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Helhedsvurdering pga. mere end et enfamiliehus på en parcel, jf. deklaration af 
03.09.73, samt mere end 12 m udhusbebyggelse ved skel 

Vedr.: Dobbelthus med carporte inkl. redskabsrum på Lysagervej 10, 8723 Løsning
Matrikel nr.: 10AS
Afgørelsesdato:  23.8.2018

Tilladelse til opførelse af et dobbelthus med to boliger à 109 m², samt 2 carporte inkl. 
redskabsrum á 25,5 m². 

 De ansøgte udhuse holder sig ikke inden for byggeretten, idet udhusene måler 16,8 m i 
skel. 

 Det ansøgte boligbyggeri er et dobbelthus. For området er deklaration af 03.09.1973 
gældende, hvor der i punkt 2 er skrevet: Parcellerne skal bebygges som en-familiehuse 
til helårsbeboelse i højest et plan med udnyttet tagetage.
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Helhedsvurderingen sker på baggrund af bestemmelserne i Bygningsreglement 2015* kap. 2.3.

Generelle forhold for den ansøgte bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne:

1) Grundens Størrelse: Det matrikulære areal er 730 m². 

2) Bebyggelsens afstand til naboskel, 
vej og sti og anden bebyggelse på 
samme grund:

Dobbelthuset placeres 3,0 m fra naboskel mod nord, 4,8 m fra sti-skel 
mod vest og 4,7 m fra naboskel mod øst, samt ca. 9 m fra vejskel. 

Carporte incl. redskabsrum placeres i skel til vej, sti og nabo. 

3) Bebyggelsens etageantal og høj-
de, herunder bebyggelsens højde i 
forhold til skel, vej og sti og anden 
bebyggelse på samme grund:

Boligerne opføres i 1 etage, taget har ensidig taghældning
Højden til kip er ca. 4,5 m. 

- Boligens maksimale højde kunne være helt op til 8,5 m i 
henhold til deklaration af 03.09.73, til BR-15 og til be-
stemmelserne i kommuneplanen.

  
Facadehøjden er fra ca. 3,1 m til ca. 4,5 m.

Carport/redskabsrum bliver 2,5 m høje og måler 2 x 8,4 m i skel = 
16,8 m, hvilket er en overskridelse af BR15, kap. 2.2.3.4, stk. 3, punkt 
1 med 4,8 m:

- ”De sider der vender mod skel må ikke have en samlet større 
længde end 12,0 m”.

4) Bebyggelsens etageantal og be-
byggelsesprocent

Boligerne opføres i 1 etage.
Boligen er 109 m² x 2 = 218 m²
Carporten er på 25,5 m² x 2 = 51 m²

Områdets bebyggelsesprocent er 30, dette medfører en maksimal be-
byggelse på 219 m² + 50* m² frie arealer i udhuse m.v..

- *Der regnes med de lempelige regler fra BR-18 med hensyn 
til udhusearealer som ikke indgår i bebyggelsesprocenten.

Bebyggelsesprocenten:
(51 m² - 50 m²) + 218 m² = 219 m² x100 : 730 m² = 30,0 %. 

Bebyggelsesprocenten overholdes.

5) De ubebyggede arealers indret-
ning såsom opholdsarealer, leg-
områder, parkeringsarealer samt 
adgangs- og tilkørselsarealer:

Til hver bolig opføres der en carport og et redskabsrum, samtidig etab-
leres der et parkeringsareal ved siden af hver carport. 

Vejafdelingen i Hedensted Kommune har den 3.1.18 stillet som betin-
gelse at de ansøgte overkørsler maksimalt må være 4,0 m bredde. 
Havde den 21.8.18 dialog med Vejafdelingen; Tom Fromberg Olsen. 
Ansøger har oplyst at grunden på sigt formodentligt deles til to selv-
stændige ejendomme. Vejafdelingen sagde ok til to overkørsler til  
Lysagervej, hver overkørsel må maksimalt være 5,5 m bredde.

