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Afgørelse angående antallet af boligenheder

Ejendommen 3 aqt Gilleleje By, Gilleleje, Solkrogen 6 A

Gribskov Kommune har truffet afgørelse omkring forholdene på 
ejendommen Solkrogen 6A.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der taget udgangspunkt i 
Bygningsreglement 2010 (BR10), da dette bygningsreglement var 
gældende, da byggearbejdet blevet udført.

Der er truffet afgørelse om, hvor mange selvstændige boligenheder, der 
er opført på ejendommen, og hvorvidt det opførte byggeri på 
ejendommen er i strid med de tidligere meddelte byggetilladelser.

Afgørelse omkring boligenheder/opsummering
Det er Gribskov Kommunes vurdering, at der er opført 3 selvstændige 
boliger på ejendommen Solkrogen 6 A.

De 3 selvstændige boligenheder på ejendommen, er opført/etableret uden 
de fornødne tilladelser jf. byggelovens § 16 stk. 1

Det er i forbindelse med sagen vurderet, at det opførte byggeri er i strid med 
de tidligere byggetilladelser, som er meddelt til bebyggelsen på 
ejendommen. 

Der er således alene meddelt tilladelse til et enfamiliehus med anneks - og 
dermed kun en boligenhed. 

Etableringen af de 3 selvstændige boligenheder er derfor opført uden de 
fornødne tilladelser jf. Byggelovens § 16 stk. 1. Forholdene skal derfor 
lovliggøres, enten ved retlig eller fysisk lovliggørelse jf. byggelovens § 16 C 
stk. 3.

Gribskov Kommune har på baggrund af nedenstående afsnit og 
gennemgang vurderet, at der ikke skal meddeles tilladelse til 3 selvstændige 
boligenheder på Solkrogen 6 A.  



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Det er ud fra en helhedsvurdering vurderet, at der ikke kan meddeles 
tilladelse til et projekt, hvor de enkelte boligenheder vil have et matrikulært 
areal på ca. 247 m² tilknyttet boligen. Grundstørrelsen underbygger ikke 
brugen til 3 selvstændige boliger i et boligområde, hvor kommuneplanens 
rammer ligger op til ejendomme på minimum 500 m². 

Det bemærkes, at der i arealopgørelsen ikke er regnet med evt. fradrag af 
vejareal. 

Antallet af boligenheder kan lovliggøres ved retlig lovliggørelse ( en 
bibeholdelsesdispensation) eller en fysisk lovliggørelse (bygningsændringer) 
jf. byggelovens § 16. stk. 3

Da det i forbindelse med sagsbehandlingen/ helhedsvurderingen er 
vurderet, at byggeriet ikke kan retlig lovligggøres, skal forholdene på 
ejendommen fysisk lovliggøres, så der kun er én selvstændig boligenhed på 
ejendommen. Dette indebærer, at der skal foretages bygningsændringer, så 
bebyggelsen fremadrettet fremstår som én boligenhed - et enfamiliehus 
med anneks.

Begrundelsen for den nye vurdering af antallet af boliger på ejendommen er, 
at der i forbindelse med den fornyede sagsbehandling er indkommet nye 
oplysninger fra ejendommens ejer angående den lodrette skillevæg i 
bygningen. Ejendommens ejer har oplyst, at væggen opfylder kravene til et 
lejlighedsskel mht. brand- og lydkrav.

Sagsredegørelse
Oprindelige byggesager omkring enfamiliehuset
Gribskov Kommune har den 6. august 2011 meddelt byggetilladelse til 
opførelse af 1½ plans enfamiliehus på 221, 3 m² samt 31,1 m² garage på 
ovennævnte ejendom.

I byggetilladelsens bemærkninger er det beskrevet følgende:
Ejendommens grundareal er 742 m². Mindste grundstørrelse er 700 m² og 
ejendommen kan derfor ikke opdeles i 2 selvstændige boliger, jf. 
byggelovens §10A.

Byggetilladelsen påklages til Statsforvaltningen og Statsforvaltningen 
hjemsender sagen til fornyet sagsbehandling.

Den 23. oktober 2013 fremsender Gribskov Kommune et svar til 
ejendommens ejer, om at der kun må opføres en selvstændig bolig på 
ejendommen,

Gribskov Kommune meddeler den 22. maj 2014 en ny byggetilladelse med 
helhedsvurdering til lovliggørelse af 1½ plan enfamiliehus på 221,3 m² samt 
33,1 m² garage på Solkrogen 6 A.

