
SV: Byggeri på 6ae m.fl. Melby By, Det tidligere Asserbohus 
Pia Larsen Weirum [pilw@halsnaes.dk] 
Sendt: 17. september 2015 16:35 
Til: Lars Quist 

Cc: 
tbirden@gmail.com; ole@lindstroem.eu; Lars Bancroft [lb@nova5.dk]; 
else.kjeld.nielsen@gmail.com; hamo@youmail.dk 

    
Kære Lars Quist

Du har anmodet om en klagemulighed.

Du har mulighed for at klage til Statsforvaltningen, hvis du ikke mener, at kommunen overholder 
gældende lovgivning, jf. Styrelseslovens § 48.

Klagen skal sendes til tilsynet@statsforvaltningen.dk eller Statsforvaltningen, Storetorv 10 6200 
Aabenraa. Du kan også ringe til Statsforvaltningens infocenter på 72567000.

Venlig hilsen

Pia Larsen Weirum
Leder af Plan og Byg
Direkte 4778 4416 · Mobil 5167 5400 · pilw@halsnaes.dk

Miljø og Teknik · Plan og Byg
Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000

Halsnæs Kommune · mail@halsnaes.dk · www.halsnaes.dk

Brug Digital Post - og spar på papir og porto

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lars Quist [mailto:lars.quist@dadlnet.dk] 
Sendt: 13. september 2015 21:57
Til: Pia Larsen Weirum
Cc: tbirden@gmail.com; ole@lindstroem.eu; Lars Bancroft; else.kjeld.nielsen@gmail.com; 
hamo@youmail.dk
Emne: SV: Byggeri på 6ae m.fl. Melby By, Det tidligere Asserbohus

Kære Pia Larsen Weirum

Cc.. bestyrelsen Asserbohus grundejerforening

Du skriver at kommuneplanen ikke er bindende for borgerne. Og du skriver, at lokalplanen ikke 



skal tages bogstaveligt. Det giver næppe mening for mange. Dertil er der andre punkter, hvor vi er 
uenige.

Nuvel, først og fremmest har jeg klaget over kommunens forvaltning (ikke over byggeriet, som du 
skriver, men over kommunens tilladelser). Og jeg har bedt om oplysning om, hvor jeg kan anke din 
afvisning af den klage jeg indgav til borgmesteren. Den oplysning har du ikke givet.

Du skal venligst snarest meddele mig mine ankemuligheder.

Med venlig hilsen

Lars Quist

________________________________________
Fra: Pia Larsen Weirum [pilw@halsnaes.dk]
Sendt: 31. august 2015 13:09
Til: Lars Quist
Cc: Camilla Smith Christensen
Emne: Byggeri på 6ae m.fl. Melby By, Det tidligere Asserbohus

Kære Lars Quist

Du har sendt borgmester Steen Hasselriis en klage over det byggeri, der foregår på det tidligere 
areal for Asserbohus Kostskole.

Byggeriet er omfattet af lokalplan 01.37, der blev udarbejdet for området i 2008.

Borgmesteren har bedt administrationen om at kommentere dine punkter.

Der er politisk givet dispensation fra lokalplanen til en overskridelse af lokalplanens 
bebyggelsesprocent. Baggrunden for beslutningen er, at bebyggelsesprocenten er taget fra 
bygningsreglementet, der i mellemtiden er ændret, så det er tilladt bygge 15% i stedet for 10%. Hvis
der blev udarbejdet en ny lokalplan, vil bebyggelsesprocenten blive 15, som den også i det øvrige 
sommerhusområde. Der blev foretaget naboorientering til de  tilstødende ejendomme, der også fik 
mulighed for at klage over afgørelsen senest 4 uger efter afgørelsen blev givet. Der er ikke indgivet 
klager til Natur- og Miljøklagenævnet på daværende tidspunkt.



Når Byrådet har vedtaget en lokalplan, er det lokalplanens bestemmelser, der er gældende over 
kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke bindende for borgerne, så hvis de nye bestemmelser i 
kommuneplanen skal være gældende, ville det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Dette har 
Byrådet ikke fundet var nødvendigt. Der kan derfor ikke stilles andre krav til byggeri, end de 
bestemmelser, der er i lokalplanen, giver mulighed for.

Bygherre har anset det for nødvendigt at fjerne hele beplantningen af sikkerhedsmæssige årsager. 
Lokalplanen foreskriver kun, at eksisterende beplantning så vidt muligt skal bevares. Der er ikke 
forbud mod fældning. Lokalplanen pålægger ejere at genplante.

Udlejning af sommerhus anses ikke i strid med lokalplanen eller kommuneplanen, idet 
sommerhusene benyttes til ferie og fritidsformål.

Hvad angår vejadgang anfører lokalplanen, hvor ejendommene har adgang fra, ikke at det ikke kan 
ændres. De ejendomme, der ligger mod Hedelærkevej, har været benyttet som parkeringsplads og 
har hele tiden haft vejadgang fra Hedelærkevej.

Jeg håber, at du har fået svar på dine spørgsmål. Ellers er du meget velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Pia Larsen Weirum
Leder af Plan og Byg

Direkte 4778 4416 · Mobil 5167 5400 · pilw@halsnaes.dk
Miljø og Teknik · Plan og Byg
Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000
Halsnæs Kommune · mail@halsnaes.dk<mailto:mail@halsnaes.dk> · 
www.halsnaes.dk<http://www.halsnaes.dk>
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