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Status Færdigbehandlet

Behandling Beslutning

Type Åben

Nummer 76

Foreslået 
behandlingsforløb

Sagsnummer 2015/14052

Ejendomsnr. 020355

Sagsbehandler Anders Hundahl/ANHUN/Gribskov

Oprettet af Anders Hundahl

Kommentarer

260615 jchri OK
ok kravn 26.05.2015
ok dpede 19.05.2015
Teksten skal have skrifttypen Arial og skriftstørrelse 11. Venstremargen skal være 2,54 cm 
og 
højremargen 18,5 cm
Indhold i dagsordenpunkt

Overskrift  Ændring af helårsbolig til sommerhus uden bopælspligt.

Sagsfremstilling
  
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Administrationen har fået et spørgsmål fra Rudersdal mæglerne om hvorvidt ejendommen 
Lundesvinget 14, 3210 Vejby kan ændres fra helårsbolig til sommerhus uden bopælspligt for 
en kommende køber. Denne ændring medfører, at der nedlægges en bolig.

Ejendommen er placeret i kommuneplanens rammedel 8.S.02, sommerhusområde.
Matriklen er på 2912m², og ifølge oplysninger i BBR er der registreret 4 bygninger på 
grunden. Bygning 1 er godkendt til beboelse, og har et bebygget areal på 166 m2 og en 
tagetage på 50 m2, i alt 216 m2 beboelse. Bygning 2 og 3 er driftsbygninger med et samlet 
areal på 253 m2, der ud over kommer et overdækket areal på 63 m2. Bygning 4 er 
registreret som anden bolig til helårsbeboelse, og udgør dermed en annekslignende 
bygning, indeholdende 45 m2 beboelse, og 35 m2 indbygget garage. Det samlede 
bygningskompleks er ifølge BBR hovedsagligt opført i 1870, ladebygningen (bygn 2) er dog 
opført i 1947.

Den samlede bebyggelsesprocent er beregnet til 19%

Boligen på 261m² er registeret som et stuehus til landbrugsejendom.   
På ejendommen er der ikke noteret landbrugspligt.



Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at nedlæggelsen af boligen bør tillades. Helårsboligen er 
beliggende i et sommerhusområde, og vil derfor jf Planlovens § 56 automatisk overgå til 
sommerhus hvis der på ejendommen ikke er en tilmeldt beboere med folkeregisteradresse i 
3 på hinanden følgende år. En tilladelse til at nedlægge boligen vil derfor blot være en 
fremskyndelse af opfyldelsen af kommuneplanens rammebestemmelse for området som 
sommerhusområde.

Lovgrundlag

Planloven LBK 587 af 27.05.2013.
Boligreguleringsloven LBK 962 af 11.08.2010 
    

Økonomi

 

Miljøforhold

Høring

Bilag

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, 
at til træde, at boligen kan nedlægges.1.

  

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Beslutning

For: S, O og G (4)1.
Imod: V (2)
Indstillingen tiltrådt

Jannich Petersen fraværende 