I byggetilladelsens bemærkninger er det beskrevet følgende:

Statsforvaltningen Hovedstaden har ved brev af den 10-07-2013 
afgjort, at byggetilladelse af 07-08-2011, om byggeri på adressen 
Solkrogen 6A, 3250 Gilleleje, er ugyldig og skal behandles påny.
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Ejendommens grundareal er på 742 m² og mindste grundstørrelse er for 
fritliggende enfamiliehuse er 700 m², jf. BR10, kap. 2.2.5.
Iflg. Kommuneplan 2013 - 2025 er ejendommen beliggende i område 
2.B.01, hvor mindste grundstørrelse er 500 m², hvis grunden er udstykket 
af en ejendom på mindst 1000 m². 

Lovliggørelse af bebyggelse sker iht. Notat af 26-04-2011 fra Erhvervs- og 
Byggestyrelsen samt Vejledende udtalelse af 27-02-2014 fra 
Energistyrelsen.

Statsforvaltningens afgørelse
Statsforvaltningen har den 27. marts 2015 fremsendt afgørelse i 
klagesagen. 

Statsforvaltningens afgørelse af den 27. marts 2015 er baggrunden for den 
fornyede sagsbehandling i sagen.

Sagen hos Statsforvaltningen omhandler kommunens afgørelse af den 22. 
maj 2014, hvor Gribskov Kommune har givet byggetilladelse til byggeri 
(enfamiliehus) på ovennævnte ejendom.

Klagen og Statsforvaltningens afgørelse er opdelt i 4 punkter.
a) Beboelsens anvendelse
b) Beboelsesbygningens højde
c) Garagens anvendelse
d) Terrænregulering

Statsforvaltningen stadfæster kommunens afgørelse i henhold til punkterne 
b, c og d. Klager får ikke medhold i sin klage på disse punkter.

a) Beboelsens anvendelse
Statsforvaltningen har hjemvist kommunens afgørelse af den 22. maj 2014 
til fornyet behandling i kommunen angående beboelsens anvendelse.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet i Statsforvaltningen og 
sendt tilbage til kommunen.

Statsforvaltningen har vurderet, at kommunens afgørelse er behæftet med 
en væsentlig retlig mangel i form af utilstrækkelig begrundelse og 
stillingtagen til klagers oplysninger. Det betyder, at sagen er blevet
hjemvist til fornyet behandling og ny afgørelse, samt nødvendige yderligere 
oplysning af sagen.

Statsforvaltningen pålægger kommunen at forholde sig til, om der er tale om 
et enfamiliehus, som udlejes til 2 familier, eller der i realiteten er tale om et 
hus, som er indrettet som et to-familiehus.

Af Statsforvaltningen afgørelse fremgår det, at adgangen er en 
forudsætning for at ejendomme kan anses for et enfamiliehus. En ejendom 
uden gennemgang kan ikke anses for et enfamiliehus blot
fordi en adskillende mur/væg ikke opfylder brandkravene i BR 10.

Byggesag omkring anneks
Gribskov Kommune har den 16. februar 2016 meddelt byggetilladelse til en 
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anvendelsesændring fra garage til anneks, og dermed byggetilladelse til et 
anneks på 33 m².

Det fremgår ikke af det fremsendte tegningsmateriale, at der er køkken i 
annekset.   Annekset er alene godkendt med 2 værelser og et bad/toilet. 
Indretningen af køkkenet er derfor ikke i overensstemmelse med den givne 
byggetilladelse til annekset.

Annekset fremstår i dag dermed ikke som anneks, men er i realiteten en 
selvstændig bolig.  

Byggelovens § 10 A
Byggelovens § 10 A bestemmer, når der opføres mere end ét enfamiliehus 
til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes 
således, at hver boligenhed kan udstykkes med eget grundstykke og 
selvstændig vejadgang. 

Mulighed for udstykning skal også foreligge, når der ved til- eller ombygning 
eller andre forandringer af et bestående enfamiliehus sker en opdeling af 
huset i flere enfamiliehuse. 

Bestemmelsen indebærer, at ejendommen skal kunne udstykkes i 3 
selvstændige ejendomme, hvis der skal meddeles tilladelse til 3 
selvstændige boligenheder på Solkrogen 6 A.  

Det bemærkes, at der ikke er krav om at ejendommen skal udstykkes, men 
muligheden skal foreligge. 

