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Tlf. 47 78 40 00 

 

 

 

Hvorfor laver vi en lokalplan? 

I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves 

større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af 

bebyggelse. 

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan 

gennemføres. 

Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i 

udviklingen af et område. 

Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? 

Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit 

lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, 

hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer. 

Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have 

mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser 

eller ændringsforslag til forslaget. 

Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af 

Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. 

 

 

Kopi: Halsnæs Kommune. 

Oplag: 100 stk. 

Lokalplanen er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr.  2007/17023 

Kommunenr. 260 

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 

Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD.086.211. 
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Hvorfor laver vi en lokalplan? 
 
I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større 

udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af bebyggelse. 

 

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan 

gennemføres. 

 

Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af 

et område. 
 

Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? 
 
Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. 

Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har 

mulighed for at komme med dine kommentarer. 

 

Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for 

at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller 

ændringsforslag til forslaget. 

 

Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrådet. 

Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. 
 

Lokalplanens baggrund 
 
Udarbejdelsen af nærværende lokalplan sker på baggrund af et ønske om, at kunne anvende Asserbohus 

som hotel, wellness og/eller undervisning eller ferieejerlejligheder samt udstykke dele af grunden til 

sommerhusgrunde.  

 

Alternativt gives mulighed for at udstykke hele lokalplanområdet i sommerhusgrunde til 

sommerhusbebyggelse. En virkeliggørelse af dette forudsætter, at alle eksisterende bygninger nedrives. 

 

Byrådet besluttede på mødet den 24. januar 2006, at der skal udarbejdes en lokalplan, der muliggør 

udstykning af hele lokalplanområdet i sommerhusgrunde, samt at eksisterende bygninger kan nedrives. 

Der har dog efterfølgende vist sig et ønske om at anvende af Asserbohus til hotel, wellness og/eller 

undervisning. Derfor opstilles der i lokalplanen to alternativer for anvendelse af Asserbohus. 
 

Eksisterende forhold 
 
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 6ae og 6ao Melby By, Melby som vist på kortbilag nr. 1, og udgør 

24.564 m2. 

 

Matr. nr. 6ae Melby ligger nord for Mostergårdvej. Matr. nr. 6ao Melby er afgrænset af Asserbohusvej 

mod vest, Mostergårdvej mod nord og Skånstrømsvej mod syd. 

 

På ejendommen er der opført i alt ni bygninger, hvor hovedbygningen er det kendte Asserbohus, opført i 

1933. Ejendommen har siden 1933 har haft forskellige funktioner, herunder hotel og skole- og 

institutionsformål. 

 

En anvendelse som socialpædagogisk opholdssted ophørte i august 2005 og siden da har bygningerne 

stået tomme. 
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Asserbohus blev bygget af Henry Skånstrøm. Skånstrøm havde en vision om at skabe et drømmeslot, 

som ikke bare skulle have formen af et drømmeslot, men også udseende og virke som sådan. Dette 

virkeliggjorde Skånstrøm ved at benytte bygningsmaterialer, som kom fra nedrivningsprojekter fra 

København. Derved fik bygningerne også præg af, at have været opført for flere hundrede år siden. 

Selve hovedbygningen blev bygget ud fra et kobberstik, som Henry Skånstrøm var kommet i besiddelse 

af, i sin egenskab som antikvitetshandler.  
 

       
 
Da Henry Skånstrøm erhvervede ejendommen for at opføre Asserbohus, var området et hedelandskab, 

domineret af lyng og buske. Umiddelbart efter opførelsen af Asserbohus, anlagde man den plantage, 

som også i dag karakteriserer ejendommens ubebyggede arealer som naturområde. 
 

   

 

Lokalplanens formål og indhold 
 
Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for anvendelsen af Asserbohus og tilhørende 

arealer. 

Asserbohus har tidligere været anvendt til hotel og til kostskole. Lokalplanen skal sikre, at det fortsat vil 

være muligt at anvende Asserbohus til hotel, wellness og/eller undervisning.  

 

På Asserbohus grunden ligger nogle læreboliger, der er bygget i samme stil som Asserbohus. 

Lokalplanen sikrer, at disse huse fortsat kan anvendes til helårsbeboelse. 

