbohus

Grundejerforeningen har på bestyrelsesmøde i dag 7/12 '14 besluttet at rette henvendelse til 

Halsnæs kommune med forebyggende sigte. For ovennævnte matrikler har kommunen en gældende

lokalplan 01.37. Vi vil bede om en bekræftelse på, at kommen vil holde opsyn med, at denne 

lokalplan efterleves i forbindelse med arbejdet, samt at der tages et rimelig hensyn til områdets 

øvrige beboere. Vi har med glæde bemærket, at kommunen er opmærksom på mulige 

miljøskadelige stoffer i bygningerne.

1) Ekstraordinære skader på vejene forårsaget af arbejdet skal udbedres løbende, så vejene er 

farbare. Efter endt byggeri skal vejene bringes i en stand ikke ringere end før arbejdet blev 

påbegyndt.

2) Adgang til Asserbohus (hovedbygningen) skal være fra Skånstrømsvej som er den officielle 

adresse.

3) Eventuel nedrivning af hovedbygningen skal foretages udenfor skoleferien, og materialerne køres

ad den korteste rute, dvs ad den asfalterede del af Skånstrømsvej. Ud over almindelig støv og støj 

må andre miljøproblemer, bl. a. i form af frigørelse af store mængder skimmelsvampesporer, 

forventes under nedrivningen.
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4) Området skal bevare sit plantageagtige præg. Der er allerede fældet træer i et omfang som ikke 

lever op til dette krav, faktisk er en større del af de kommende udstykninger nu helt uden træer. Der 

skal jf lokalplanen genplantes med træer efter områdets karakter, det vil sige skovfyr, birk, eg og til 

dels gran. Genplantningen skal foretages indenfor den af kommunen fastlagte tidsramme jf § 9 stk. 

9 og være med træer af passende størrelse.

Med venlig hilsen

p. b. v.

Else Nielsen, formand

Asserbohusvej 23

3300 Frederiksværk
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