Kommuneplan 2013 - 2025
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan og der er ikke tinglyst 
deklarationer, som har bestemmelser omkring antallet af boliger på 
ejendommen.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for 
boligområde i Gilleleje - område 2.B.01, som bl.a. bestemmer følgende:

Anvendelse
Boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg 
som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse samt mindre butikker 
og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området.

Grundstørrelse
Mindstegrundstørrelsen fastsættes til 700 m².
På ejendomme større end 1.000 m² kan der opføres et antal boliger 
svarende til at nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 500 m².

Boligerne skal opføres helt eller delvist sammenhængende (fælles gavlmur) 
med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller række- og klyngehuse).

Ejendomme i 1. række langskysten skal søges bevaret og må som 
udgangspunkt ikke udstykkes. 

Tilladelser til udstykning af kan kun ske på baggrund af en nærmere 
vurdering af den enkelte ejendoms karakter og beliggenhed - også set i 
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forhold til nærområdet . Heri indgår ligeledes en vurdering af, om der skal 
stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelsens omfang og placering 
mv.

Bygningsreglementets bestemmelser
Byggeretten
Da der er tale om et forhold der er udført/etableret, er det vurderet, at 
bygningsreglementet på opførelsestidspunktet skal anvendes i forbindelse 
med vurderingen af sagen.  Dvs. at bygningsreglement 2010 (BR 10) skal 
benyttes i forbindelse med vurderingen af sagen.

BR 10 kap. 2.2.5 stk. 1/byggeretten har bestemmelser omkring 
grundstørrelsen for enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder. 
Byggeretten i BR 10 kap. 2.2 bestemmer dog ikke mindstegrundstørrelsen 
for dobbelthuse og rækkehuse. Det vil sige, at der efter bestemmelser i BR 
10 kap. 2.3 skal foretages en helhedsvurdering af grundstørrelsen, når 
grundstørrelsen for denne type byggeri skal bestemmes.

Definition på en boligenhed
I bygningsreglementet kap. 3.3.1 stk. 2  er det beskrevet, at en boligenhed 
udover beboelsesrum skal have køkken og bade- og wc-rum.

Det fremgår af bygningsreglementets bestemmelser i BR 10 kap. 5.5, at 
selvstændige enheder, herunder selvstændige boligenheder, skal være 
brandadskilt fra de andre boligenheder. 

Derudover fremgår det bygningsreglementet bestemmelser i BR 10 kap. 
6.4.2, at der er krav til lydisoleringen mellem selvstændige boligenheder.

Ovenstående betyder, at en del af en bygning opfylder 
bygningsreglementets krav til en selvstædig bolig, hvis den indeholder bad, 
toilet og køkken samtidig med at den er brand- og lydmæssigt adskilt fra 
den resterende del af bygningen.

Ejendommens størrelse
Ejendommen har et matrikulært areal på 742 m². En del af det matrikulære 
areal anvendes som koteletben til ejendommen.

Helhedsvurdering
Etableringen af 3 selvstændige boligenheder på ejendommen er ikke 
omfattet af byggeretten BR10 kap 2.2 stk 1.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen er der derfor foretaget en 
helhedsvurdering efter BR10 kap 2.3.1 stk 1.  I helhedsvurderingen skal der 
tages stilling til, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til 3 selvstændige 
boliger på ejendommen - herunder om der kan arbejdes videre med et 
projekt, hvor hver boligenhed vil få en ejendom på ca. 247 m² i forbindelse 
med en udstykning.

I helhedsvurderingen er nedenstående forhold medtaget i vurderingen.

1) Bebyggelsens omfang er hensigtsmæssigt:
Ejendommen har et matrikulært areal på 742 m², hvilket svarer til en 
ejendom til et enfamiliehus. Ejendommen ligger i byzone, et boligområde, 
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hvor grundene og bebyggelsen fremstår som et traditionelt 
parcelhusområde.

En del af det matrikulære areal på ejendommen er et koteletben, hvorfor de 
reelle areal, som kan benyttes på ejendommen er mindre end de 742 m².

Det er vurderet, at 3 selvstændige boliger på ejendommen ikke er 
hensigtsmæssig i forhold til ejendommens placering, udformning og 
størrelse, idet 3 selvstændige boligenheder vil medfører en fortætning, som 
er udover det sædvanlige for denne type ejendom. Fortætningen af 
ejendommen kan medfører gener for de omkringliggende ejendomme, idet 
brugen af ejendommen vil være mere intensiv.