 

Lokalplanen skal fastlægge bestemmelserne for brug af Asserbohus til hotel, wellness og/eller 

undervisning og ferieejerlejligheder. 
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Lokalplanen skal endvidere fastlægge bestemmelser for sommerhusbebyggelse indenfor 

lokalplanområdet. Det skal herunder sikres, at lokalplanområdet og den fremtidige bebyggelse får 

sommerhuskarakter, under hensyntagen til områdets karakteristiske naturpræg. 

Fremtidig bebyggelse i tilknytning til Asserbohus, skal tilpasses Asserbohus karakteristiske byggestil. 

Herudover har lokalplanen til formål at muligere nedrivelsen af eksisterende byggeri i lokalplanområdet. 

 

I forbindelse med den fremtidige anvendelse skal områdets eksisterende træbevoksninger så vidt muligt 

bevares. 

 

Det gennemgående for fremtidige bebyggelse i lokalplanområdet er, at bygningsmaterialerne skal 

indpasses i områdets naturlige omgivelser og ikke må virke skæmmende for området.  
 

Lokalplanen i forhold til anden planlægning 
 
Regionplan 2005 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. 
 
Kommuneplan 2001-2012 

I kommuneplanen er nævnt en række bestemmelser, der skal være i en lokalplan for området. 

For det område, denne lokalplan dækker, står der følgende bestemmelser i kommuneplanen, 

efter at kommuneplantillæg nr. 23 er godkendt. 

 

01.40 Asserbohus 

 

En lokalplan for området skal sikre: 

At Asserbohus kan anvendes til hotel, wellness og/eller undervisning og sommerhusbebyggelse. 

At bebyggelsesprocenten for delområde A bliver fastlagt til 30. 

At tre små beboelseshuse i delområde A (markeret på bilag 1) fortsat kan anvendes til helårsanvendelse 

med en minimum grundstørrelse på 700 m². 

At matrikler udstykket af delområde A skal have en mindstegrundstørrelse på 1600 m². 

At delområde B kan udstykkes med en mindstegrundstørrelse på 1500 m². 
 

Støj 

Lokalplanområdet ligger ifølge regionplanen beliggende indenfor støjkonsekvenszone-militæranlæg 

(Melby skydelejr). 

 

Det skal derfor, som en forudsætning for opførelse af ny bebyggelse, dokumenteres overfor 

Frederiksborg Amt, at Miljøstyrelsens støjgrænser for sommerhusområder kan overholdes. Det forventes 

ikke at give anledning til bemærkninger fra amtets side, eftersom skydeaktiviteterne på Melby skydelejr 

er ophørt. 

 

Lokalplaner 

Tidligere udarbejdet lokalplanforslag bortfalder med vedtagelsen af lokalplanforslag 01.37 for 

Asserbohus. 

 

Deklarationer 

Der er tinglyst servitutter på området bl.a. om udstyknings- og bebyggelsesregulerende forhold, 

grundejerforening, vandforsyning o.lign. 

 

Tinglyste tilstandsservitutter er ikke mere gyldige, efter lokalplanforslagets endelige vedtagelse, hvis 

servitutten opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål. 
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Andre kommunale planer 

Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksværk Kommunes spildevandsplan, for delopland 113-2, 

Asserbohus plantage. Lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig kloak for spildevand alene. Spildevand 

ledes til Melby Renseanlæg. 

 

Regnvand skal nedsives på egen grund. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksværk Kommunes Vandforsyningsplan, og forsynes fra Asserbo 

By Vandværk. 

 

Lokalplanområdet ligger uden for området, der er dækket af Frederiksværk Kommunes kollektive 

varmeforsyning. 
 

Lokalplanens forhold til anden lovgivning 
 
Lov om planlægning 

Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. 

 

Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal 

værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at 

udviklingen vurderes samlet for hele landet, for amterne og de enkelte kommuner. 

 

Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde 

landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier. 

Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. 

 

Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende 

bekendtgørelser og cirkulærer. 

 

Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til butikker. En 

speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have særlig betydning 

for kystområderne eller butiksstrukturen. 

 

Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placering i et kystområde, da der er tale om en 

udstykning der er beliggende i et eksisterende tæt bebygget område i sommerhuszone. Lokalplanen 

ændre ikke på dette forhold. 

