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Til ansøger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nedrivningstilladelse 

Matrikelnr.: 13F MELBY BY, MELBY Ejendomsnr.: 5835 

Adresse: Liselejevej 48A, 3360 Liseleje Bygning nr.: 1 og 2 

 

I anledning af din ansøgning af 29. oktober 2020 meddeles der hermed i henhold til 
bygningsreglement 2018 (BR18) § 47 og byggelovens § 16 tilladelse til nedrivning af følgende 
bygninger på ovennævnte ejendom. Ifølge BBR er der tale om bygning nr. 1 på 619 m² og 
bygning nr. 2 på 86 m2. 

Tilladelsen er givet på betingelse af at det fremsendte og godkendte projekt erstatter det 
eksisterende hus.  

 
Gebyrberegning:  
3,5 timer á kr. 745,00    kr.  2.607,50 

Der vil blive eftersendt faktura for ovennævnte byggesagsgebyr til ejeren af ejendommen. 

 

Venlig hilsen 

Heidi Grønn Arvedsen 
Byggesagsbehandler 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
  

Plan og Byg
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

19-01-2021

Sagsnr. 02.34.02-P19-636-20

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/123783/7b7718da0db6ecc46a5902f9f5a94e09/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123783/7b7718da0db6ecc46a5902f9f5a94e09/DA


Forvaltningen skal oplyse, at det ved nedrivningen skal sikres: 

at arbejdets påbegyndelse skal meddeles skriftligt. Du skal meddele påbegyndelse via 
Byg og Miljø (BOM). Når du åbner din ansøgning i BOM finder du anmeldelse af 
påbegyndelse under dokumentation du skal indsende senere. Du udfylder 
dokumentationskravet "Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri" og indsender ved 
at vælge indsend ansøgning. Påbegyndelsen skal være påbegyndt senest 1 år fra 
tilladelsen er givet. 
 

at  afpropning af forsyningsledninger herunder vand og kloak, udføres forskriftsmæssigt af 
autoriserede firma, 

 
at bygningsaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før byggearbejdets 

påbegyndelse, hvis der er over 1 ton affald eller hvis affaldet stammer fra en bygning eller 
et anlæg på over 10 m². Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, 
forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller lignende jf. affaldsbekendtgørelsen kap. 13, 
 

at hvis bygningen er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygningen screenes for 
PCB, 

at  bygningsaffald skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager, som angivet 
affaldsbekendtgørelsen samt i kommunens regulativ for affald. Yderligere information fås 
ved henvendelse til Natur og Miljø på mail@halsnaes.dk, 

at hvis bygningsaffaldet indeholder asbest eller andre farlige stoffer skal det anmeldes til 
kommunen, 

at  grunden, hvis den ikke udnyttes til ny bebyggelse, kommer til at henligge i ryddelig og 
ordentlig stand, 

at  nedrivningsarbejdet færdigmeldes via bygogmiljoe.dk, når nedrivningsarbejdet er 
fuldført. Datoen for nedrivningsarbejdet skal indtastes i byggesagen under 
”Anmeldelse af fuldført nedrivningsarbejde”. Herefter fjernes bygningerne fra BBR. 

 
Der gøres opmærksom på, at tilladelsen kun gælder 1 år. Hvis nedrivningsarbejdet ikke er 
påbegyndt inden 1 år, annulleres tilladelsen og der skal fremsendes en ny ansøgning, 

 

 

  



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. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via 
klageportalen.  Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

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. 

Byggeloven  
Du kan klage til Nævnenes Hus over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige forhold.  

Klage over retslige spørgsmål skal inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse være indgivet til 
Nævnenes Hus, via e-boks eller e-mail: Byg@naevneneshus.dk.  

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

Miljøbeskyttelsesloven  
Byrådets afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1448 af 
11. december 2007 om spildevandstilladelser,  

§ 29 om nedsivning af husspildevand  
§ 30 om nedsivning af tagvand og overfladevand  
§ 37 om etablering af samletank  

kan jf. bekendtgørelsens § 33 og § 46 ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

Byrådets afgørelse kan dog indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter at afgørelsen er 
meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 
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