2) Bebyggelsens omfang svarer til det sædvanlige i området:
Ejendommen ligger i et område, som er præget af fritliggende 
enfamiliehuse. Naboejendommen er dog en pumpestation. 

Ejendommen ligger i byzone, et boligområde, hvor grundene og 
bebyggelsen fremstår som et traditionelt parcelhusområde.

Kommuneplanen giver mulighed for at bygge åben-lav og tæt-lav 
bebyggelse i området. Kommuneplanen har bestemmelser om 
mindstegrundstørrelse i forbindelse i forbindelse med boligerne. I 
kommuneplanen er mindstegrundstørrelsen 500 m² pr. bolig. Det er derfor 
ikke sædvanligt for området, at lignende ejendomme har flere selvstændige 
boliger på ejendommen. 

Etablering af 3 selvstændige boliger på ejendommen vil derfor fortætte 
området væsentligt og vil være ud over det forventelige i kvarteret. .

Etablering af selvstændige boliger på ejendommen vil derfor være i strid 
områdets karakter og udtryk som et traditionelt parcelhusområde.

3) Tilfredsstillende lysforhold og sikring mod indbliksgener på både egen 
og nabogrund:
I forbindelse med den oprindelige byggesag, er der foretaget en vurdering i 
forhold til placeringen og højden af byggeriet. 
Antallet af boligenheder påvirker ikke vurderingen i forhold til skygge og 
indbliksgener på nabojendommen.

I forbindelse med indretningen af boligen i annekset vil der være 
indblikmuligheder mellem boligenhederne  i "hovedhuset" og boligenheden i 
"annekset". Det er dog vurderet, at disse muligheder ikke vil være ud over 
det forventelige og det er derfor vurderet, at det ikke vil medføre 
indbliksgener på ejendommen.

4) Tilfredsstillende friarealer:
Det er vurderet, at det ansøgte vil medføre, at der ikke er tilfredsstillende 
friarealer på ejendommen. På ejendommen er der inddelt 3 havearealer.

I et boligområde som det omkringliggende, må det forventes, at friarealet til 
den enkelte bolig er større end det vil være på denne ejendom. 

5) Tilfredsstillende adgangs-, tilkørsels og parkeringsforhold for alle:
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Det er umiddelbart vurderet, at det ikke vil være muligt at skabe 
tilstrækkeligt med parkeringspladser på ejendommen til 3 selvstændige 
boliger.

Gribskov Kommune vurderer, at der skal etableres mindst 1½ 
parkeringsplads pr. bolig, når der er tale om et dobbelthus. Det vil sige, at 
der skal være plads til minimum 5 parkeringspladser på ejendommen. Da 
en del af ejendommens areal er et koteletben, vil det ikke umiddelbart være 
muligt at skabe 5 fornuftige parkeringspladser på ejendommen, som kan 
anvendes uafhængigt af hinanden.

Adgangsforholdene og tilkørselsforholdene til ejendommen bliver ikke 
påvirket at antallet af boligenheder på ejendommen.

6) Bebyggelsens omfang fastlagt under hensyn til tilstødende arealer og 
deres karakter (kun for bebyggelse i randområder):
Det ansøgte er placeret i byzone i et boligområde. Ejendommen ligger ikke i 
udkanten af området og påvirker derfor ikke uplanlagte områder.

Konklusion på helhedsvurdering
Gribskov Kommune har ud fra ovenstående helhedsvurdering besluttet, at 
der ikke kan meddeles tilladelse til 3 selvstændige boligenheder på 
ejendommen.

Begrundelsen for denne vurdering er, at det ansøgte ikke er i 
overensstemmelse med det omkringliggende områdes karakter og udtryk 
med fritliggende parcelhuse. Derudover er det vurderet, at fortætningen af 
området, vil medfører gener for naboejendommene, som er ud over det 
forventelige i området.

Besigtigelse af ejendommen
Gribskov Kommune har den 27. april 2016 været på varslet besigtigelse på 
ovennævnte ejendom.

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der er opsat 3 postkasser på 
ejendommen, som har 3 forskellige numre Solkrogen 6A1, 6A2, og 6A3.

Anneks:
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at annekset er indrettet som bolig, 
hvor der er 2 opholdsrum,køkken i det ene opholdsrum og bad/toilet.