 

Lov om miljøvurdering 

Alle planer vedtaget efter den 21. juli 2004, som har væsentlige konsekvenser for miljøet, skal 

gennemgå en vurdering.  

Lokalplan 01.37 indeholder to alternative anvendelser af Asserbohus, og vi har derfor foretaget en 

miljøscreening for begge alternativer. 

 

Alternativ 1 – anvendelse at Asserbohus til hotel, wellness og/eller undervisning. 

Frederiksværk Kommunes miljøscreening viser, at den samlede miljøpåvirkning ved lokalplan 01.37 for 

Asserbohus er neutral. Anvendelse af Asserbohus til hotel, wellness og/eller undervisning eller 

ferieejerlejligheder betyder ikke en væsentlig ændring i forhold til den anvendelse som Asserbohus altid 

har haft, til hotel, kostskole og efterskole. Der vil således ikke blive udarbejdet en miljøvurdering i 

forbindelse med alternativ 1.  

Alternativ 2 – nedrivning af Asserbohus og udstykning i sommerhusgrunde.                           

Frederiksværk Kommune har ved en screening af projektet vurderet, at der bør udarbejdes en 

miljøvurdering. Miljøvurderingen skal alene omhandle en vurdering af de bygningsmæssige forhold.  
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Kommunens screeningsbeslutning og miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af 

lokalplanforslaget. Kulturarvstyrelsen får derved, sammen med lokalplanforslag 01.37, lejlighed til, at 

vurdere disse.  

Miljøvurdering – ved nedrivning af Asserbohus 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal den 

ansvarlige myndighed for udarbejdelse af lokalplaner lave en miljøvurdering af planen, hvis det 

forventes, at den vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Hovedformål 

Lokalplanens formål er at give lov til nedrivning af Asserbohus og give mulighed for, at grunden kan 

udstykkes i sommerhusgrunde. 

 

Miljøvurderingen forholder sig til følgende tema, jf. screeningen: 

 

- Nedrivning af bevaringsværdig bygningsværk – vurdering af indvirkning på kulturmiljøet. 

 

0-alternativ 

Huset fastholdes som bevaringsværdigt, og må derfor ikke rives ned. Dermed kan ejers planlagte projekt 

ikke gennemføres og den forventede indtægt på projektet ikke opnås. Ejer kan derfor gøre økonomisk 

krav gældende overfor Frederiksværk Kommune, som vil skulle overtage bygningerne for en pris 

svarende til ejers forventede indtægt. 

Da det er et anseligt beløb, og kommunen ikke kan anvende bygningerne til noget praktisk formål, vil 

det ikke være et realistisk alternativ. Et salg til anden side vil ikke blot medføre et stort økonomisk tab, 

men også være forbundet med stor usikkerhed. 

Bygningen er opført og indrettet på en måde, der vil gøre det meget dyrt at indrette den til for eksempel 

ferieformål, som vil leve op til nutidens krav. 

 

Alternativ 

Bygningen rives ned. Der er ingen tvivl om, at området derved vil miste et meget spændende og 

markant byggeri. 

Bygningerne må dog også, på trods af deres bevaringsværdi, siges at være placeret uhensigtsmæssigt 

midt i et stort sommerhusområde, hvilke gør det sværere at finde en acceptabel anvendelse for 

bygningerne, som ikke strider mod intentionen for området som sådan. 

Bygningerne er primært fundet bevaringsværdige på grund af deres kuriositet og historie på stedet. Ikke 

fordi de på nogen måde er særlig værdifulde rent arkitektonisk eller ligger som en vigtig repræsentant 

for en bestemt arkitektonisk retning eller kulturperiode. 

Ser man bort fra den bevaringsværdi, bygningerne er vurderet til at have, er der ikke nogen tvivl om, at 

området vil komme til at fremstå mere helstøbt og samlet, hvis det udstykkes til sommerhuse. Det vil 

også reducere aktivitetsniveauet til et mere almindeligt sommerhusniveau både hvad angår trafik og 

antal personer samlet på et forholdsvis koncentreret sted. 

 

Konklusion på miljøvurdering 

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet set, at nedrivning af Asserbohus vil betyde at 

sommerhusområdet kan komme til at fremstå mere helstøbt og brugen af området kommer til at svare 

til kommuneplanens rammer for området. 

