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2017/17066 ---- 149 m² Tilbygning, renovering af ek Sagstype 

 Til- og ombygning Vej 

Tårnuglevej 3
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Indgående dokument

SV: - Naboorientering byggeri Tårnuglevej 3, 3210 

Ansvarlig mm.

Sagsbehandler Malene Eslund Jahr/MEJAH/Gribskov

Alt. sagsbeh. 4 - Brugere af Ejendomssag

Forv. / afd. Center for Teknik og Miljø / Byg og Miljø

Læsekode  Alle

Journaldato Dokumentdato * 20-06-2017

Modtagelsesdato * 20-06-2017 15:37:50 Svarfrist

Beskrivelse

Kommentar

Resumé

Afsender Claus Sætter-Lassen;Tårnuglevej 2;3210 Vejby 

Dokumenttekst:

SV: - Naboorientering byggeri Tårnuglevej 3, 3210 Vejby 
Malene Eslund Jahr 
Center for Teknik og Miljø / Byg og Miljø 

  

Tak for naboorientering/høring vedr. byggeri Tårnuglevej 3, 3210 Vejby. 

  

Bygherre søger om dispensation i relation til den del af servitutten, der omhandler højde af klimaskærmen, hvor 
denne møder taget. Servitutten beskriver en maksimalhøjde på 2.8 m - bygherre søger om 3,0m. Der er fra min 
side ingen invendiger mod det ansøgte. 

Det skal tilføjers, at jeg ser det meget positivt at bygningen får et anderledes udtryk end omgivelserne - den 
"gamle" sommerhus form - 

- bekræftelse på bygningsmyndighedens modtagelse af dette nabohøringssvar imødeses! 

Kopi af byggetilladelse forventes tilsendt undertegnede! 

I forventning om at ansøgte imødekommes fra bydningsmyndighedens side, sender jeg de venligste hilsener. 

-\Claus S-L, Tårnuglevej 2, 3210 Vejby 

  
  
----Oprindelig meddelelse---- 



Fra: Svar til kommunen, Gribskov Kommune 

Sendt: 14-06-2017 

Emne: - Naboorientering 
    Hermed fremsendes naboorientering vdr. byggeri på Tårnuglevej 3 

Malene Eslund Jahr 
Center for Teknik og Miljø / Byg og Miljø
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Beskrivelse

Kommentar

Resumé

Afsender Pia Vestli Larsen;Tåsingegade 23,2 tv;2100 København Ø 

Dokumenttekst:

SV: - Naboorientering 
hej, 

jeg har ingen indvendinger mod byggeriet. 

med venlig hilsen Pia vestli larsen, tårnuglevej 1 
  
----Oprindelig meddelelse---- 

Fra: Svar til kommunen, Gribskov Kommune 

Sendt: 14-06-2017 

Emne: - Naboorientering 
    Hermed fremsendes naboorientering vdr. byggeri på Tårnuglevej 3 

Malene Eslund Jahr 
Center for Teknik og Miljø / Byg og Miljø
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Sagsbehandler Malene Eslund Jahr/MEJAH/Gribskov
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Beskrivelse

Kommentar

Resumé

Afsender Jens Folke Kiilgaard;Willemoesgade 28,2 th;2100 København Ø 

Dokumenttekst:

SV: - Naboorientering 
Vi har ingen indvendinger til det fremsendte materiale 

  

med venlig hilsen 

  

Pernilla og Jens Kiilgaard 

Tårnuglevej 4 og 6 
  
----Oprindelig meddelelse---- 

Fra: Svar til kommunen, Gribskov Kommune 

Sendt: 14-06-2017 

Emne: - Naboorientering 
    Hermed fremsendes naboorientering vdr. byggeri på Tårnuglevej 3 

Malene Eslund Jahr 
Center for Teknik og Miljø / Byg og Miljø



 Vejby Strand 26. juni 2017

Til Gribskov Kommune – Byg og Miljø       Sag: 2017/17066 013   ID: 026744

Nabohøring

Ejer og bygherre af ejendommen og matriklen Tårnuglevej 3 er med dette hus i gang 
med at bygge det femte hus mindre end 100 meter fra vores sommerhus. Det er det 
andet hus der grænser lige op til vores skel. Huset her grænser op til vores have. Som 
det ser ud nu på denne årstid, er udsigten fra vores hus grønne buske og træer, men 
efterår, vinter og forår fra midt oktober til midt maj er der fuld udsigt fra vores stue til det 
nuværende lille træhus på Tårnuglevej 3. Det betyder også, at fra huset på Tårnuglevej 
3 at der udsigt direkte ind mod vores hus og have. Som huset står nu med få små 
vinduer er der og har der ikke været noget problem for os.

Men med det nye foreslåede hus er der tegnet en facade af 12 stykker 210 cm høje 
panoramavinduer lagt på linje der strækker sig over 15 meter og som vender direkte ind 
mod vores have, - der har vi et problem med vores privathedssfære. Der vil i mere end 
halvdelen af året være fuldt udsyn lige ind i vores have. For ikke at tale om, at vi vil have
en konstant lysende facade i vinterhalvåret. Det er simpelthen for brutalt. Aldrig vil vi 
kunne se vores elskede stjernehimmel igen i dette skønne sommerhusområde. 

Vi blev meget forelskede i området omkring Vejby Strand da vi i 1998 begyndte at lede 
efter et sommerhus. Her var et interessant terræn med bakker og husene lå smukt 
forskudt på forskellige niveauer. Der gav fine og overraskende udsigtskik og samtidig var
der intimitet og personlighed ved hvert enkelt sommerhus. Der var grøn beplantning 
mellem matriklerne og enkelte raftehegn, som er så kendetegnende for Vejby Strand. 
Raftehegnene var og er ofte dækket med kaprifolier og anden duftende beplantning. Alt i
alt gled synet af haver og huse smukt ind i hinanden. Og den smukke grusvej på 
Bjørnevej gjorde, at vi netop faldt for det sted og vi købte hus på nummer 13. Huset og 
haven dannede ramme for den udvidelse og modernisering af huset som vi udførte i 
2002. Alle naboer har været fuldt involverede i projektet og kom med gode ideer til 
løsninger, så alle kunne være tilfredse.

Vi håber vi kan appellere til bygherre om ikke at bygge 15 meter panorama 
vinduesfacade direkte ind mod vores have. Hvis han ikke er villig til at tale om det vil vi 
foreslå han bygger et 180 cm højt raftehegn i skellet til vores grund. Og IKKE  et 
plankeværk som han har bygget så rigeligt af i denne ende af Bjørnevej. Vi kan oplyse at
flere grundejerforeninger i Vejby Strand har forbud mod opførsel af plankeværker. 

Vi ved godt at vi ifølge loven ikke har noget at skulle have sagt angående den store 
lange vinduesfacade, men vi mener det er helt ude af proportion. Vi er triste over at 
vores smukke område, især lige her på Bjørnevej, er hastigt på vej til at blive et 
parcelhusområde. Det er ikke en udvikling vi bifalder og set i det lys vil vi ikke godkende 
dispensationen. Vi billiger at kommunen definerer byggekoten ud fra en 
helhedsbetragtning. De få servitutter der er tilbage for at området kan forblive 
sommerhusområde, må vi gå ind for bliver overholdt.

Dan Marmorstein og Lone Høyer Hansen

Bjørnevej 13, 3210 Vejby Strand


