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Hundested Havn har søgt om dispensation til at foretage forarbejdning af gods (konkret flisning 
af træstammer) inden for lokalplan 64, delområde A syd for byggefelt 1. 
Flisningen vil omfatte op til 10 skibsladninger træ, og hver ladning tager 3-5 dage at flise. I alt 
vil der således være tale om maksimalt 50 dage, der flises. Perioden vil være fra dispensation 
gives til 1. maj 2021. 
Enkelte af læssene vil formentlig blive fliset inden for lokalplan 08.6 – altså længere mod vest i 
et område, hvor den slags aktiviteter er mulige i henhold til lokalplanen. 
 
Der er søgt om dispensation fra lokalplan 64, § 4.1.2, der angiver, at anvendelsen af delområde 
A er til pakhuse og oplagring af andet gods (ud over containere, som nu ikke længere kan være 
i området). 
 
Arbejdet ønskes arrangeret, så der arbejdes i tidsrummet 7.00 – 18.00 på hverdage, aktiviteten 
vil blive gennemført, så støjgrænserne i tilstødende boligområder overholdes, og der vil også 
blive gjort foranstaltninger til at hindre støvgener. I den forbindelse kan der blive tale om 
opsætning af et op til 6 meter højt net til at fange støv og flis i den periode dispensationen 
løber. Nettet vil blive opsat i områdets østgrænse (mod det grønne område). 
 
Du har mulighed for at udtale dig i sagen. 
Vi skal have et høringssvar i hånden senest torsdag 8. oktober 2020. 
Du kan sende det til mail@halsnaes.dk eller pr. post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 
3300 Frederiksværk. 
 
Denne høring er lagt på kommunens hjemmeside under høringer. 
Vi gør opmærksom på, at indsendte høringssvar vil blive brugt i den videre sagsbehandling 
herunder, at de vil kunne blive offentliggjort i dagsordener med mere. 
Sagen skal behandles af Udvalget for Miljø og Teknik. 
 
Bilag: Ansøgning fra Hundested Havns rådgiver. 
 

Plan og Byg 
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 

23-09-2020 
 

Sagsnr. 01.02.05-G01-24-19 

Høring ansøgning om dispensation til at flise i sydhavnen frem til 1. maj 2021 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123613/82382c3518d99c62aec22fc5c800aaa6/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123613/82382c3518d99c62aec22fc5c800aaa6/DA


Venlig hilsen 

Jørgen Krog 
Byplanlægger 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

 


