
www.sn.dk /nordsjaelland
    Løssalgspris kr. 28.006. JANUAR 2022

TORSDAG
147. årgang nr. 80

HAR DU GULD I GEMMERNE?
SÆLG HOS OS! 

KONTAKT LAURITZ NORDSJÆLLAND FOR:
Hjemmebesøg og vurdering

Afhentning af dine ting til auktionshuset
Erfarne vurderingseksperter

Intet salg – intet salær

Stejlepladsvej 15 · 2990 Nivå
5858 5891 · nivaa@lauritz.com

5 708889310047

00001

Hillerød 
2. sektion side 2

Nordsjællands 
Hospital  
har ledige  
coronasenge

Helsingør 
2. sektion side 5

Efter voldssag: 
Forbud mod at 
gå i byen

Helsingør 
2. sektion side 6

Rygestop  
i naturen  
er et hit

Halsnæs  
2. sektion side 17

Plejecentre  
må begrænse 
ydelser 

Af Kasper Daugbjerg Dønbo 
og Niels Jørgen Larsen

To store sommerhuse kan 
skyde op lige på kanten af 
Sjællands største hedeom-
råde, Melby Overdrev, der 
er Halsnæs Kommunes 
indgang til nationalparken 
Kongernes Nordsjælland.

- Vi skal snart se på en sag 
om Melby Overdrev, hvor 

staten i sin tid solgte grun-
de fra. Her er der nu nogen, 
som påtænker at bygge som-
merhuse ved overdrevet, 
og det har de lov til, da ikke 
eksisterer en lokalplan for 
området, siger borgmester 
Steffen Jensen (S).

Netop Halsnæs Kommune 
har været i fokus med de me-
get omtalte megasommerhu-
se på Asserbohus-grunden, 

kun omkring en kilometer 
fra Melby Overdrev, og et 
politisk flertal i kommunen 
ønsker at sætte grænser for 
størrelsen og placeringen af 
sommerhuse. 

Derfor vil borgmester Stef-
fen Jensen forsøge at påvir-
ke byggeplanerne ved over-
drevet.

- Vi vil gerne lave et §14-for-
bud, som i første omgang 

forhindrer, at der bliver 
bygget. Hvis ejeren justerer 
projektet efter vores ønsker, 
kan forbuddet dog ophæves. 
Samtidig vil vi hurtigst mu-
ligt få lavet en lokalplan for 
området. Vi kan jo ikke have 
en nationalpark, hvor ind-
gangen er to store sommer-
huse, siger Steffen Jensen.
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Nye megasommerhuse  
ved naturområde

TILTALT: Anklagemyndig-
heden ved Nordsjællands 
Politi kræver fængsels-
straf til den tidligere 
forstander på den skan-
daleramte kostskole Hav-
regården, Morten Ulrik 
Jørgensen.

Anklagemyndigheden kræver 
fængselsstraf til den tidligere for-
stander på den nu lukkede kostskole 
Havregården i Smidstrup.

Det fremgår af en aktindsigt, som 
avisen har fået i anklageskriftet.

I anklageskriftet fremgår det, at 
Morten Ulrik Jørgensen er tiltalt for 
vold, ulovlig tvang og uberettiget at 
have taget mapper og dokumenter 
fra Havregården.

I anklageskriftet fremgår det 

blandt andet, at anklagemyndighe-
den mener, at Morten Ulrik Jørgen-
sen har væltet to elever ud af deres 
senge flere gange under morgen-
vækninger på kostskolen. Anklage-
myndigheden har rejst tiltalen efter 
straffelovens paragraf om simpel 
vold.

Morten Ulrik Jørgensen nægter 
sig skyldig.

- Jeg kan sige overordnet, at det 
er en medieskabt virkelighed, som 

intet har på sig. Det er ting, der er 
trukket ud af en sammenhæng og 
fordrejet af medierne og gentaget 
gang på gang, siger han til Frede-
riksborg Amts Avis.

Havregården lukkede for et år si-
den, efter det kom frem, at der i flere 
år var sket overgreb, vold, stofmis-
brug og selvmordsforsøg blandt bør-
nene. 
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Af Anna Hjortsø
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Rekordhøjt  
smittetal 
lukker for 
lempelser
Trods borgerligt pres er det 
ifølge regeringen og myndighe-
derne endnu for tidligt at lukke 
samfundet op og dermed risi-
kere yderligere tryk på sund-
hedsvæsenet.

Det er meldingen efter et ori-
enteringsmøde mellem sund-
hedsminister Magnus Heun-
icke (S) og Folketingets ordfø-
rere i går.

Smittetallet satte onsdag ny 
rekord under coronaepidemien 
med 28.283 registrerede coro-
natilfælde på ét døgn.
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TORSDAG
08.00-20.00: Nørregade 34 

A, Frederiksværk: Covid 
kviktest

08.00-13.30: Storebjergskolen, 
Hundested: Covid pcr test 
(m. tidsbestilling)

13.30: Hundestedhallen: Pe-
tanque v. Ældresagen

14.00: Sognegården, Melby: 
Torsdagscafé

17.00: Hundested Stadion v. 
det sorte skur: Løbetræ-
ning og Powerwalk med 
Halsnæs Løb & Motion

FREDAG
08.00-20.00: Nørregade 34 

A, Frederiksværk: Covid 
kviktest

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

13.00: Frederiksværk Hallen: 
Motionsfodbold indendørs 
for voksne mænd

 15.30-21.00: Storebjergskolen, 
Hundested: Covid pcr test 
(m. tidsbestilling)

BYGGERI: Et ægte-
par ønsker at opfø-
re to byggerier på 
mere end 200 kva-
dratmeter lige ved 
Melby Overdrev på 
en grund, som de 
for 11 år siden købte 
af Forsvaret. 