Vi vurderer derfor at lokalplanen for sommerhuse på Asserbohus grunden kan gennemføres uden at det 

får alvorlige miljømæssige (kulturmiljø) konsekvenser. 
 

Lov om naturbeskyttelse 

Lokalplanområdet omfatter ikke naturområder, anlæg m.m., der er omfattet af Lov om naturbeskyttelse. 

 

Byggeloven 
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Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse inden, der må bygges nyt, eller 

bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes. 

 

Museumsloven 

Museumslovens § 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berøres et 

fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Sophienborg Nordsjællandsk Folkemuseum. 

 

Lokalplanens retsvirkninger 
 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de ejendomme, 

der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan være i strid med forslaget. 

 

Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gælder. Den 

eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstændigheder fortsætte som hidtil. Det fremgår af § 17 

i planloven. 

 

Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade mindre 

byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. 

 

Når høringen er slut kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til forslaget, 

kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. 

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget ændres lidt. Hvis ændringerne er 

væsentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund for ændringen, kan 

vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. 

 

Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt ny høring. 

 

Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, 

ellers bortfalder den. 

 

Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. 

 

Lokalplanens endelige retsvirkninger 

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overholdes. Det 

gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte ejendomme. 

 

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er etableret før 

lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stemmer overens med den 

ny lokalplan. 

 

En lokalplan betyder ikke “handlepligt” til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstemmelse med 

planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. 

 

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid med 

lokalplanens formål. 

 

Hvis der skal gennemføres et projekt der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves en ny 

lokalplan. 

 

Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter  og andre  

tilstandsservitutter, der er i strid med planen.
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Bestemmelser 

Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 813 af 21. juni 2007, fastsætter følgende regler for 

området nævnt i § 2. 

§ 1 Lokalplanens formål. 

Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for lokalplanområdet. Det er at 

sikre: 

1.1 At  Asserbohus kan anvendes til hotel, wellness og/eller undervisning samt 

ferieejerlejligheder. 

 

1.2 At tre bygninger i delområde A fortsat kan anvendes til helårsbeboelse – markeret på 

bilag 1 

1.3 At  der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusbebyggelsen. 

 

1.4 At specielle karakteristiske naturtræk ved plantagen i lokalplanområdet så vidt muligt 

bevares. 

 

1.5 At  sikre at eksisterende bygninger i lokalplanområdet kan nedrives. 

 

§ 2 Lokalplanens område. 

2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 6ae og 6ao 

Melby By, Melby, samt alle matrikler udstykket herfra. 

2.2 Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde og forbliver ved nærværende lokalplans 

endelige vedtagelse i sommerhusområde.  

§ 3 Områdets anvendelse. 

Planloven § 15, stk. 2, nr. 2 

3.1 Asserbohus kan anvendes som hotel, wellness og/eller undervisning samt 

ferieejerlejligheder. 

 

3.2 Alternativt kan udstykkes  til sommerhuse med tilhørende mindre bygninger som 

carport, udhuse og anneks. Bebyggelsen må ikke anvendes til overnatning i perioden fra 

1. oktober til 31. marts, bortset fra kortvarige ferieophold. Undtaget herfra er tre små 

helårsboliger (se bilag 1) som fortsat kan anvendes til helårsbeboelse. 

 

3.3 Hver selvstændig ejendom (matrikel) må kun bestå af én bolig for én familie. Undtaget 

herfor   er Asserbohus med tilhørende eksisterende bygninger. 

 

3.4 Hvis der etableres ferieejerlejligheder i Asserbohus eller i tilhørende eksisterende 

bygninger er  de omfattet af bestemmelserne i § 3.2 om anvendelse til sommerhus. 

 

§ 4 Udstykning. 

Planloven § l5, stk. 2, nr. 3. 
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4.1 I delområde A kan tre helårsbeboelser (se bilag 1) frastykkes med en 

mindstegrundstørrelse på 700 m². De tre huse kan evt. udstykkes som én grund på 

minimum 2100 m². I forbindelse med de tre boliger ligger nogle bygninger til 

undervisning/erhverv, disse skal nedrives ved en udstykning. Hvis eksisterende 

helårshuse nedrives, overgår grunden til sommerhusstatus og er omfattet af 

bestemmelserne for delområde A. Hvis der bygges sommerhuse på grunden, skal 

mindstegrundstørrelsen for sommerhusgrunde på 1600 m² overholdes. 

