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UDKAST
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Kommunens svar på indsigelser i forbindelse med høring

I forbindelse med partshøring i byggesag vedr. opførelse af et dobbelthus på adressen; Lysagervej 10, 
Ølsted, 8723 Løsning, matr. nr. 10as, Ølsted, har kommunen modtaget indsigelser. 
 

Det ansøgte byggeri er projekteret med:
Højde: 4,595 meter, hvor bygningen er højest.
Afstand: 4,70 meter til skel mod øst (Lysagervej 8).
Afstand: 3,0 meter til skel mod nord.
Disse højde og afstandsmål vil blive nævnt i 
flere af Kommunens svar på indsigelserne.

Hedensted kommune har modtaget følgende kommentar og indsigelser fra:
(Indsigelserne er skrevet med sort kursiv skrift, og Kommunens svar på indsigelserne er 
skrevet efter hvert punkt).

Flemming Jørgensen, Lysagervej 13, Ølsted, 8723 Løsning
Det er ok fra os.

Willy Klausen, Formand for Ølsted Grundejerforening

Vi havde bestyrelsesmøde i går 18.06.2018 i Ølsted Grundejerforening. Vores bemærkning til bygge-
sagen Lysagervej 10 er, at vi vil henvise til det resultat, jeres nabohøring må have givet, og at vi tilslut-
ter os dette resultat. Vi er en grundejerforening og som sådan varetager vi grundejernes interesser og 
ønsker en udvikling i Ølsted, der vil gavne disse. 
 

Ronni Blicher Madsen, Lysagervej 8, Ølsted, 8723 Løsning

Med henvisning til pkt. 2 i deklaration af 3.9.73 gøres hermed indsigelse mod dispensations-
ansøgningen, da det ansøgte byggeri ikke holder sig inden for nævnte deklarations bestem-
melser. Vi vil yderligere anføre følgende, for at der ikke gives dispensation;

 Byggeriet vil medføre betragtelige indbliksgener, grundet (1) niveauforskellen på matr. 10as 
og matr. 10 at, og (2) placering af bygningen iht. plantegningen.
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Forholdet vedr. indbliksgener; i sagens konkrete helhedsvurdering er forholdet vedr. indbliksgener 
for nabo mod øst (Lysagervej 8), vurderet at være af begrænset betydning.

Der er i vurderingen lagt vægt på at dobbelthusets afstand til skel mod øst (Lysagervej 8) på ca. 
4,7 meter er placeret 2,2 meter længere fra skel end byggeretten tillader, hvorfor indblik fra nabo 
vurderes begrænset i forhold til det der måtte være forventeligt i et parcelhusområde.

Jf. BR15 kap. 2.2.3.2, stk. 1 - Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse 
med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan 
kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstands-
forhold, når betingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.
1. Maksimal højde: 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti.
2. Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti: 2,5 m.

Med afsæt i ovennævnte byggeret jf. BR15, er der i vurderingen ligeledes lagt vægt på, at, kom-
munalbestyrelsen ikke kan nægte godkendelse til opførelse af et enfamiliehus med samme højde, 
som det ansøgte bygger, såfremt dette placeres mindst 3,28 meter fra skel. Det vil sige, at der kan 
tillades opførelse af et byggeri med en tilsvarende højde 1,42 meter tættere på skel end det an-
søgte.

 Byggeriet vil medføre væsentlige skyggegener, grundet (1) niveauforskellen på matr. 10as og 
matr. 10 at, og (2) placering af bygningen iht. Plantegningen.

Forholdet vedr. skyggegener; i sagens konkrete helhedsvurdering, er forholdet vedr. skyggegener 
for nabo mod øst (Lysagervej 8) vurderet at være af begrænset betydning.

Der er i vurderingen lagt vægt på forholdet mellem højde og afstand til skel og bebyggelse på na-
bogrunden mod øst. Det ansøgte byggeri er placeret 4,7 meter fra skel mod øst (Lysagervej 8), 
beboelsens på Lysagervej 8 er placeret 7,5 meter fra skel mod vest (Lysagervej 10). Sammenlagt 
betyder det, at der er en afstand på 12,2 meter mellem de to bygninger. Ud fra denne afstand vur-
deres en bygningshøjde på 4,595 meter, trods grundenes indbyrdes højdeforskelle på ca. 1,5 me-
ter, ikke at give anledning til forringede lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggel-
se.

Yderligere har byggegrunden; Lysagervej 10, været udstykket siden 1973, hvorfor det vurderes 
forventeligt, at der opføres bebyggelse med en højde svarende til øvrig bebyggelse i området på 
grunden

Jf. BR15 kap. 2.2.1, stk. 1 - Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at 
godkende en bygningshøjde efter kapitel 2.2, når bebyggelsens højde 
ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen del af bygningens 
ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn.

Med afsæt i ovennævnte byggeret jf. BR15, er der i vurderingen ligeledes lagt vægt på, at kommu-
nalbestyrelsen ikke kan nægte godkendelse til opførelse af et enfamiliehus med en højde på op til 
8,5 meter såfremt forholdet overholder kravet vedr. det skrå højdegrænseplan - 1,4 x afstand til 
skel. Det vil sige, at der vil kunne tillades opførelse af et byggeri med en højde på 1,985 meter hø-
jere end det ansøgte, såfremt dette blev opført med samme afstand (4,7 meter) til naboskel. Altså 
er byggeretten for så vidt angår tilladte maksimale højde for det ansøgte byggeri overholdt.

 Iht. Deklaration af 3.9.73, pkt. 2, er det et mindstekrav at tagbeklædningen, at den udføres i 
nyfarvet eternitbølgeplader. Der søges her om at bruge tagpap.