Ved dobbelthuset er der opholdsarealer på alle bygningens sider.  
Mod nord er der 3 m, mens der mod øst og vest er 4,7 m og 4,8 m. 
Mod syd er der et større opholdsareal, idet afstand til vej er ca. 9 m.

De ubebyggede arealer har et samlet areal på ca. 400 m². 
(730 m² - boliger 218 m² - udbygninger 51 m²  trapper 6 m² og – parke-
ringsarealer ca. 40 m² = godt 400 m².)

Der er vejadgang til boligerne fra Lysagervej.
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Planmæssige forhold med områdeangivelse ( kommuneplan, lokalplan, servitutter mv.):

Kommuneplan / Lokalplan område Kommuneplanens rammeområde 4.B.02    
Ølsted By

Anvendelse Blandet boligområde

Bygningshøjde Maks. 8,5 meter

Etageantal Maks. 2 etager

Bebyggelsesprocent Maks 30 %

Partshøring Der har været foretaget partshøring i perioden 30.05.2018 til 
19.06.2018.

Der er indkommet bemærkninger til partshøringen

Hjælpeskema til gennemgang af de bebyggelsesregulerende bestemmelser:

Bebyggelsesregulerende bestemmelser Ja/nej Begrundelse

 BR-15, kap. 2.3.1

1) Bebyggelsens samlede omfang skal være hen-
sigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svare 
til det sædvanlige i karreen, kvarteret eller til det, 
der tilstræbes i området.

Boligerne har tilsammen et areal på 218 m².      
Til boligerne opføres der 2 x carport incl. red-
skabsrum á 25,5 m² = 51 m² udhuse. 

Det er vurderet, ud fra en afvejning af bestem-
melserne i Bygningsreglementet 2015 (BR15) at 
boligernes omfang er hensigtsmæssig i forhold til 
bebyggelsens anvendelse, fordi boligerne som 
helhed er udformet hensigtsmæssig under hen-
syn til brugen.

I henhold til deklaration af 03.09.73 er boligbe-
byggelsen ikke svarerende til der er tænkt i de-
klarationen. Området er tænkt til et området med 
en-familiehuse med en etage med udnyttet tage-
tage. 

I henhold til kommunerammen er boligbebyggel-
sen svarer til der tilstræbes i området, fordi ejen-
dommen er beliggende i kommuneplanens ram-
meområde 4.B.02, som udlægger området til 
blandet boligområde, med mulighed for opførelse 
af åben/lav bebyggelse, tæt/lav bebyggelse samt 
etageboligbebyggelse.

Det er vurderet at dobbelthuset vil fremstå som 
et enfamiliehus, idet bebyggelsen placeres midt 
på grunden, samtidig holder byggeriet sig inden 
for bebyggelsesprocenten på 30 %. 
 

Grundens størrelse – BR15, kap. 2.3.2 
- Forholdet mellem eksisterende bebyggelse og 
grundstørrelsen
- Bebyggelse og udnyttelse af ejendommen i over-
ensstemmelse med kravene i kapitel 8, Helhedsvur-
dering og kapitel 20, Ubebyggede arealer ved be-

Det er vurderet, at forholdet mellem den ønskede 
bebyggelse og grundens størrelse er tilfredsstil-
lende, fordi bebyggelsesprocenten er 30 %.

Det ønskede udhusbebyggelse opføres ikke in-
den for byggeretten i Bygningsreglementet 2015 
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byggelse, opholdsarealer og parkeringsarealer.
- Muliggør vejadgang i overensstemmelse med vej-
lovgivningen
-Sikrer, at de ubebyggede arealer opfylder kravene i 
dette kapitel.

