
Sag om ændring af adgangsforhold til Lille Strandstræde 7

Sagens forløb
Den 23. november 2016 henvender Preben Meltinis, Lille Strandstræde 8 til Kommunen vedr. sin 
genbo Bent Mogensen, Lille Strandstræde 7 og dens adgangsforhold. Preben oplyser, at Lille 
Strandstræde 7 er gået i gang med at etablere en ekstra indkørsel til sin ejendom. Han bemærker, 
at han er sikker på, at der ikke er ansøgt om en tilladelse til etablering af denne indkørsel. Han 
opfordrer Kommunen til at gå ind  sagen og stoppe etablering af den ekstra adgang, idet han 
mener, at det vil forringe parkerings muligheder på Lille Strandstræde.

Den 25. november 2016 skriver vejmyndigheden til ejeren af Lille Strandstræde 7, og bede 
vedkommende om straks at indstille anlægsarbejde og ansøge om en tilladelse til etablering af 
adgangen.

Den 29. november 2016 ansøger ejeren af Lille Strandstræde 7 om en tilladelse til etablering af en 
ekstra adgang / p-plads ved siden af den gamle adgang. Det meddeler vejmyndigheden  den 05. 
december afslag på. Det bemærkes, at vedkommende på dette tidspunkt er fuld i gang med at 
etablere den nye adgang.

Den 07 december 2016 ansøger vedkommende om at ændre sin adgang, således at han vil 
nedlægge den eksisterende og færdiglave den nye.

Den 07. december og igen den 09. december 2016 henvender Preben Meltinis sig til Kommunen 
og protesterer over, at anlægsarbejdet hos Lille Strandstræde 7 ikke er stoppet og at evt. en 
tilladelse til ændring af adgangsforholdene vil forværre parkeringsmuligheder omkring Lille 
Strandstræde 7. Endvidere bemærker han, at fundamentet til den nye adgang er så stort, at det 
kræver Kommunens tilladelse.
Hertil oplyser Vejmyndigheden, at Lille Strandstræde 7 er i gang med at lovliggøre forholdene 
omkring adgangen. Vejmyndigheden begrunder sin påtænkte afgørelse med, at den nye adgang 
vurderes ikke at skabe trafikale problemer på den pågældende vej, sålænge den eksisterende 
adgang nedlægges. Endvidere oplyser vejmyndigheden, at Byg- og Miljø afdeling vil kigge på 
forholdene omkring fundamentet, og du vil blive orienteret efterfølgende.

Vejmyndigheden tildeler vedkommende den 14. december 2016 en tilladelse til ændring af 
adgangsforholdene, idet vejmyndigheden vurderer ikke, at det nye adgangsforhold er til fare eller 
gene for trafiksikkerhed eller forringe parkeringsmuligheder på den pågældende vej.

Efter etablering af den nye adgang henvender Preben sig igen til Kommunen og klager over ulovlig
parkering omkring Lille Strandstræde 7 og 8- blandt andet ud for hans indkørsel, som skyldes efter 
hans mening de ændrede adgangsforhold ved Lille Strandstræde 7. 
Hertil svar min kollega, at ulovlig parkering hører under Færdselsloven og administreres af politiet. 
Den ulovlige parkering er ikke forårsaget af din genbos indkørsel, men alene det at en bilist 
parkerer i strid med færdselsreglerne og afslutter dialogen med ham.    

Byg- og Miljø afdelingens input til denne sagsindstilling  
Parkeringspladsen

Byg- og Miljøafdelingen har den 1. februar 2017 truffet afgørelse om at det ikke kræver en 
byggetilladelse at etablere en parkeringsplads på sin ejendom. Begrundelsen for dette er at en 
parkeringsplads ikke er omfattet af Byggelovens § 2 stk. 2, hvorefter bebyggelse skal forstås som 
bygninger og mure, samt andre faste konstruktioner og anlæg som er begrundet af det hensyn 
som byggeloven skal varetage.

Derfor har Byg- og miljøafdelingen ikke lovhjemmel til at tillade eller nægte en parkeringsplads på 
ejendommen. 



I afgørelsen fra den 9. februar 2017 er vedlagt en klagevejledning som Perben Meltinis også har 
modtaget sammen med afgørelsen vedrørende klage over afgørelsen om, det parkeringspladsen 
ikke kræver byggetilladelse. 

Terrænregulering

I afgørelsen af 1. februar 2017 bemærkes det, at Gribskov Kommune jf. byggelovens § 13 når 
terrænreguleringen er udført, kan påbyde ejeren at ændre terrænreguleringen. Kommunen har 
derfor ikke lovhjemmel til på forhånd at godkende eller nægte en terrænregulering. 

Begrundelsen for at henvise til byggelovens § 13 er at der i forbindelse med etableringen af 
parkeringspladsen er foretaget en terrænregulering, så parkeringspladsen kom til at ligge i samme 
niveau som vejen. 

I byggelovens § 13 står der således om terrænregulering:

I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en 
grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt 
terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. 
Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende
arbejde.

Overstående omfatter ikke den overkørsel, som er etableret i forbindelse med parkeringspladsen. 
Det er udelukkende Gribskov Kommunes vejafdeling, som kan træffe afgørelse vedrørende 
etablering eller omlægning af overkørsel fra ejendommen til den private fællesvej.  

Det som bygafdelingen kan vurdere ud fra byggelovens § 13 er terrænreguleringen i forbindelse 
med selve parkeringspladsen - hvorvidt den er til gene for de omkringliggende ejendomme. Her vil 
det for eksempel kunne vurderes, om overfladevandet løber ud fra ejendommen eller om 
parkeringspladsen skaber indblikgener (som ligger udover, hvad der må forventes i byzone) til de 
omkringliggende ejendomme.

Før Gribskov Kommunen modtager en henvendelse om terrænreguleringen i forbindelse med 
parkeringspladsen kan vi ikke gøre mere ved sagen. 