 

4.2 Øvrige udstykninger af delområde A, skal have en mindstegrundstørrelse på 1600 m². 

 

4.3 I delområde B fastlægges mindstegrundstørrelsen til 1500 m². 

 

4.4 Med alternativ 2 kan hele lokalplanområdet udstykkes i sommerhusgrunde. 

 

4.5 Hvis der udstykkes til sommerhusgrunde, skal eksisterende bygninger på den nye 

matrikel nedrives. Undtaget herfor er Asserbohus og de tre helårsboliger. (markeret på 

bilag 1) 

 

§ 5 Vej- og stiforhold. 

Planloven § 15, stk. 2, nr. 4. 

5.1 Samtlige parceller har vejadgang til eksisterende vej: Asserbohusvej, Mostergårdsvej 

eller Skånstrømsvej 

5.2 Der skal etableres oversigtsarealer i henhold til gældende vejregler. 

 

5.3 Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver grund.  

 

5.4 Ved Asserbohus skal der udlægges 1 p-plads pr. 50 m² erhverv. Antallet af anlagte p-

pladser fastsættes ud fra en konkret anvendelse. 

 

5.5 Hver ferieejerlejlighed skal have minimum 1½ p-plads. 

 

§ 6 Ledningsforhold. 

Planloven § 15, stk. 2, nr. 5. 

6.1 Alle ledninger skal føres frem i jorden. 

 

6.2 Spildevandsafledning skal ske til offentligt kloaknet i henhold til Frederiksværk 

kommunes spildevandsplan. 

 

6.3 Overfladevand skal nedsives på egen grund. 

 

6.4 Vandforsyning skal ske fra Asserbo by vandværk. 

 

§ 7 Bebyggelsens beliggenhed. 

Planloven §15, stk. 2, nr. 6. 

7.1 Al boligbebyggelse skal placeres i en afstand af mindst 5,0 meter fra vejskel. 

 

7.2 Udhuse, carporte, annekser og lignede skal holdes mindst 2,5 meter fra vejskel 
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Placering på grunden: 

Erhverv (Asserbohus) 

7.3 Asserbohus og tilbygninger til Asserbohus skal holde en afstand på minimum 10 meter 

til skel. 

 

Sommerhusbebyggelse: 

 

7.4 Sommerhusbebyggelsen skal placeres i en afstand af mindst 5,0 meter fra naboskel. 

Øvrig bebyggelse på grunde, så som udhus, carport eller anneks, skal placeres i en 

afstand af mindst 2,5 meter fra naboskel. 

 

7.5 Al bebyggelse skal placeres parallelt med  eller vinkelret på den vej, hvortil grunden har 

vejadgang. I tvivlstilfælde skal bygningsretningen fastlægges således, at der opnås 

størst mulig harmoni for kvarteret som helhed. 

 

7.6 Der må højst opføres ét udhus og én carport/garage på hver parcel. 

 

7.7 Udhuse, garager og carporte må højest udgøre et samlet areal på 50m². 

 

 

§ 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. 

Planloven § l5, stk. 2, nr. 7. 

8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte sommerhusgrund må ikke overstige 10. 

Bebyggelses  procenten for delområde A er 30. Hvis der fra delområde A frastykkes 

sommerhusgrunde er bebyggelsesprocenten for disse 10.  

 

8.2 Der kan indenfor delområde B maksimalt etableres 10 ferielejligheder og indenfor 

delområde A maksimalt 110 ferieejerlejligheder, inkl. ferieejerlejlighederne i hovedhuset.  

 

8.3 De farver som anvendes til byggeriet, må ikke afvige fra de anvendte farver i området 

8.4 Tilbygninger til eksisterende bygninger skal opføres med samme udseende og i samme 

materialer som eksisterende bebyggelse (Asserbohus og de små helårshuse). Bygninger, 

der nedbrænder eller på anden måde beskadiges, kan genopføres med samme 

udseende. 

