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Færdig

Normal adgang

Indgående dokument

Indsigelse fra nabo Tårnbakken nr. 19.

Ansvarlig mm.

Sagsbehandler Karen Ravn/KRAVN/Gribskov

Alt. sagsbeh. 4 - Brugere af Ejendomssag

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

Læsekode  Alle

Journaldato 01-03-2016 Dokumentdato * 28-02-2016

Modtagelsesdato * 28-02-2016 Svarfrist

Beskrivelse

Kommentar

Resumé

Afsender Fra Susanne Legene 

Dokumenttekst:

Til Gribskov kommune 
TMS 
  Att: Byggesagsbehandler Anette Jørgensen 

Vedr. Sag 2015/18493 030 
Tårnbakken 30, Ejendommen 13 et 
3210 Vejby Strand 

Modtag venligst brev side 1-3 af vedhæftede filer samt 3 Bilag. 

Venligst 
Susanne Legêne 
Tårnbakken 19 
3210 Vejby Strand 

Kopi til 
Morten Ulrik Jørgensen 
Jannick Petersen 
Bo Jul Nielsen 
Brian Lyck Jørgensen 
Karen Ravn 









Færdig

1 adgang

Indgående dokument

Indsigelse fra Tårnbakken 13

Ansvarlig mm.

Sagsbehandler Anette Gardshorn Jørgensen/AGJOE/Gribskov

Alt. sagsbeh. 4 - Brugere af Ejendomssag

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

Læsekode  Alle

Journaldato 01-03-2016 Dokumentdato * 29-02-2016

Modtagelsesdato * 29-02-2016 Svarfrist

Beskrivelse

Kommentar

Resumé

Afsender B og T. Hermansen-TMS 

Dokumenttekst:

----- Videresendt af  den 29-02-2016 13:41 -----

Fra: torben.hermansen@get2net.dk
Til: tms@gribskov.dk, 
Cc: mjorg@gribskov.dk, jpete@gribskov.dk, bjnie@gribskov.dk, bljoe@gribskov.dk
Dato: 26-02-2016 19:41
Emne: Tårnbakken 30, Sag 2015/18493 030 - Svar på nabohøring

Til rette vedkommende

Vedlagt fremsendes vores svar på ovennævnte nabohøring.

Venlig hilsen

Torben Hermansen 

 



Gribskov Kommune
Byg og Miljø
Postboks 10

3200 Helsinge

Sendt pr. mail: tms@eribskov.dk

Vedr: Tårnbakken 30. 3210 Veibv. Sas 2015/18493 030.
Ang.: Naboorientering d. 15.02.2016

Vejby strand 26.02.20L5

Naboorientering er dateret mandag L5.02.2OLG og modtaget med posten (Post Danmark)

tirsdag L6.02.L6, ser posten tirsdag aften. Svar skal være kommunen ihænde senest mandag

29.O2.L6, det giver ikke 2 fulde uger til besvarelse.

Som direkte partshøringsberettigede har vi følgende kommentarer til det fremsendte
materiale.
Man ansØger om opførelse af en tilbygning på 82m2 til en i forvejen eksisterende bygning på

51m2, så det fremtidige bebyggede, beboet areal herefter udgør 133m2.

Der er i det opgjorte bebyggede areal ikke medtaget den i forvejen eksisterende carpor/udhus.
Området omkring Tårnbakken er et stærkt kuperet og for den omtalte matdkel falder terrænet
fra øst mod vest 4 m.
Området er tillige pålagt en tinglyst servitut fra 1961 som stadigvæk er gældende. Servitutten
giver en række begrænsninger iforhold til Bygningsreglementet (8R10).

Juridisk har det konsekvensen, at den tinglyste servitut fra 1961 kommer før 8R10. Servituttens

bestemmelser er afgørende for, hvad man må og ikke må, Der skal derfor alene ikke reguleres

efter BR 10.

Nærværende byggeansøgning er i konflikt med den tinglyste servitut fra L96L, på følgende

forhold:
Stk. 3, lngen parcel må bebygges mere end 100m2.

Stk. 4, Huset må ikke benyttes til andet end sommerbeboelse.

Stk.6, lngen bygning må opføres med stØrre højde end 2,8m regnet fra terræn tilden linie hvor
ydervæg og tagflade mødes.

