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OF Torup 
v. Lone Mølholm

Foreningen OF Torup har  søgt om dispensation fra Lokalplan 18 i forbindelse med opførelse 
af byggeri inden for foreningens område, matr.nr. 7n Torup By, Torup.

Den gældende lokalplan anfører i 7.1.1: På hver parcel må der opføres et fritidshus med et 
maksimalt bebygget areal på 40 m2. Yderligere må der opføres et med fritidshuset 
sammenbygget redskabsskur på indtil 10 m2. Lokalplanen åbner ikke mulighed for andet 
byggeri i fritidshaveforeningen. Byrådet har tidligere dispenseret, så der kunne opføres 50 m² 
fritidshus og 10 m² udhus, men sammenbygget.

Halsnæs Kommune meddeler dispensation fra Lokalplan 18 til at opføre maksimalt 60 m² i op 
til 2 bygninger, der kan opføres enten til fritidshus eller udhusformål eller en kombination af 
disse. Byggeriet skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. 

Der meddeles desuden dispensation til opførelse af yderligere maksimalt 1 bygning (1, udhus 
eller 1 drivhus eller 1 legehus) på maksimalt 10 m2 og maksimalt 2,5 meter høj tættere på skel 
end 2,5 meter. 

Dispensationen er givet i henhold til Planlovens § 19.

Øvrige bestemmelser i lokalplan 18 skal overholdes.

Dispensationsansøgningens indhold har været til afstemning på generalforsamling i 
Foreningen OF Torup i september 2020. Et flertal har stemt for at anmode kommunen om en 
dispensation. 

Dispensationen er givet, da vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med formålet med 
lokalplanen og at bebyggelsens omfang ikke overskrider, hvad der er normalt i 
fritidshaveforeninger.

Venlig hilsen
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Leder af Plan og Byg
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VEJLEDNING OM PÅKLAGE AF BESLUTNINGER, TRUFFET AF BYRÅDET.

Planloven 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse hvad angår retlige forhold, kan du klage til 
Planklagenævnet – Nævnenes Hus.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra dato.Du klager via Klageportalen, som du finder via 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Planklagenævnet via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Halsnæs Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Halsnæs Kommune. Halsnæs 
Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato.
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