(BR15) kapitel 2.2.3.4. 
Udhusene placeres langs naboskellene mod øst 
og vest. Bebyggelserne måler hver 8,4 m, hvilket 
er samlet 16,8 m. Det ene udhus placeres under 
terræn i forhold til sti/skel mod vest. 
Carportene placeres i samme niveau som Lysa-
gervej.

Det er vurderet, at udhusbebyggelserne svarer til 
det der er forventeligt på en ejendommen, med 
baggrund i Bygningsreglementets bestemmelser 
at opførelsen af 50 m² udhuse kan opføres uden 
at påvirke bebyggelsesprocenten. Udhusene er 
placeres adskilt ud mod to modsatrettede skel, 
samtidig placeres det ene udhus under terræn i 
forhold til stianlægget mod vest. 

Afstandsforhold – BR15 2.3.3 
- Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige 
indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på sam-
me grund og på nabogrunde.

Det er vurderet, at boligbebyggelsen er placeret 
tilfredsstillende i forhold til naboskel, fordi boli-
gerne er beliggende 3,0 m naboskel mod nord, 
4,8 m fra sti-/naboskel mod vest og 3,7 m fra na-
boskel mod øst.
Det er vurderet, afstanden til naboskel sikrer til-
fredsstillende lysforhold for den enkelte bolig og 
forhindre væsentlige indbliksgener.

Det ønskede boligbyggeri opføres inden for byg-
geretten i Bygningsreglementet 2015 (BR15) ka-
pitel 2.2.3.2.

Det ønskede udhusbyggeri opføres ikke inden 
for byggeretten i Bygningsreglementet 2015 
(BR15) kapitel 2.2.3.4.

Det er vurderet, at udhusbebyggelserne svarer til 
det der er forventeligt på en ejendommen, med 
baggrund i Bygningsreglementets bestemmelser 
at opførelsen af 50 m² udhuse kan opføres uden 
at påvirke bebyggelsesprocenten. Udhusene er 
placeres adskilt ud mod to modsatrettede skel, 
samtidig placeres det ene udhus under terræn i 
forhold til stianlægget mod vest. 

Etageantal og højdeforhold – BR15 2.3.4:
Forholdet mellem bebyggelsens højde og afstand til:
- anden bebyggelse 
- friarealer på samme grund
- nabobebyggelse
- friarealer ved nabobebyggelse 
- vej og sti
Med henblik på at sikre tilfredsstillende lysforhold og 
forhindre væsentlige indbliksgener.

Det er vurderet, at boligbebyggelsen er placeret 
tilfredsstillende i forhold til naboskel, fordi boli-
gerne er beliggende 3,0 m naboskel mod nord, 
4,8 m fra sti-/naboskel mod vest og 3,7 m fra na-
boskel mod øst.
Dobbelthuset/boligbebyggelsen opføres i 1 etage 
og har en højde til kip på ca. 5,0 m.

BR15 kap. 2.3.4
2) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendel-
se sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen 
og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige ind-
bliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme 
grund og på nabogrunde

Det er vurderet, at dobbelthuset / boligbebyggel-
sen er placeret på ejendommen, så der er sikret 
tilfredsstillende lysforhold for ejendommens be-
byggelse og nabobebyggelse samt sikret mod 
væsentlige indbliksgener i forhold til anden be-
byggelse på samme grund og på nabogrundene, 
fordi boligerne er beliggende 3,0 m naboskel 
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mod nord, 4,8 m fra sti-/naboskel mod vest og 
3,7 m fra naboskel mod øst. 

BR15. kap. 2.4.

3) Der skal være tilfredsstillende friarealer i forhold 
til bebyggelsens anvendelse, herunder opholdsarea-
ler for beboere, brugere og beskæftigede

Det er vurderet, at der er mulighed for etablering 
af passende opholdsarealer på ejendommen, 
fordi der er mulighed for etablering af opholdsa-
realer mod alle 4 skel på ejendommen. Afstande-
ne er 3,0 m naboskel mod nord, 4,8 m fra sti-/na-
boskel mod vest og 3,7 m fra naboskel mod øst, 
mens der mod vejskel er ca. 9 m.

