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I Gribskov Kommunes svar i sag nr. 2014/19492 002 henviser kommunen til 
Kommuneplanens rammebestemmelser om en mindstegrundstørrelse på 700 m², dog 
med mulighed for på grunde større end 1000 m² at opføre et antal boliger svarende til at 
nettogrundarealet pr. bolig udgør mindst 500 m². 

Efter opmåling udgør Rønne Allé 17 et areal på 1590 m², hvoraf de 256 m² er udlagt vej. 
Vejen fungerer som adgangsvej til Rønne Allé 21 og 22A.  

Vejadgangen til de nye boliger på Rønne Allé 17 skal foregå via privat fællesvej langs 
grundens nordlige del, jf. tidligere fremsendt projektmateriale. Vejarealet udgør 141 m².  

Dermed kan bestemmelserne om mindstegrundstørrelse i kommuneplanen ikke 
overholdes, da grundstørrelsen efter fratrukket vejareal kun udgør 1193 m².  

Der søges hermed om mulighed for at fravige kommuneplanens rammebestemmelser om 
mindstegrundstørrelse for område 2.B.01.  

Formålet med mindstegrundstørrelser i byggeloven er at sikre en række hensyn til 
grundejeren såvel som naboer og der skal i helhedsvurderingen tages højde for en række 
generelle kriterier opstillet i bygningsreglementets kapitel 2.3.1.  

Bebyggelsen er tæt/lav og opføres som række/kæde huse med vandrette lejlighedsskel. 
Vejadgangen til de enkelte bebyggelser foregår som nævnt via privat fællesvej langs den 
nordlige del af grunden i overensstemmelse med byggelovens § 10A. I det foreliggende 
projekt vurderes det, at de 3 boliger med et samlet areal på 291 m² har et rimeligt omfang 
i forhold til typen. Bebyggelsesprocenten er inkl. udlagt vej 22,5 og selv, hvis der ses bort 
fra vejudlægget, er bebyggelsesprocenten under 30.  

Bebyggelsen er desuden placeret hensigtsmæssig på grunden under hensyn til 
verdenshjørnerne og det er bl.a. sikret et haveareal mod syd. Boligbebyggelsen er 
placeret midt på grunden, garageanlæg på den nordlige del og haveareal på den sydlige 
del. Derved er indbliksgener minimeret og hensynet til de omkringliggende bebyggelser 
vægtet.  

Ud fra ovenstående betragtninger anmodes det om, at kommunen, i overensstemmelse 
med helhedsvurderingen jf. bygningsreglementets bestemmelser, vurderer at 
grundstørrelsen i det aktuelle foreliggende projekt er tilstrækkelig hensigtsmæssig og vil 
meddele tilladelse til opførelse af 3 boliger på Rønne Allé 17, 3250 Gilleleje.  
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Alternativt ansøges det om, at boligerne kan opdeles i ejerlejligheder, hvor jeg som 
landinspektør kan afgive erklæring om, at udstykning ikke er mulig.  

 

Fsva tilhørende tegningsmateriale henvises til tidligere fremsendt materiale, indsendt af 
arkitekt Jesper Brask fra Brask og Leonhardt arkitekter. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Sara Lund 
Landinspektør 
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