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Kære Borgmester Steen Hasselriis

Kommunen ønsker naturligvis flere turister, hvilket jeg har forståelse for. Men ikke for enhver pris. 

Desværre finder jeg det nødvendigt at klage over kommunens forvaltning af udstykning, 

byggetilladelser og tilsyn med byggemodning af matriklerne 6 ae og 6 bq, Melby, samt matriklerne 

6 ao, 6 bl, 6 bm, 6 bn, 6 bo og 6 bp, Melby. Det vil sige det tidligere Asserbohus efterskole.

1) Der er givet dispensation til at bebygge 15% trods lokalplanens maksimum på 10%. Dette er

sket på trods af, at kommunen er gjort opmærksom på, at området generelt er bebygget 

omkring 5%. Dispensationen er dermed i strid med flere dele af kommuneplanen (f. eks. 

4.1.7 og 9).

2) Der er bygget sommerhuse en del større end de efter kommuneplanens (4.1.4) maksimalt 

tilladte 250 m2. Ifølge reklame fra DanCenter er ét på 298 og et andet på 315 m2.

3) Samtlige træer fraset nogle få i skel er fældet. Det må i høj grad overstige 'nødvendigt 

omfang', og er dermed i klar strid med servitutten afløst af lokalplanen og den overordnede 

kommuneplan 4.1.9 andet afsnit. Hele området skal have plantagelignende præg.

4) De opførte ejendomme synes opført med henblik på udlejning, ikke på privat brug med 

sekundær udlejning. Derfor er heller ikke kommuneplanens 4.1.2 overholdt.

5) Matriklerne 6 ae og 6 bq synes at skulle få indkørsel fra Hedelærkevej. Det må stoppes, idet 

lokalplanen tilsiger adgang fra Mostergårdsvej. Dertil ville 6 ae blive en koteletgrund, 

hvilket ville være dobbelt brud på lokalplanen.

Jeg forventer at Borgmesteren og dermed kommunen vil stoppe tilladelser i strid med lokalplan og 

kommuneplan, samt kræve, at bygherre nedlægger eventuelle indkørsler og bygninger, som 

kommunen ikke havde givet tilladelse til på forhånd.

Ligeledes skal det sikres, at genplantning til plantageagtigt præg finder sted.

I fald Halsnæs fortsat ønsker at handle i strid med egen kommuneplan ønsker jeg oplyst 

ankemuligheder.

Med venlig hilsen

Lars Quist, ejer af Hedelærkevej 14

Skolebakken 23
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