8.5 Det er ikke tilladt at opsætte ombyggede skurvogne, campingvogne eller containere. 

8.6 Ingen form for skiltning og reklamering på bygninger må finde sted, dog undtagen af 

husnummer, matrikelnummer og er evt. skilt med husets navn. Der kan opsættes 

mindre henvisningsskilte i forbindelse med Asserbohus. 

8.7 Al skiltning skal godkendes af Frederiksværk-Hundested Kommunen. 

8.8 Eksisterende bebyggelser kan nedrives. 

For erhverv gælder endvidere at: 
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8.9 Tilbygninger og ombygninger skal i stil tilpasses det oprindelige byggeri. Det oprindelige 

byggeri omfatter hovedhuset og de små helårshuse. 

8.10 Tilbygninger og ombygninger skal i materialevalg tilpasses det oprindelige byggeri. 

For al øvrig bebyggelse gælder endvidere at: 

 

8.11 Bygningshøjden må ikke overstige over 5 meter målt fra naturlig terræn eller fra et af 

Byrådet fastsat niveauplan. 

8.12 Bygningers facadehøjde må ikke overstige 3 meter, målt fra terræn ved bygningen til 

skæringslinien mellem facade og tagflade. 

8.13 Beboelsesbygninger må ikke indrettes i mere end 1 etage, altså uden mulighed for at 

udnytte tagetagen. 

8.14 Tage på samtlige bygninger på hver sommerhusgrund må kun udformes som sadeltag. 

Taghældning må maksimalt være 45 grader. 

8.15 Tagbelægningen på samtlige bygninger på hver sommerhusgrund skal holdes i 

materialerne teglsten, betontagsten, tagpap/listepap og skal holdes i mørke jordfarver. 

Der må ikke anvendes glaserede teglsten eller reflekterende tagmateriale i øvrigt. 

8.16 På mindre bygningsdele, som for eksempel overdækkede terrasser, kan glas- eller 

plastmaterialer anvendes som tagmateriale, hvis det indgår i en samlet helhed og på 

betingelse af, at tagets afslutning udføres med sternkant i træ på alle frie sider. 

8.17 Gavle og facader skal udføres i træ, pudset mur eller glas. Facader skal holdes i 

tordenblå, gråblå, sort eller i jordfarver okker, terra de sienna, umbra, svensk rød, 

dodenkop eller disse farvers blanding med hvid eller sort. Blandinger skal fremstå i 

dæmpede farver. Træfacader kan desuden fremstå ubehandlet, trykimprægneret eller 

oliebehandlet. Krydsfiner og lignende må ikke anvendes. Gavle og facader kan desuden 

udføres i glas. 

§ 9 Ubebyggede arealer. 

Planloven § l5, stk. 2, nr. 9. 

9.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke ud over af- og pålæsning parkeres køretøjer 

med en totalvægt over 3.500 kg, samt hensættes kølbåde og uindregistrerede køretøjer, 

herunder campingvogne, skurvogne, containere o.l. 

9.2 Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- ½ meter, i forhold til naturligt 

terræn, og ikke nærmere skel end 2,5 meter. 

9.3 Der må ikke i området oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til 

ulempe for de omboende. 

 

9.4 Antenner skal fortrinsvis placeres på husets gavl under tagryggens højde. Hvor  dette 

ikke er   muligt kan søges dispensation til en placering af antenner højst 2 meter over 

tagryggen på en enkel mast. Paraboler kan opsættes i maksimalt 2 meters højde fra 

terræn 
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9.5 Vejrabatten skal fremtræde med græs. I tilfælde, hvor jordbundsforholdene er meget 

blød kan overkørsler belægges med græsarmering, med Byrådets tilladelse i hvert 

tilfælde. 

 

9.6 Vejarealer skal til enhver tid holdes ryddelige og opfylde Byrådets bestemmelser om 

beskæring af træer og buske langs veje, stier og pladser. Der må ikke henlægges kvas 

og lignende på vejarealer, med mindre dette er bestemt for umiddelbar bortskaffelse. 

 

9.7 Beplantning på den enkelte grund skal så vidt muligt, have samme karakter som den 

øvrigt beplantning i området. 

