
Rikke Munch Bendtsen,
Gribskov Kommune                                                                                                                                    
Center for Teknik og Erhverv                               

                                                                                                                                        Holløse d. 30. 03-2015

Ansøgning om retlig lovliggørelse
Vedr. ejendommen 8 f, Hesselbjerg By, Blistrup, Tuemosen 1.

I henhold til jeres skrivelse af d. 04. 03. 2015, skal jeg hermed redegøre for bebyggelsen på ovennævnte 
ejendom.

Der er i  juni 2013 opstillet 2 skurvogne på henholdsvis 25 m2 og 20 m2- begge opført i træ på facader og 
tagpap på tage. Skurvognene er opsat i god tro, efter at have gennemgået kvarteret omkring min ejendom, 
hvor  bl.a. flere udhuse ligger meget tæt på vejskel, enkelte bygninger ikke opfylder betingelsen om 10 m. til 
vejmidte, og skønne frodige hækforløb flere steder er over 3.80m høje. Det er således udfra en vurdering af 
kvarterets udtryk og karakter at jeg føler mig i god tro ved anbringelsen af skurvognene, da de jo på kort sigt 
vil skjules af min beplantningsplan. 

Skurvognene er opstillet til min hobby som maler samt til opbevaring. Jeg maler for det meste i selve huset, 
men til tider også i den ene skurvogn (sommerperioden).  Jeg har tidligere oplyst at den anden skurvogn 
udover opbevaring også kunne bruges til evt. overnattende gæster. Denne brug vil ikke blive aktuel, hvis det 
strider mod lovgivning (placering/isolering etc.).

Med hensyn til selve hovedhuset er sadeltag udført af en tidligere ejer for en  del år siden. Tilstandsrapport 
beskriver tagplader som meget tyndslidte. Jeg fik derfor kort efter overtagelse udskiftet hele tagdækningen 
og samtidig blev der isat tagvindue.

Tagrum bliver ikke brugt som beboelse (ringe loftshøjde), men udelukkende til opbevaring, samt legerum for 
vores datter.

Udhus i stålplader på 9 m2 samt overdækning på 7,5 m2 er opført af en tidligere ejer.

Da jeg bor få kilometer fra sommerhuset( Holløse), er sommerhuset overvejende købt til brug for min hobby 
som maler samt opbevaring af alt muligt der ikke rigtig er plads til på helårsadressen ; bl.a. matt. i forb. m. 
undervisningsforberedelse . 

Jeg ansøger derfor om dispensation til at bibeholde mine skurvogne med den placering de har i dag,
samt godkendelse af mindst 20 år gammel tagkonstruktion på hovedhuset, og udhuse der står som ved køb i 
2013.

De medfølgende tegninger er udført så godt jeg kan, og I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig for 
yderlige informationer.

Med venlig hilsen
Michael Støvring                                                                                                                                  
Brudsbakke 3,                                                                                                                                                     
3210 Vejby













! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Holløse d 6/5 2015

Rikke Munch Bendtsen,
Byggesagsbehandler,
Gribskov Kommune.

Ang.brev 22/4 2015 vedr. lovliggørelse/dispensation af  
Ejendommen 8f, Hesselbjerg by, Blistrup, Tuemosen 1. 

Det har været svært at finde helt fyldestgørende oplysninger vedr.
udhus og tagkonstruktion.
Sælger Michael Mønsted , Østergade 63, 3200 Helsinge, døde fornylig. 
Og jeg synes ikke det er passende at besvære
enken Helene Tykskov, med oplysningsønsker på nuværende tidspunkt.

Det jeg kan finde frem til er følgende:
I forh t. tilstandsrapport beskriver sælger at udhuset er etableret før hans tid
(2000-2013).
Tilstandsrapporten påpeger også at tagbelægning bør udskiftes.
Taget virkede ved min overtagelse mindst 20 år gammelt.
! Derudfra kan der med en vis rimelighed konkluderes, 
! at både saddeltag og udhus er etableret før sælgers tid.

Udhuset er bygget i gasbeton, med et tagdække af tagpap, loftet er beklædt med gipsonit. 
Gulvet er af træ.
Det er uopvarmet og uisoleret.
Ved min overtagelse af huset var der en mindre åbning i muren mellem hus og udhus.
Det fremgik af tidl. fremsendt tegning.
Men, den åbning har jeg dækket, fordi det trak derudefra.
Derfor medsender jeg en revideret plantegning.
Adgang til udhuset er via en seperat dør, udefra,

Der er ikke beboelse i tagrummet. Rummet er uopvarmet. 
Der er adgang via en hønsestige, som tilstandsrapporten beskriver som 
“utilstrækkeligt sikret”.
Rummet bruges til opbevaring, og engang imellem leger vores datter "hule" deroppe. 
(Stadigt sjældnere, hun fylder snart 12 år).
Da jeg fik tagdækket udskiftet (2013) , blev der isat et enkelt tagvindue. 

Tagrummet er beregnet udfra Bygniningsregelementet 2010, 
!80cm x 8 kvadratmeter= 14 kv.m. (se medfølgende tegninger)

Udhus og tagrum udvider ikke beboelsesarealet.

Mvh.
Michael Støvring
Brudsbakke 3,
3210 Vejby.
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