Annekset er ikke indrettet som vist på plantegningen, som ligger til grund for 
byggetilladelsen, og er dermed ikke opført i overensstemmelse med 
byggetilladelsen.

Enfamiliehuset:
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at enfamiliehuset er indrettet med en 
lodret adskillelse gennem hele huset. Den lodrette væg virker til at være en 
massiv væg.  

Der var 2 køkkener og 2 bad/toiletter i bygningen - der er placeret et køkken 
et toilet/bad i den ene del af bygningen og et et køkken et toilet/bad i den 
anden del bygningen. Opdelingen fremstår derfor som to identiske boliger 
med en lodret adskillelse.
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Der skal benyttes 3 forskellige nøgler for at få adgang til bygningerne - 1 
nøgle til annekset og 2 nøgler til enfamiliehuset.

Der er i det udvendige teknikrum opsat 2 separate vandvarmere og 2 
separate vandmålere.

Havearealer:
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at udendørsarealerne var opdelt i 3 
med hæk og hegn. Der var derfor indrettet 3 uafhængige havearealer på 
ejendommen. 

Ejers bemærkninger til sagen
I forbindelse med den fornyede sagsbehandling, har ejendommens ejer 
fremsendt følgende oplysninger omkring skillevæggen i enfamiliehuset.

Ejeren har svaret følgende i forbindelse med den fornyede sagsbehandling:

Som svar omkring videreopførelsen af skillevæggen i midten af huset, er 
den dobbeltmuret og ført op til taget, som forskrevet efter 
bygningsreglementet BR10, som var gældende på tidspunktet for 
ændringen.

Det er korrekt opfattet, at skillevæggen overholder kravene til et 
lejlighedsskel, både med hensyn til brand og lyd.

Dette er nye oplysninger i sagen, som har afgørende indflydelse for 
sagsbehandlingen og den ny vurdering af sagen. 

Naboens bemærkninger til sagen
I forbindelse med sagen hos Statsforvaltningen og i forbindelse med den 
fornyede sagsbehandling af sagen har naboejendommens ejer haft 
bemærkninger til sagen.

Nedenfor er naboens bemærkninger opridset. Gribskov Kommune har 
indskrevet kommunens bemærkninger til naboens bemærkninger i dette 
afsnit eller der bliver henvist til andre afsnit i afgørelsen.

Har bygget det han tidligere har fået afslag til
Af bemærkningerne fra naboens repræsentant fremgår det, at 
ejendommens ejer har været i ond tro, da han har opført bebyggelsen på 
ejendommen, idet han tidligere har fået svar om, at han ikke kan bygge et 
dobbelthus med lignende indretning.

Der henvises til afsnit omkring de forvaltningsmæssige  forhold, hvor 
kommunen har vurderet dette forhold.

I strid med kommuneplanen
Af bemærkningerne fra naboens repræsentant fremgår det, at det er i strid 
med kommuneplanen, at opføre 3 selvstændige boliger på ejendommen.

Der henvises til afsnittet omkring kommuneplanen, helhedsvurdering og den 
endelige vurdering af det opførte byggeri.
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Antallet af postkasser
Af bemærkningerne fremgår det, at der er opstillet 3 postkasser på 
ejendommen. Af bemærkningerne fremgår det, at naboejendommens 
repræsentant mener, at dette er ensbetydende med, at der reelt er 3 
selvstændige boliger på ejendommen.

Kommunen administrerer ikke postloven. Det kan dog oplyses, at postloven 
har ikke bestemmelser omkring antallet af postkasser til en boligenhed.

At der er 3 postkasser medfører derfor ikke, at der er 3 boligenheder på 
ejendommen jf. byggelovens bestemmelser. 

Lov om vandforsyning og elforsyning
Af de tidligere henvendelse fra naboejendommens repræsentant har det 
været nævnt, at der er separate vandmålere og elmålere ved bygningen.

Det er ikke kommunen som er myndighed på disse områder og som 
administrerer reglerne på området. 

Det kan dog oplyses, at et enfamiliehus ikke pr. automatik vil blive et 
dobbelthus, når der er flere vandmålere og elmålere tilknyttet 
enfamiliehuset. Der kan derfor godt stadig være tale om et enfamiliehus.

Spørgsmålet om hvor mange målere, der er tilsluttet til et enfamiliehus er et 
forhold mellem forsyningsvirksomheden og ejendommens ejer.