 

9.8 Større træer skal så vidt muligt bevares. 

 

9.9 Rydning, fældning og beskæring af træer og buske må kun finde sted i et sådant 

omfang , at ejendommene bibeholder den plantagemæssige karakter. Der skal i alle 

tilfælde udføres genplantning indenfor et halvt år i et forhold, der modsvare rydning og 

fældning med for egnen typisk vækster. Det skal sikres, at den dermed reetablerede 

beplantning holdes i god vækst. Hvis der ved selvsåning på det fældede område er 

opstået en underskov af de for området typiske vækster, kan denne selvsåning supplere 

en genplanting. 

 

9.10 Områdets naturskønhed skal bevares. Det må således indenfor lokalplanområdet ikke  

foretages væsentlige ændringer i tilstanden af de ubebyggede arealer, såsom 

flisebelægninger, udlægning af køkkenhaver, haveanlæg med videre, der vil bevirke, at 

enkelte ejendomme mister dens skovprægede karakter. 

 

9.11 Der skal sikres en passende mængde udenomsarealer i forhold til bebyggelse og 

parkerings arealer. 

 

9.12 Opholdsarealer kan etableres med fliser i tilknytning til boligen og på terrasser. 

 

9.13 Belysning på de enkelte parceller tillades som diskret belysning på standere, der ikke er 

højere end 0,7 meter. Belysning må kun opsættes i tilknytning til indkørsel og 

beboelseshus, og bebyggelsen må ikke illumineres. 

 

9.14 Der må ikke henlægges træstammer, grene, kvas eller lignende i skelbræmmen. 

 

9.15 Kompostering må ikke ske nærmere naboskel end 2,5 meter. 

 

 

§ 10 Hegning. 

10.1 I skel, som er placeret mod vej må der kun hegnes med levende hegn. 

10.2 I skel som er placeret mod nabo må der kun hegnes med levende hegn. 

10.3 Al hegning i området skal ske med levende hegn. Der tillades dog opsætning af læhegn i 

mindre omfang, i en maksimal højde på 1,5 meter. Læhegn skal være udført af træ og 

må kun opsættes i forbindelse med terrasser samt indgangs- og dørpartier ved  
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beboelseshuset. Læhegn må ikke opsættes nærmere skel end 5 meter. Desuden kan der 

opsættes en afskærmning af træ omkring affaldsbeholder.  

 

10.4 Hegningen skal bestå af, for området egnskarakteristiske vækster, således at områdets 

plantagepræg bevares. 

 

§ 11 Grundejerforening.  

Planlovens § 15, stk. 2, nr. 13 

11.1 Alle ejere af ejendomme i lokalplanområdet er pligtige til at være medlem af Asserbohus 

grundejerforening. 

11.2 Alle ejere af ferieejerlejligheder er desuden pligtige til at være medlem af en 

ejerforening, der sikrer vedligeholdelse af de fælles arealer. Ejerforeningen skal dannes, 

når der er etableret fire ferieejerlejligheder eller når Frederiksværk-Hundested Kommune 

forlanger det. 

§ 12 Ophør af gyldighed for andre bestemmelser. 

Planloven § 15, stk. 2, nr. 16. 

12.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophører gyldigheden af servitut tinglyst den 29 

juni 1963 og servitut tinglyst den. 2. sep. 1953 på matr.nr. 6 ae og 6 ao Melby By, 

Melby. 

§ 13 Tilladelser fra andre myndigheder. 

13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, før det for 

Frederiksværk-Hundested Kommune er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser for boliger i sommerhusområder kan overholdes i forhold til Melby 

Skydelejr. 

§ 14 Forudsætning for ibrugtagning. 

14.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før betingelserne jf. lokalplanens §6 og §11 er 

opfyldt. 

§ 15 Tilsyn og dispensation. 

15.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen 

bliver overholdt. 

15.2 Byrådet kan, som angivet i planlovens § 19, dispensere fra bestemmelserne i 

lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

15.3 Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af 

en ny lokalplan. 

15.4 Byrådet kan bemyndige en grundejerforening til, at meddele dispensation som 

omhandlet i Lov om planlægning § 19 jf. Lov om planlægning § 21. Grundejerforeningen 

skal foretage orientering og underretning efter Lov om planlægning § 20.
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Vedtagelsespåtegning 

Således vedtaget, af Halsnæs Byråd den 22. januar 2008. 
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