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Anders Skak, bygherrerådgiver for Hundested Havn
og Henriksen Shipping
Pr. mail til as@sino.nu

Afslag på dispensation fra lokalplan 64 til at flise i delområde A
Du har den 22. september 2020 søgt om dispensation fra Lokalplan 64, § 4.1.2 i forbindelse
med forarbejdning af tømmer (flisning) på Færgevejen 6 matr. nr. 1p Hundested By.
Halsnæs Kommune meddeler afslag på den ønskede dispensation fra Lokalplan 64, § 4.1.2 til
at forarbejde tømmer (flise).
Sagen har været behandlet af Udvalget for Miljø og Plan 4. november, hvor det blev besluttet
at meddele afslag.
Afslaget givet, da vi ikke ønsker at dispensere for anvendelsesbestemmelserne for delområde
A. Der er andre steder i havnen, hvor aktiviteten kan finde sted i henhold til gældende
lokalplaner (under forudsætning af, at miljøregler i forhold til støv og støj kan overholdes),
hvorfor vi ikke ser nogen grund til at dispensere for aktiviteten i delområde A.
Hundested Havn og A.Henriksen Shipping er flere gange i de sidste par år blevet mindet om, at
flisning ikke kan ske i delområde A, så de har haft mulighed for at indrette sig efter det.
Af de mange høringssvar fremgår det desuden, at der er mange borgere, der føler sig generet
af støv og støj fra flisningen, hvorfor aktiviteten ikke ønskes spredt yderligere ud over havnens
område (muligheden for, hvor aktiviteten kan være).
Det ansøgte har været i høring fra 23. september til 8. oktober 2020. Der indkom 8 høringssvar
– heraf en underskriftsindsamling repræsenterende cirka 150 ejendomme. Høringssvarene går
primært på støjgenerne og støvgenerne. Støjen opleves som voldsomt irriterende, mens støvet
lægger sig som et fint lag overalt og der er en bekymring for, om det er sundhedsskadeligt.
Afslaget er lagt på kommunens hjemmeside under høringer og tilladelser og sendt i kopi til
dem, der er kommet med selvstændige høringssvar.
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 fire uger fra den dato afgørelsen offentliggøres.
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.

Venlig hilsen
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