Fysisk lovliggørelse
Af bemærkningerne fra naboejendommens repræsentant fremgår det, at de 
ønsker at bygningen skal fysisk lovliggøres, så der kun er en boligenhed på 
ejendommen. Det bliver nævnt, at den fysiske lovliggørelse må betyde, at 
der kun er en trappe i enfamiliehuset og et køkken.

I bygningsreglementet er det ikke beskrevet, at der kun må være et køkken i 
en boligenhed - der må gerne være flere køkkener i en boligenhed. Dvs. at 
en fysisk lovliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at der kun kan være et 
køkken i enfamiliehuset og at garagen ikke må benyttes til beboelse.

Ovenstående er understøttet i den tidligere sag fra Østre Landsret, se også 
afsnit Praksis angående vurdering om antal af boligenheder

Praksis angående vurdering om antal af boligenheder
Gribskov Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen taget 
udgangspunkt i tidligere udtalelse fra Planstyrelsen og dom fra landsretten. 

Planstyrelsen
Planstyrelsen nr. 57, november 1988 - vejledende udtalelse omkring en 
bolig til en familie.

Planstyrelsen har i en vejledende udtalelse taget stilling til rækkeviden af en 
lokalplanbestemmelse om, at der på hver ejendom kun måtte opføres eller 
indrette én bolig for én familie.

Planstyrelsen lagde til grund, at der kun er tale om etablering af flere 
boliger, når der fremkommer flere boligenheder, der opfylder de i 
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bygningsreglementet opstillede bygningstekniske krav.

I den forelagte sag blev der i en tilbygning til et énfamiliehus indrettet bl.a. 
køkken, således at der fremkom mulighed for at anvende bygningen som 2 
selvstændige boligenheder. Der var imidlertid ikke noget lejlighedsskel 
mellem de 2 dele af bygningen, og der var derfor efter planstyrelsens 
opfattelse fortsat kun én bolig.

Planstyrelsen udtalte videre, at antallet af beboere, 4 voksne og 1 barn, 
ikke betød en anvendelse, der var væsentlig mere intensiv end anvendelse 
til traditionel familiebolig. Anvendelsen var derfor ikke i strid med 
lokalplanbestemmelsen om, at der kun måtte være bolig for én familie.

Østre landsret
Østre Landsret har afsagt dom i sagen den 25. februar 2003 angående 
Planloven - Fortolkning af begrebet én bolig.

Af Landsrettens afgørelse fremgår følgende:

Det fremgik af den medfølgende tegning, at der ikke var indvendig 
forbindelse mellem tilbygningen og den eksisterende bygning. Tilbygningen 
skulle placeres vinkelret på den eksisterende bygning, så der herefter ville 
være en tre-længet bygning på ejendommen med vinduer mod et areal, 
der blev afgrænset af bygningen. Af tegningen fremgik det, at der ville 
være "vinkelsmitte" mellem tilbygningen og den eksisterende bygning, og 
tilbygningen ville derfor ikke opfylde bygningslovgivningens krav til en 
selvstændig bolig.

I byggetilladelsen var det udtrykkeligt anført, at der i kun må indrettes én 
bolig og det forudsattes, at der ikke blev tale om et lejlighedsskel mellem 
det eksisterende hus og tilbygningen, og at der fortsat kun var tale om 
beboelse for én famille og én adresse for ejendommen.

Landsretten har afgjort, at det ikke er muligt at finde et andet og bedre 
administrativt anvendeligt kriterium for afgrænsningen af, hvornår der 
foreligger" én bolig" end det af kommunen anvendte.

Enfamiliehus som udlejes til flere familier
Det kan oplyses, at et enfamiliehus godt kan udlejes til flere familier, da 
byggeloven og planloven ikke har bestemmelser, som definerer, hvad en 
familie er. 

Forvaltningsmæssige forhold i forhold til fysisk lovliggørelse

Lovens formål
Byggelovens formål er bl.a. at sikre, at bebyggelse og ejendommens 
ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den 
tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt.

Etablering af 3 selvstændige boligenheder på en ejendom, som har et 
matrikulært areal på 742 m², vil ikke være hensigtsmæssigt i forhold til 
byggelovens formål, da byggeloven har til formål at sikre større 
friarealer i områder, som er udlagt til enfamiliehuse og tæt-lav 
bebyggelse.
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Karakteren af det ulovlige forhold
Det ulovlige forhold består i, at det ansøgte er i strid med de givne 
byggetilladelser. Der er indrettet flere boligenheder, end der er meddelt 
tilladelse til.

