
Kommentarer til klage om udstykning og bebyggelse af 6ae m.fl. 
Melby By, indeholdt i lokalplan 01.37

Klager Lars Quist har den 20. august 2015 klaget til borgmester Steen Hasselriis over kommunens 
forvaltning af udstykning, byggetilladelser og byggemodning.

For god ordens skyld skal det anføres, at henvendelsen fra Lars Quist ikke har været behandlet som 
en afgørelsessag, men alene været behandlet som en henvendelse til borgmesteren, som 
administrationen efterfølgende har svaret på den 31. august 2015.

Derfor har administrationen også efterfølgende givet Lars Quist oplysning om, at han ville kunne 
indbringe sagen for Tilsynsrådet, hvis han mente, at kommunen ikke opfyldte sin tilsynspligt og ikke 
givet ham mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er derfor givet oplysninger om 
Statsforvaltningen.

Lokalplan 01.37

Området har tidligere omfattet en kostskole. Lokalplan 01.37 for Asserbohus, der er endeligt 
vedtaget den 22. januar 2008, med offentliggjort høringsperiode fra den 19. september til 14. 
november 2007, udlægger området til kursusformål m.m. og sommerhusbebyggelse. I lokalplanen 
er der i § 4.2 og 4.3 givet mulighed for udstykning af grunde til sommerhusbebyggelse på hhv. 
minimum 1.600 og 1.500 m².

Der er dermed et planmæssig grundlag for at give lov til udstykninger i sommerhusområdet.

Lokalplanen er ikke blevet påklaget.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1053780_APPROVED_1202296544250.pdf

Dispensation fra lokalplan 01.37’s bestemmelser om bebyggelsesprocent

Udvalget for Teknik og Miljø har den 12. august 2014 givet dispensation fra lokalplanens § 8.1 om 
mindstegrundstørrelse på 10%. Udvalget har efter nabohøring, der blev udsendt til omkringliggende 
ejendomme, besluttet at dispensere til bebyggelsesprocent på 15. Begrundelsen for dispensationen 
er, at det omkringliggende sommerhusområde har en bebyggelsesprocent på 15 samt at 
byggelovens regler om bebyggelsesprocent, som lokalplanens bestemmelse er et udtryk for, lavet 
om fra 10 til 15. 

Afgørelsen er den 17. november 2014 sendt til ansøger og hørte naboer. Der er ikke kommet klager 
over afgørelsen inden for klagefristen på 4 uger.

Kommuneplan 2013 bestemmelser om sommerhusstørrelser

Bestemmelser om størrelser på sommerhuse er indføjet i kommuneplanen efter at lokalplanen er 
vedtaget. Derfor er der ikke bestemmelser om størrelse på sommerhuse i lokalplanen.

Beplantning i området.

Lokalplanens bestemmelser om beplantning i § 9.8 og 9.9 anfører, at beplantning så vidt muligt skal 
bevares. Da hele området er udstykket og skal bebygges med individuelle fritidshuse, har det af 
sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager været nødvendigt at fjerne en stor del af 
beplantningen. Kommunen har vurderet, at det ikke er i strid med lokalplanen, idet der er opstået 
nye skel samt bygges sommerhuse på arealer, der tidligere lå som have til kostskolen.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1053780_APPROVED_1202296544250.pdf


Udlejning af sommerhuse

Klager mener, at det er i strid med Kommuneplan 2013, punkt 4.1.2, at udleje 
sommerhuse.

Kommuneplanen anfører, at sommerhusområder kun må anvendes til sommerboligformål som f.eks.
ferie- og fritidsformål, som ikke har erhvervsmæssig karakter. 

Udlejning af sommerhuse anses ikke i strid med lokalplanen eller kommuneplanen, idet 
sommerhusene anvendes til ferie- og fritidsformål, med mindre de udlejes i strid med gældende 
regler.

Vejadgang til Hedelærkevej

Lokalplanen fastlægger i § 5.1, at samtlige parceller har vejadgang til eksisterende veje. Lokalplanen
nævner specifikt 3 veje, dog ikke Hedelærkevej, der også er en eksisterende vej inden for 
lokalplanområdet.

Ejendommen i lokalplanens delområde B har hele tiden haft vejadgang til Hedelærkevej og 
overkørsel hertil, derfor er det ved udstykning vurderet, at der fortsat er lovlig vejadgang hertil.


