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Til Natur- og miljøklaneævnet

Tak for muligheden for uddybning og bemærkninger til Halsnæs kommentarer til min oprindelige 

klage.

Halsnæs kommune har behandlet min borgmesterklage som en henvendelse på trods af, at der var et

udtrykkeligt ønske om beslutning, nemlig at overholde de resterende bestemmelser. Det var ikke 

'Derfor' at kommunen efterfølgende oplyste mig om at kunne indbringe sagen for tilsynsrådet. I min

primære klage havde jeg udbedt mig ankemuligheder som ikke blev anført. Dem måtte jeg rykke 

for!

Lokalplan 01.37 blev ikke påklaget, da den faktisk er rimelig fornuftig. Lokalplanen er siden blevet

tilsidesat på væsentlige punkter, med efter min opfattelse fejlagtige argumenter.

Dispensation fra lokalplan 01.37’s bestemmelser om bebyggelsesprocent

Nabohøring blev kun udsendt til de allernærmeste parceller. Grundejerforeningen og jeg blev ikke 

hørt. Jeg indsendte alligevel en indsigelse med oplysning om, af de omkringliggende sommerhuse 

har en gennemsnitlig byggeprocent på 5!

De hørte naboer på nær en ønskede lokalplanen begrænsning på 10% opretholdt i forventning om, 

at en større procent ville ødelægge områdets karakter. (Området er nu som forudset fuldstændig 

ændret til store kasser, som bliver udlejet til vilde fester.)

Først 17.11.2014, efter rykkere fra en anden grundejer, udsendte kommunen meddelelsen om 

dispensation fra de 10%, og udsendte kun til bygherren og  de få ejere, som var inviteret til 

høringen. Hverken undertegnede eller grundejerforeningen blev orienteret!

Grundejerforeningen afleverede et brev dateret 07.12.2014 til kommunen. Heri blev henstillet, at 

den gældende lokalplan blev efterlevet. Lokalplanen har en bestemmelse om en byggegrænse på 

10% udspringet af den servitut, som er gældende for hele grundejerforeningen.

Kommuneplan 2013 bestemmelser om sommerhusstørrelser

Halsnæs fremfører et uholdbart argument. Der er vedtaget en maksimal størrelse på 250 m², hvilket 

naturligvis skal være uafhængigt af byggeprocenter og grundstørrelser. I ø er dispensationen til 15%

givet efter 2013
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Beplantning i området

Kommunen har givet bygherre tilladelse til at fælde efter forgodtbefindende, hvilket i praksis blev 

alle træer fraset lidt småskravl i dele af skel til vejene. Hovedparten af de fældede træer var sunde, 

og mange var over 50 år gamle. Efter lokalplanen skal der netop være vækster i skel, også i de ny 

skel.

Udlejning af sommerhuse

Grundejerforeningen mener ikke, og har ikke skrevet, at udlejning er ulovlig. Men opførelse af huse

på +300 m² med 20 – 24 sovepladser er ikke almindelige sommerhuse, men bygninger beregnet til 

udlejning. Den type byggeri er efter grundejerforeningens opfattelse i strid med lovens ånd og 

måske endda bogstav.

Vejadgang til Hedelærkevej

For det første skal det anføres, at grundejerforeningen ejer vejene. Kommunen har disponeret 

adgangsveje uden at høre eller blot orientere grundejerforeningen.

Det er usandt, at ejendommen i delområde B har haft vejadgang eller overkørsel fra Hedelærkevej. 

Den har altid haft adgang fra Mostergårdsvej, hvilket kan ses på gamle luftfotos. Der har været en 

P-plads langs Hedelærkevej, men den har været brugt til gæster til Asserbohus og siden efterskole 

på den anden side af Mostergårdsvej. P-pladsen kan på ingen måde berettige, at der nu er etableret 

vejlignende indkørsel langs skellet til Hedelærkevej 13 (uden plads til at overholde hegnspligten!) 

og opsat båse med kubikmeterstore skraldecontainere overfor sommehuset Hedelærkevej 16

På vegne af Asserbohus grundejerforening og med venlig hilsen

Lars Quist (formand)

Skolebakken 23

2820 Gentofte
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