Forholdet har en karakter, der påvirker det omkringliggende område, idet 
brugen af ejendommen er mere intensiv end det forventelige for et 
enfamiliehus. Det er vurderet, at det ulovlige forhold ikke er af underordnet 
karakter, da antallet af boliger er en væsentlig parameter i forhold til 
anvendelsen af ejendommen.

Gener for naboen/omboende
I forbindelse med sagen, er det vurderet, at de 3 boligenheder vil kunne give 
gener for de omkringliggende ejendomme, idet brugen af ejendommen vil 
være mere intensiv i forhold til det forventelige i området.

I denne forbindelse skal det dog nævnes, at kommunen ikke har mulighed 
for at regulere, hvor mange personer, enfamiliehuset bliver udlejet til.

Indrettelseshensyn/berettigede forventninger
Det er vurderet, at ejendommens ejer ikke kan have berettigede 
forventninger til at kunne få tilladelse til 3 selvstændige boligenheder på 
ejendommen. 

Da det tidliger er opplyst, at der ikke kan meddeles tilladelse til et 
dobbelthus på ejendommen, må det antages, at ejendommens ejer er 
bevidst om mulighederne på ejendommen - at der kun er mulighed for at 
indrette en selvstændig boligenhed på ejendommen.

Derudover fremgår det tydeligt af kommuneplanens rammer, hvad 
mulighederne er på ejendommen.

Myndighedspassivitet og tidsforløb
Sagen har forløbet over en årrække, men det er kommunens vurdering, at 
den har reageret indenfor rimelig tid, hvorfor vi kan fastholde, at forholdet 
skal fysisk lovliggøres.

God tro
Ejer har ansøgt om at få tilladelse til at opføre et enfamiliehus på 
ejendommen, hvilket Gribskov Kommune har meddelt byggetilladelse. Der 
er tidligere oplyst, at der ikke kan opføres et dobbelthus på ejendommen.

Ejendommens ejer vælger at indrette enfamiliehuset  med et lejlighedsskel 
lodret op gennem huset, så huset fremstår  som et dobbelthus.

Gribskov Kommune vurderer umiddelbart, at ejendommens ejer har været i 
ond tro, da han har ændret på indretningen, idet han tidligere har fået oplyst, 
at der ikke kan opføres et dobbelthus på ejendommen.

Byggetilladelsen angiver da også klart, at der er meddelt tilladelse til et 
enfamiliehus.

Samfundsmæssigt værdispild og økonomisk tab
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I forbindelse med den fysiske lovliggørelse af forholdene er det begrænset, 
hvor store byggetekniske ændringer der skal foretages, hvorfor det vurderet, 
at der ikke større samfundsmæssige værdispild ved en fysisk lovliggørelse. 
Det vil ikke være nødvendigt at nedrive bebyggelsen, men den skal bare 
indrettes på en anden måde.

Derudover er det vurderet, at ejendommens ejer muligvis vil få et  
økonomisk tab i forbindelse med den fysiske lovliggørelse, idet hans 
muligheder for udlejning til flere personer kan blive begrænset, når 
indretningen af bygnigen skal ændres. Gribskov Kommune vurderer dog i 
denne forbindelse, at dette ikke kan være afgørende for en retlig 
lovliggørelse, idet ejeren er vidende om, at der er meddelt byggetilladelse til 
et enfamiliehus, hvorfor han ikke kan forvente at få indtægter fra 3 
selvstændige lejemål.

Proportionalitet
Det er vurderet, at de fysiske ændringer, som skal foretages i forbindelse 
med en fysisk lovliggørelse er rimelige, idet der ikke vil være store 
økonomiske udgifter for ejendommens ejer til de at foretage de fysiske 
ændringer. Derudover er det vurderet, at en fysisk lovliggørelse vil påvirke 
naboejendommene positivt, idet bebyggelsen på ejendommen efter de 
fysiske opmbygninger vil være i overensstemmelse med det forventelige i 
området.

Det er derfor vurderet, at det er rimeligt ud fra et 
proportionalitets princip at kræve en fysisk lovliggørelse af forholdene på 
ejendommen.

Uønsket præcedens
En retlig lovliggørelse af forholdene på ejendommen, hvor Gribskov 
Kommune meddeler tilladelse til 3 selvstændige boliger på ejendom med et 
matrikulært areal på 742 m², vil kunne danne præcedens i lignende sager, 
idet der i denne sag ikke er nogle specielle forhold, som taler for denne 
udnyttelse. 

