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Tilsyn 22.09.2015 på Vængevej 38 A.
Mette Hauerslev og Louise Finderup, Gribskov Kommune 

Ovenstående har besigtiget forholdene på ovenstående adresse ang. 
terrænregulering og evt. gene virkning af denne. 
Der blev i forbindelse med synet taget en række billeder af 
forholdene. Disse bliver lagt på sagen.

Området omkring Vængevej er generelt meget skrånende og 
kuperet. Bebyggelsen er generelt 1½etagers huse. Flere har 
terrasser og vinduer pegende imod nabogrunde. 
Generelt for området må det forventes at der er ind- og udsyn til de 
omkringliggende ejendomme. Det er naturligt i et kuperet terræn. 
Udsigten ligger foran for alle ejendomme i området, og derfor er det 
naturlige udsyn henover bygninger/tage, fremfor direkte ind i 
bygningerne.

Terrænreguleringen er foretaget indenfor 5 meter fra skel, og har 
ikke udseende af konstruktionslignende forhold, som der kan kræve 
en byggetilladelse efter Byggelovens §2.

 Forhold, som Kommunen ser på, i forbindelse med 
terrænreguleringer:
Afvanding.1.
Sker end mod egen grund

Lysindfald på nabogrundene.2.
Er ikke påvirket af nedsænkede areal

Indbliksgener for de omliggende grunde.3.
På vej op til terrænreguleringen med borde/stole er der frit udsyn til 
bagvedliggende grund. Vurderes at kunne reguleres med 
beplantning. Samme hus vurderes ligeledes at have indblik til 
pågældende ejendom.
I kuperet terræn må indblik og udsyn forventes. 
Der er andre forhold i området, som udfra vores vurdering kan have 
mere indblik end pågældende sag. 

Virker terrænet efter ændringen naturligt for området.4.
Terrænnet virker naturligt, da det stadig er skrånende på siderne og 
toppen af bakken ikke er påvirket af reguleringen.

Risiko for jordskred5.
Vurderes ikke at være tilstede, omend kun mod egen grund.
 

A. Vi godkender terrænreguleringen, da vi vurderer at den falder naturligt ind 
med det naturlige terræn.
B. Vi vurderer at terrænreguleringen ikke er til gene, baseret udfra afvanding, 
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lysindfald, indblik, jordskred.

D. Vi vurderer at der ikke er tale om forhold som går ind under Byggelovens §2. 