Ad stk.3:
Servituttens formål vedr. det bebyggede areal har til hensigt, at grundene ikke overbebygges,

så hele området kommer til at fremstå som en massiv bebyggelse, men i stedet for som spredte

lave bebyggelser, med luft imellem. Der kan på ingen måde accepteres en forøgelse af det
bebyggede areal på 33oÅ, hvori sekundær bygning (carport/udhus) ikke er medregnet, ud over

det tilladte 100m2, hvortilsekundær bygning ikke er medregnet.
Gribskov Kommune har uden servitut ejernes tilladelse aflyst stk. 3 itingbogen på de respektive
parceller. Gribskov Kommune har heller ikke fundet det nødvendigt at informerer de respektive

servitut-ejere om aflysningen. Vi har gentagne gange, og senest i e-mailtil udvalgsfmd. Morten
U. Jørgensen d. 25.01.15, bedt om dokumentation på hvorledes, Gribskov Kommune, der ikke

er servitut-ejer, men kun administrerer Planloven, har lovhjemmel, til at aflyse stk. 3 uden

servitut ejernes tilladelse. Vi afventer fortsat et svar, og vi må derfor indtil videre konkludere, at

forvaltningen og udvalgsfmd. ikke evner at svare eller fortsat ikke vil svare på vores

henvendelser.



Ad stk.4:
De ekstra m2, udover de 100m2, tjener alene det formå|, at familien vil bebo området hele året,
hvilket er istrid med den tinglyste deklaration fra 1961, Kommuneplanen og Planloven.
Med familiens beboelse i sommerhusområde hele året, vil det bl.a. medfører en yderligere
trafikbelastning snerydning af private fællesveje for/til kommunaltransport, m.m.
Det er ikke meningen, at området skal udvikle sig til et parcelhus kvarter. Området skal bevare
sin karakter som et rekreatiW kystnært sommerhusområde jf. Kommuneplanen og Planloven.

Ad stk. 5:
Facadehøjden på den eksisterende bygning er allerede overskredet, da ejerne .20t4 foretog en

udvendig isolering af taget, så facadeh Ojden i dag er 3,1m i stedet for de tilladte 2,8 m. I og med

taget er fladt er overskridelsen på 0,3m, på hele den samlede tagflade. Denne forøgelse af
facadehøjden er ulovlig og der foreligger ikke nogen tilladelse fra servitut ejerne.
Med den ansøgte tilbygning på 82m2 vilfacadehøjden fortsat være overskredet på den samlede
tagflade med 0,3m, samt det er hensigten at foretage en yderligere hævning af taget med 1,1m
på en del af tagfladen samt tilsvarende hævning af skorstenspiben. Derved vil
facadehøjde/skorsten mod vest og nord udgøre 4,215,0m. Med en facadehøjde på 4,2m er der
ikke medtaget, at grunden skråner kraftigt fra øst mod vest. I tegningsmaterialet er angivet et
plant plateau, der er fremkommet som en terrænregulering, der overskrider de tilladte 0,5m.

De hØjt placerede vinduer, der vender mod vest (nv) vil give et ubehageligt genskin om dagen

og om aftenen vil de oplyse området. Den hævede tagflade og skorstenspibe vil dermed
fremstå som særligt dominerende elementer, der vil blokere for vores udsigt over området.
Udstykningsplanen med prikket signatur, hvilket nærværende matrikel er omfattet af, må ikke

hindre udsigt over området, hvilket vilvære tilfældet.
Den tinglyste deklaration fra 1961, vedr. facadehøjden, har til hensigt at bebyggelser fremstår
som lave enheder, der indpasser sig iområdet og især på de skrånende grunde.

Det kan ikke accepteres at facadehøjden overskrides.

Grundejerforeningen Avlegaard har i e-mail af 16.03.2015 fremsendt brev d. 14.03.15 til
Gribskov Kommune, "Vi som bestyrelse er desværre nødsaget til at give en indsigelse mod et
eW. kommende byggeri på Tårnbakken 30, 3210 Vejby''.

Det er således ikke korrekt at "byrådet står frit med hensyn til den endelige afgørelse" , Det skal

præciseres, at servitut ejerne bestemmer, hvorvidt der kan dispenseres fra servitutten og ikke

byrådet.

Vi henviser i øvrigt til vores brev af 12.06.2015 fremsendt til tms@gribskov.dk, hvor vi gør

indsigelser over for byggeansøgning d. 04.03.2015, hvilket tms aldrig har svaret på.