Der ses ikke at være forhold i denne sag, som gør at der er tale om en 
speciel sag, hvorfor der ikke kan argumenteres for, at der i dette konkrete 
tilfælde kan meddeles tilladelse til 3 selvstændige boliger.

Gribskov Kommune ønsker ikke at åbne op for, at borgere i 
parcelhusområder kan opføre dobbelthuse på ejendomme, som ikke egnet 
til denne udnyttelse p.g.a. størrelse og udformning.

Fysisk lovliggørelse af anneks
Ovenstående betyder, at annekset skal fysisk lovliggøres, så det ikke 
fremstår som en selvstændig boligenhed i overensstemmelse med den 
givne byggetilladelse. Det betyder, at køkkenet skal fjernes fra annekset.

Den fysiske lovliggørelse skal foretages snarest muligt dog senest den 12. 
december 2016

Der skal fremsendes dokumentation, som viser at den fysiske 
lovliggørelse/ændring er foretaget. Dette kan eksempelvis være billeder.
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Bemærk, at kommunen også vil besigtige ejendommen efter ombygningen.

Fysisk lovliggørelse af enfamiliehus
Ovenstående betyder, at enfamiliehuset skal fysisk lovliggøres, så det ikke 
fremstår som et dobbelthus. Det betyder, at der skal foretages ændringer, 
så der ikke længere er et lejlighedsskel i boligen og der skal være direkte 
gennemgang i boligen - der skal foretages ændringer i lejlighedsskellet. 
Alternativt kan det ene køkken fjernes.

Da den fysiske lovliggørelse kan udføres på forskellige måder, skal du inden 
du påbegynder ændringsarbejdet fremsende et projekt til godkendelse hos 
Gribskov Kommune, som viser hvordan den fysiske lovliggørelse/ændring vil 
blive foretaget, så enfamiliehuset fremstår som en boligenhed.

Den fysiske lovliggørelse skal foretages snarest muligt dog senest den  12. 
december 2016.

Der skal fremsendes dokumentation, som viser at den fysiske 
lovliggørelse/ændring er foretaget. Dette kan eksempelvis være billeder. 

Bemærk, at kommunen også vil besigtige ejendommen efter ombygningen.

Orientering af Plan og Miljøudvalget
Da der har været spurgt ind til sagen fra Plan- og Miljøudvalget, vil de på 
næste udvalgsmøde få en kopi af afgørelsen til efterretning.

Klagevejledning
Vedlagt er klagevejledning til Statsforvaltningen

Gebyr
Gribskov Kommune opkræver efter reglerne i BR 10 kap. 1.12, hvor det 
fremgår at gebyropkrævningen sker efter tidsforbrug, idet sagen er 
genoptaget i 2015.

Gebyret opkræves ved denne afgørelse og eftersendes til ejendommens 
ejer ved faktura.

Gebyr:   3688,45 kr

Kopi sendt til
Naboejendommens ( Solkrogen 6C) repræsentant
Naboens ejere (Solkrogen 6C)
Lejerne af Solkrogen 6A 

Venlig hilsen

Rikke Munch Bendtsen
Byggesagsbehandler
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Bilag  byggelov

GRIBSKOV KOMMUNE

VEJLEDNING OM PÅKLAGE AF BESLUTNINGER, TRUFFET AF BYRÅDET

I henhold til byggelovens § 23, stk. 1, og § 24, stk 1 (Boligministeriets lovbekendtgørelse nr 1185 
af 14/10/2010 Gældende)

Forhold, der kan påklages:

Der kan klages over retlige spørgsmål. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som 
kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis De mener, at regler er fortolket forkert, eller 
at kompetence/procedureregler ikke er overholdt.

Klagemyndigheden tager stilling til, om klagen kan realitetsbehandles.

Klagemyndighed:

Klagemyndighed er Statsforvaltningen Hovedstaden. 
Klagen skal være skriftlig og sendes enten via digital post fra borger.dk eller med almindelig mail 
til post@statsforvaltningen.dk. Du skal medsende den afgørelse der klages over.
Se evt også Statsforvaltningen hjemmeside: www.statsforvaltning.dk.

Klagefrist:

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Opsættende virkning:

Afgørelsen skal efterleves, selv om den påklages. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at 
klagen skal have opsættende virkning.

Eventuel domstolsprøvelse:

Hvis kommunen eller klagemyndighedens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette 

ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


