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Klage over Halsnæs kommunes dispensation fra bebyggelsesprocent fra 10% til 15% for de 
resterende matrikler indenfor lokalplan 1.37 dvs matr. nr. 6 ao, 6 bs, 6 bt, 6 bu og 6 br Melby By, 
Melby

Halsnæs kommunes sagsnr. 00.00.00-210-17

Asserbohus Grundejerforening hævder, at planloven ikke er efterlevet i den givne dispensation, og 
dispensationen dermed ikke er lovlig.

Klagen forventes at have opsættende virkning.

En dispenstation skal være sagligt begrundet. Det er denne ikke, men bygger på fejlagtige skøn og 
usande påstande.
En dispensation skal være en mindre afvigelse fra lokalplanen. Den givne dispensation betyder en 
generel ændring af byggeprocenten, hvilket er at sidestille med krav om en ny lokalplan.

1) Det hævdes, at byggeprocenten i området er 15% i modstrid med den virkelighed, som 
kommunen er gjort opmærksom på flere gange. Det er altså mod bedre vidende. Kun matriklerne 
som tidligere fik dispensation, mod naboers og grundejerforenings ønske, har 15% bebyggelse. 
Øvrige har gennemsnitlig 5% bebyggelse - altså reelt en trediedel af det påståede. Lokalplanens 
grænse på 10% udspringer af en tinglyst servitut, som stadig er gældende for godt 100 matrikler i 
området umiddelbart rundt om lokalplansområdet. Kommunens påstand om, at andre ejere som 
ønsker at bygge 15% kan få tilladelse er usand, idet Grundejeforeningen ifølge samme servitut har 
påtaleret.

2) Det hævdes, at ændringen ikke vil få væsentlig indflydelse på områdets karakter. Det er usandt. 
Samtlige beboere, som ikke får økonomisk fordel af dispensationen, har ved nabohøringen fremført,
at dispensationen er skadelig for områdets karakter. De to ejere, som mener andet, er ejere af de ny 
store udlejningsejendomme og så vidt vides også af de grunde, som der søge dispensation til. De er 
dermed inhabile.

2b) Ændring fra privatejet sommerhus til én familie brugt måske 6 til 12 uger om året til 
udlejningsejendom til 4 til 6 familier brugt 30 til 40 uger om året, betyder ca 25 (10 til 40) gange 
flere biler og mennesker per parcel. Mennesker som dertil ikke har personlige forhold til området. 
At påstå, at dette ikke er en væsentlig ændring, kan ikke være et rimeligt skøn.

3) Kommunen afviser Grundejerforeningens påstand om at kommuneplanens generelle 
byggegrænse på 250 m² skal overholdes på baggrund af, at kommuneplanen er vedtaget senere end 
lokalplanen. Det giver ingen mening i forbindelse med en dispensation, og slet ikke, når kommunen
bruger samme kommuneplan som argument for at hæve byggeprocenten.

4) Kommunen påstår, at udbedring af vejene vil finde sted. Det skulle også have været sket i 
forbindelse med det allerede opførte byggeri. Det er bevisligt ikke sket.

5) Plantagelignende karakter kan ikke opnås med byggegrænsen på 15% i det resterende 
lokalplansområde. Det allerede opførte byggeri med store ejendomme, terrasser, boldstativer, 
trampoliner og ikke mindst jordvarmeanlæg umuliggør dette.

Med venlig hilsen Asserbohus Grundejerforening
ved Formand Lars Quist, Skolebakken 23, 2820 Gentofte