 
 
Af Kasper Daugbjerg Dønbo 
og Niels Jørgen Larsen

MELBY: En gåtur gennem 
Sjællands største hede, Mel-
by Overdrev, kan åbenbare 
synet af mange sjældne og 
underfundige planter, som-
merfugle, blomster og in-
sekter. Men selvom området 
- der i mere end hundrede år 
var skydeterræn for militæ-
ret - er rigt på flora, natur 
og diversitet, så er der nu en 
særlig invasiv art på vej til 
overdrevet, som det hidtil er 
lykkedes at holde væk: me-
gasommerhusene. 

I følge Frederiksborg 
Amts Avis’ oplysninger har 
private investorer i august 
søgt om at bygge to store 
sommerhuse på Melby Over-
drev. Det bekræfter borgme-
ster Steffen Jensen(S).

Ingen lokalplan
–  Vi skal snart se på en sag 

om Melby Overdrev, hvor 
staten i sin tid solgte grunde 
fra. Her er der nu nogen, som 
påtænker at bygge sommer-
huse ved overdrevet, og det 
har de lov til, da ikke eksi-
sterer en lokalplan for områ-
det, siger Steffen Jensen. 

Sommerhusene skal efter 
planen være 137 kvadratme-
ter store og have overdæk-
kede terrasser på 52 kva-
dratmeter. Dertil kommer 
et anneks og udhus på hen-
holdsvis 37 og 10 kvadratme-
ter. 

Borgmesteren vil nu forsø-

ge at påvirke byggeplaner-
ne. 

– Vi vil gerne lave et 
§14-forbud, som i første 
omgang forhindrer, at der 
bliver bygget. Hvis ejeren 
justerer projektet efter vo-
res ønsker, kan forbuddet 
dog ophæves. Samtidig vil 
vi hurtigst muligt få lavet 
en lokalplan for området. 
Vi kan jo ikke have en nati-
onalpark, hvor indgangen er 
to store sommerhuse, siger 
Steffen Jensen med henvis-
ning til, at Melby Overdrev 
er en del af naturparken 

Kongernes Nordsjælland.

På private hænder
Forhistorien til de opsigts-
vækkende planer strækker 
sig mange år tilbage. Da Mel-
bylejren blev bygget og ud-
stykket for mere end 100 år 
siden, var der efterfølgende 
en officer i lejren, som købte 
grunden på N.R. Olsensvej, 
hvor private investorer nu 
ønsker at bygge sommer-
huse lige ud til Tangvej og 
overdrevet. 

Han gjorde det efter sigen-
de for at undgå naboer for 

tæt på lejren og erhvervede 
grunden for nærmest ingen 
penge.

Da officeren døde, blev 
grunden testamenteret til 
Forsvaret, og Naturstyrel-
sen forhandlede siden i en 
årrække med Forsvaret om 
at overtage Melbylejren og 
ligeledes grunden på N.R. 
Olsensvej. 

Forsvaret ville dengang 
efter avisens oplysninger 
have én million kroner for 
grunden, og det ville Natur-
styrelsen ikke betale. 

Melbylejren blev anvendt 
militært frem til 2003 og 
blev i de sidste år af sin leve-
tid mest brugt i foreningsre-
gi.

Stop for lejrplaner
Der var planer om, at lejren 
skulle bevares og benyttes 
til kulturelle aktiviteter og 
turister i form af vandre-
hjem m.v., men det lukkede 
det daværende politiske 
fleral med Steen Hasselriis 
(V) som borgmester for.  

Derfor blev lejren i 2015 
revet ned. Staten solgte i 
processen inden da en del 
af sine jordbesiddelser fra, 
blandt andet grunden på 
N.R. Olsensvej, der blev købt 
af  et privat ægtepar, som nu 
ønsker at bygge to sommer-
huse. 

Frederiksborg Amts Avis 
erfarer, at ønsket om dette 
har rumlet nogen tid - til 
stor bekymring for naboer-
ne op til overdrevet.

–  Det er tale om noget jord, 
som i sin tid er solgt fra til 
udvikling, og hvor der ikke 
er foretaget nogen planlæg-
ning. Det er lidt det sam-
me, som skete på Asserbo-
hus-grunden, og der spiller 
det selvfølgelig ind, at vi har 
oplevet det tidligere og set, 
hvad det kan medføre, siger 
Steffen Jensen. 

Store sommerhuse kan skyde  
op ved Sjællands største hede

I 2011 købte et ægtepar en grund ved Melby Overdrev af Forsvaret. Her har de  planer at bygge to store sommerhuse.  Foto: Ann-Sophie Meyer

Det er lige på den anden side af bommen, der i sin tid spærrede vejen ned til Melbylejren, at ægteparret 
ønsker at bygge sommerhuse. 

FAKTA

 � Melby Overdrev, der 
ligger ud til Kattegat 
lige nord for Liseleje 
og Asserbo i Hals-
næs Kommune, er 
den største hede på 
Sjælland.  

 � Området har gen-
nem mere end 100 
år været skydeter-
ræn for militæret 
og modsat mange 
andre hede- og 
overdrevsområdet, 
er det ikke blevet 
udstykket til som-
merhuse. 


