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Vedr. høring om sommerhusudstykning af Hejrevej 18 Røsnæs deres j. nr. 

2005001356. 

Som ejere af Hejrevej 18 og 20 ser vi meget nødigt udstikning af hejrevej 14 af 
følgende grunde: 

Inden beslutning om køb af vore grunde i 1989 undersøgte vi i teknisk forvalt-
ning risikoen for udstykning af Hejrevej 14. Her oplystes, at der ikke var planer 
om og mulighed for udstykning. 

Da Verner Rasmussens satte Hejrevej 14 til salg, undersøgte vi igen muligheden 
for udstykning, lige som vi spurgte Verner Rasmussen om denne mulighed var 
indeholdt i salget. Både kommunen og Verner Rasmussen oplyste, at der ikke 
kunne udstykkes. (vi ville ellers have budt på Hejrevej 14, for at slippe for ud-
stykning). 

Det er derfor med stor undren at vi nu ser ansøgning om udstykning i høring. 

Vi vil gøre opmærksom på, at en udstykningstilladelse vil forringe værdien af vo-
re grunde, og at kommunen vil blive ansvarligholdt for dette værditab. I øvrigt er 
vi helt enige i Grundejerforeningens høringssvar, som vedlægges. 

Da vi også er naboer til moseområdet betegnet som beskyttelsesområde, og vi 
gør meget for at bevare dette meget fugle og dyrerige område så uforstyrret 
som muligt, vil vi blive meget kede af at få området omkranset af bebyggelse, 
der lukker af for dyrenes færden til og fra det beskyttede område, ligesom øget 
menneskeligt pres på området vil reducere områdets artsrigdom. Vi har f. eks. 
observeret 75 fuglearter fra grunden. Insekt og dyrelivet i mosen er også mang-
foldigt og unikt. Det er i øvrigt blevet bedre efter udlægning af marken til græs-
ning. 

I forbindelse med eventuel byggemodning af udstykningen, vil der formentlig 
skulle drænes, og de nødvendige afløb i jord vil i hvert fald virke drænende, så 
vandstanden i mosen er i fare for at blive sænket, så områdets naturlige bio-
toptype ødelægges, det vil være katastrofalt og i strid med lovgivningen på om-
rådet. 

En eventuel udstykningstilladelse vil, i mange år, give os voldsomme gener i 
form af byggestøj, bygge støv, og siden støj fra de nye naboer, og deres øgede 
trafikbelastning. 
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Vi har netop købt disse 2 grunde for af få den ro, og den fantastiske natur der 
findes nu. En udstykning vil formentlig tvinge os til at sælge. Med deraf følgen-
de dårligere livskvalitet. 

Vi anmoder derfor indtrængende om at udstykning på hejrevej 14 afvises. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ingeborg Boye 

Hans Aage Tingleff 

 

Kopi sendt til Grundejerforeningen Helles Klint. 