Ubebyggede arealer ved bebyggelse – Kap. 2.4:
- Passende størrelse i forhold til bebyggelsens 

benyttelse, omfang og beliggenhed.
- Opholdsarealer
- Arealer til opbevaring af affald
- Arealer til parkering
- Tilkørselsarealer

Opholdsarealer – BR-15 kap. 2.4.1
- På terræn, overdækket gårdareal eller delvist på 

tagareal/altaner.
- Fælles friarealer
- Legeområde (etageboliger, tæt/lav)

BR15 kap. 2.4.3.

4) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendel-
se være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsfor-
hold for bebyggelsens brugere, herunder rednings-
beredskabet, kap. 2.4.3.

Det er vurderet, ud fra en afvejning af bestem-
melserne i Bygningsreglementet 2015 (BR15) 
kap. 2.4.3, at der er sikret tilfredsstillende ad-
gangs- og tilkørselsforhold og tilstrækkelige par-
keringsarealer, fordi der er tilkørsel til boligen fra 
Lysagervej samt der etableres 2 parkeringspla-
der til hver bolig.

Ubebyggede arealer ved bebyggelse - kap. 2.4.3.
- Passende størrelse i forhold til bebyggelsens 

benyttelse, omfang og beliggenhed.
- Opholdsarealer
- Arealer til opbevaring af affald
- Arealer til parkering
- Tilkørselsarealer

BR15 kap. 2.4.2

5) Der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer

Det er vurderet, ud fra en afvejning af bestem-
melserne i Bygningsreglementet 2015 (BR15 
kap. 2.4.1-2.4.3, at der er sikret tilfredsstillende 
adgangs- og tilkørselsforhold og tilstrækkelige 
parkeringsarealer, fordi der er tilkørsel til boligen 
fra Lysagervej samt der etableres 2 parkerings-
plader til hver bolig.

Parkeringsarealer – BR-15 kap. 2.4.2.
På ejendommens område:
- Biler, motorcykler, knallerter, cykler
- Nok til beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, 
besøgende, kunder og leverandører
- Handicapparkering

Det vurderes, at der etableres tilstrækkelige p-
pladser til boligen, fordi opføres en carport til 
hver bolig. Derudover etableres en p-plads ved 
siden af carporten.
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BR15, kap. 2.4.3
6) Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede by-
områder, der støder op til et ikke lokalplanlagt areal, 
til et parcel-, sommerhus- eller kolonihaveområde, 
eller et område med tæt/lav bebyggelse, skal bebyg-
gelsens samlede omfang fastlægges under hensyn 
til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget 
af eventuel bebyggelse

Dette er ikke relevant for den konkrete sag, fordi 
bebyggelsen ikke er placeres i randen af tæt be-
byggede områder.

Øvrige kommentarer og hovedkonklusion på vurderingen:

Det vurderes, at bebyggelsen svare til der til stræbes i området, fordi ejendommen er beliggende i 
kommuneplanens rammeområde 4.B.02, som udlægger området til blandet boligområde, med mulig-
hed for opførelse af åben/lav bebyggelse, tæt/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse. 

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

Det er vurderet, at udhusbebyggelserne svarer til det der er forventeligt og som tilstræbes i området. 
Der er i vurderingen lagt vægt på, at udhusene er placeres adskilt med placering ud mod to modsat-
rettede naboske, hvorfor én nabo alene ikke generes af udhusenes samlede længde i skel..
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Lysagervej 10

 
Kig mod øst. 

Lysagervej 11
og 8 set i
baggrunden

Grunden set 
fra vej. 
Kig mod nord; 
Lysagervej 13

Kig fra grundens
nord-vestlige
hjørne. 

Kig mod øst; 
Lysagervej 8