- Bekræftelse på modtagelsen af ovenstående bemærknin gerlh[rinpssvar til den
fremsendte naboorientering/nabohøring imødeses.

Tårnbakken L3

3210Vejby

Kopi: udvalgsfmd., næstformand, fmd. Teknisk Udvalg og udvalgsmedlem Brian Lyck Jørgensen
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Positiv tilkendegivelse til naboorienterings
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Sagsbehandler Anette Gardshorn Jørgensen/AGJOE/Gribskov

Alt. sagsbeh. 4 - Brugere af Ejendomssag
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Resumé

Afsender Nabo Bjørnemosevej 6-agjoe 

Dokumenttekst:

Hej
Jeg genfremsender hermed mine kommentar

Kell Iisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København V 
+45 2639 0039
kell.iisager@gmail.com

Start på videresendt besked:

Fra: Kell Iisager <kell.iisager@gmail.com>
Emne: Byggesag Tårnbakken 30 3210 Vejby
Dato: 16. mar. 2015 kl. 14.48.10 CET
Til: tms@gribskov.dk

Hej.
Jeg vedhæfter min personlige opbakning til byggeriet tårnbakken 30 3210 Vejby

Kell Iisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København V 
+45 2639 0039
kell.iisager@gmail.com

mailto:kell.iisager@gmail.com
mailto:kell.iisager@gmail.com
mailto:tms@gribskov.dk
mailto:tms@gribskov.dk
mailto:kell.iisager@gmail.com




Vejby 16. marts 2015

Til Gribskov kommune.

Vedrørende byggesag Tårnbakken 30 3210 Vejby.

Jeg vil meget gerne som privat person og nabo til Tårnbakken 30. 3210 Vejby. give min 
tilslutning til, at de får lov til at bygge det hus de gerne vil.

Jeg forstår ikke at der er nogen der kan have noget imod det byggeri. Det er ikke højre en 
det der er der i dag og kommer ikke til at tage udsigt fra os.

Jeg personligt mener at vi bør støtte op om en familie med et så handikappet barn, som de
ønsker at passe hjemme. Og her kan de gøre det i et område med lys og luft.

Med venlig hilsen

Kell Iisager

Sommerhus

Bjørnemosevej 6

3210 Vejby

Privat

Kaalundsgade 6

1664 København V

2639 0039

kell.iisager@gmail.com
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Afsender Grundejerforening-agjoe 

Dokumenttekst:

Hej 
Jeg genfremsender hermed indsigelsen  på vegne af grundejerforeningen

Formand 
Kell Iisager
avlegaarden@gmail.com
http://www.avlegaard.dk

Start på videresendt besked:

Fra: Formand Avlegaaden <avlegaarden@gmail.com>
Emne: Indsigelse mod byggeri på tårnbakken 30 3210 Vejby
Dato: 16. mar. 2015 kl. 14.13.16 CET
Til: tms@gribsokv.dk

Hej.
Vi er desværre nødsaget til at sende denne indsigelse.

Vil i godt bekræfte at i har modtaget den?

Formand 
Kell Iisager 
Bjørnemosevej 6 
3210 Vejby strand
avlegaarden@gmail.com
http://www.avlegaard.dk

mailto:avlegaarden@gmail.com
mailto:avlegaarden@gmail.com
http://www.avlegaard.dk/
mailto:avlegaarden@gmail.com
mailto:tms@gribsokv.dk
mailto:tms@gribsokv.dk
mailto:avlegaarden@gmail.com
mailto:avlegaarden@gmail.com
http://www.avlegaard.dk/


Vejby 14. marts 2015

Til Gribskov kommune.

Vedrørende byggesag Tårnbakken 30 3210 Vejby.

Vi, som bestyrelse, er desværre nødsaget til at give en indsigelse mod et evt. kommende 
byggeri på Tårnbakken 30, 3210 Vejby.

Årsagen er at der på grunden et tinglyst en servitut hvor der maximalt må bygges 100 m2.

Det byggeri som er planlagt overskrider denne grænse.

Men venlig hilsen

Bestyrelsen for Avlegaard Grundejerforening

Ved/ formand Kell Iisager

Bjørnemosevej 6

3210 Vejby strand

avlegaarden@gmail.com

http://www.avlegaard.dk

mailto:avlegaarden@gmail.com
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