
Klage vedrørende Halsnæs kommunes forvaltning af udstyknings- og byggesag

Gentofte 23. september 2015

til:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Halsnæs kommune har efter min overbevisning handlet kritisabelt og på flere punkter ikke lovligt 

vedrørende udstykning og tilladelser omkring matriklerne 6ao og 6ae, Melby. Da kommunen har afvist 

(vedlagt) min klage (vedlagt), anker jeg hermed til Statsforvaltningen.

1) Der er givet tilladelse til byggeri af sommerhuse over de 250 m2, som er den øverste grænse ifølge 

kommuneplanens 4.1.4. Kommunen har ganske vist givet en yderst kritisabel dispensation til at 

bebygge med 15% i stedet for de 10%, som lokalplanen tilsiger, men grænsen på 250 m2 er der ikke 

dispenseret fra, og må være gældende for alle sommerhuse uanset grundstørrelse og byggeprocent.

2) Matriklerne 6ae og 6bq skal efter lokalplanen have adgang fra Mostergårdsvej, hvor de også 

oprindeligt fik postadresse. Bygherre er imidlertid med kommunens billigelse i færd med at etablere 

adgang til begge fra Hedelærkevej. Vejene er ejet af Asserbohus grundejerforening, som ikke har 

givet denne tilladelse, endsige er blevet hørt. Ændringen er af så væsentlig gene for de eksisterende 

beboere, at tilladelsen må forudsætte en ny lokalplan. Derfor har flere beboere, støttet af 

grundejerforeningen, klaget til kommunen med krav om at få stoppet anlæggelsen af denne adgang. 

At der har været en parkeringsplads på 6bq's nordside er uvedkommende. Denne parkeringsplads var 

uden direkte adgang til matriklen 6ae i dens tidligere form, se f. eks. vedlagte billede fra 1999, 

kopieret fra miljøportal. P-pladsen var til brug for hotel og siden efterskole, og dermed til 

erhvervsbrug, alene derfor illegal nu.

3) Høringen (14.03.2014) omkring dispensation for byggeprocent blev tilsyneladende kun sendt til 

beboere klos op ad 6ao, men ikke til for eksempel grundejerforeningen! Det er en meget snæver 

fortolkning af begrebet nabo.

4) Det er kritisabelt, at kommunen har afvist alle forsøg fra beboerne på at imødegå denne voldsomme 

ændring at områdets karakter. Området består af sommerhuse på typisk 50 til 100 m2 (mediant 

omkring 4,5% bebygget) på store grunde med plantagepræg. De ny ejendomme ligner på ingen 

måde. Altså i strid med kommuneplanens 4.1.9 og 15

Med venlig hilsen

Lars Quist

næstformand Asserbohus grundejerforening

Skolebakken 23

2820 Gentofte