Vedr. valgte tagmateriale: I deklarationen er skrevet at mindstekravet til tagbeklædning er nyfarvet 
eternitbølgeplader. Ordet ”mindstekrav” tolkes således, at der ikke opføres byggeri med tag af et 
ringere materiale end eternittag. Tagpap vurderes, bl.a. ud fra levetid, ikke at være af ringere ma-
teriale end eternittag.



3

 Afvigelsen 0,4 % bebyggelse må formodes at opstå ved, at der ansøges om, at bygge dob-
belthus, på hver 109 m². Denne overskridelse vil formodentligt ikke opstå ved opførelsen af et 
en-familiehus, hvilket tillige er et krav i deklarationsteksten.

For i videst mulige omfang at imødekomme indsigelserne, som kommunen har modtaget i forbin-
delse med høring, har ansøger valgt at tilrette det ansøgte projekt, så vidt muligt. 
I en ny beregning af bebyggelsesprocenten, i henhold til gældende beregningsregler jf. BR-18, 
overskrides bebyggelsesprocenten således ikke.

 Ansøger har været bekendt med deklarationen af 3.9.73, idet det tydeligt fremgår af det ting-
lyste skøde af 3. december 2017, at skødet skal respektere denne deklaration.

Det er ejers ansvar at være bekendt med deklarationer og servitutter der er gældende for ejers 
ejendom. Det fremgår af pkt. 9 i deklaration af 3.9.1973, at Hedensted Kommune er påtaleberetti-
get.

Da det ikke har været muligt at finde kontaktoplysninger på de 3 øvrige påtaleberettigede Harald 
Barrit, Alf Hjerrild og Thorkild Jensen, er grundejerforeningen blevet hørt i sagen. 

 Da undertegnede erhvervede vores ejendom i 2014 var vi tillige bekendt med indholdet af de-
klaration af 3.9.73, hvorfor vi siden vores køb har haft en berettiget forventning om, at dekla-
rationsteksten skulle respekteres af alle parter herunder Hedensted Kommune.

Det vurderes, at det ansøgte byggeri i sin udformning ikke vil afvige væsentligt fra, hvad man ville 
kunne forvente ved opførelse af et enfamiliehus anno 2018. Der er i vurderingen lagt vægt på, at 
byggeriet opføres som en samlet bygning.

 

 Det bemærkes tillige, at påtaleretten til deklaration af 3.9.73 tilkommer Hedensted Kommune 
samt de 3 oprindelige sælgere af parcellen. Det fremgår ikke af dispensationsansøgningen, at 
samtykke for fravigelse af deklarationsteksten er indhentet, hvorfor undertegnede for en god 
ordens skyld tager forbehold for erstatning, såfremt Hedensted Kommune udsteder byggetil-
ladelse uden at alles samtykke er indhentet.

Da det ikke har været muligt at finde kontaktoplysninger på de 3 påtaleberettigede Harald Barrit, 
Alf Hjerrild og Thorkild Jensen, er grundejerforeningen, foruden de nærmeste naboer, blevet hørt i 
sagen. 

 Ved placering af byggeriet iht. Plantegningen, vil dette medfører væsentlige skyggegener, da 
vi ikke længere vil have aftensol på vores vest-vendte terrasse.

Eksisterende terræn på Lysagervej 10 er naturligt højere end terrænet på Lysagervej 8. Der må ik-
ke terrænreguleres væsentligt på grundene. Byggeretten tillader opførelse af enfamiliehus på 
ejendommen; Lysagervej 10 med en højde på op til 8,5 meter når det skrå højdegrænseplan over-
holdes.  

 Som en tilføjelse, anses parkeringsforholdene også potentielt at udgøre en gene, da der til 
hver udlejningsbolig hører én parkeringsplads. Ifølge Danmarks Statistik har omkring 60 % af 
alle danske familier 2 biler. Med 2 udlejningsboliger, vil dette medføre parkering på Lysager-
vej, der har dimensioner af en almindelig villavej. Ved afhentning af renovation og snerydning, 
m.fl. vil dette medføre gener.
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Ansøger har efter modtaget indsigelse til projektet valgt at tilrette dette, således at der nu etable-
res 2 parkeringspladser til hver bolig inde på grunden. 

Konklusion af helhedsvurdering for opførelse af carport/udhuse med samlet længde i skel 
på 16,8 meter

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte byggeprojekt kan tillades. Der er i vurderingen lagt 
vægt på:

 at bebyggelsen svare til der til stræbes i området, fordi ejendommen er beliggende i kommunepla-
nens rammeområde 4.B.02, som udlægger området til blandet boligområde, med mulighed for op-
førelse af åben/lav bebyggelse, tæt/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse. 

 at dobbelthuset fremstår som én bolig der placeres midt på grunden og med en bygningshøjde på 
4,5 m, hvor der reelt var ret til at opfører en bolig med en højde på 8,5 m, i henhold til; deklaration 
af 03.09.73, BR-15 og kommuneplanen.

 
 at udhusbebyggelserne svarer til det der må være forventeligt og som tilstræbes i parcelhusområ-

det. 

 At udhusene placeres adskilt med placering mod to modsatrettede skel, herunder et skel mod sti 
(vest) og et mod nabo (øst), hvorfor én nabo alene ikke påvirkes af udhusets længde i skel, samt 
at det udhus, som skal opføres i naboskel (øst), søges opført grænsende op til garage/carport på 
nabogrunden, hvormed bygningen vil medføre mindst mulig gene for nabo på adressen Lysager-
vej 8.

 


