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Vedhæftninger: IMG_4478.jpg
Hej Dorthe.
Jeg har følgende forslag til ændringer.
Jeg flytter drivhuset længere væk fra skel (2,5 m til 3 m).
Og fjerner et større stykke af brændeskjulet, se vedlagte tegning.
Venlig hilsen
Jørgen Clausen
Kronhjortvej 1.
2860 Søborg matr. Nr. 21 m
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Byggesag

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
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Kronhjortvej 1
2860 Søborg
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Anmodning om projekt for lovliggørelse
Matr. nr.: 21m Gladsaxe
Adresse: Kronhjortvej 1
Hej Jørgen
Den maksimale længde på 12 meter af bygninger placeret tættere på skel end 2,5 meter, er
den samlede længde af alle bygninger placeret tættere på skel end 2,5 meter.
Ved bygninger placeret i hjørner medregnes kun den længste side og så har du: Udhus 7,3 m +
Drivhus 1,9 m + Carport med overdækning 7,2 m = 16,4 m. For carporten kan der fratrækkes
0,5 meter pr. ende og du har så en samlet længde på bygninger placeret tættere på skel end
2,5 meter på 15,4 meter.
Vi giver normalt ikke tilladelse til mere end 12 meter i skel og du skal derfor indsende en
tilkendegivelse af, hvordan forholdene søges lovliggjort. Der er følgende muligheder:
1. Flytte bygninger, så de har en afstand til skel på mindst 2,5 meter og der maksimalt er
12 meter i skel.
2. Fjerne bygninger/del af bygninger, så der maksimalt er 12 meter i skel.
3. Søge om at beholde alle bygningerne (Vær dog opmærksom på, at vi normalt ikke
godkender mere end 12 meter).
Når der foreligger et projekt, som vi kan godkende, så giver vi dette videre til vores
Miljøafdeling, da din ejendom ligger inden for en fortidsbeskyttelseslinje, hvilket betyder at en
lovliggørelse også kræver en tilladelse til at opføre byggeri inden for denne.
Du skal indsende din tilkendegivelse inden 4. december 2019.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 39 57 59 12 mellem kl.
12.30-14.00.

Venlig hilsen

Dorthe Dahlquist Mortensen
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Hej Dorthe.
Jeg vedlægger en tegning af de omtalte bygninger.
Der er ikke nogen bygning som er over 12 meter ved skel.
Jørgen Clausen
Kronhjortvej 1
2860 Søborg.
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Fra:
Dorthe Dahlquist Mortensen [DODAHL@gladsaxe.dk]
Til:
Jørgen Clausen [anni.clausen@mail.tele.dk]
Sendt dato:
08-10-2019 10:14
Modtaget Dato: 08-10-2019 10:14
Vedrørende: Anmodning om supplerende materiale, Lovliggørelse af bygninger, Kronhjortvej 1, matr. nr. 21m Gladsaxe
Vedhæftninger: Kronhjortvej 1.pdf

Luftfoto med ukendte bygninger angivet.
Venlig hilsen
Dorthe Dahlquist Mortensen
Byggesagsbehandler/Ingeniør
Gladsaxe Kommune
Byggesag
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Tlf. nr. 39 57 59 12
Mail: dodahl@gladsaxe.dk

Fra:
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Til:
Jørgen Clausen [anni.clausen@mail.tele.dk]
Sendt dato:
08-10-2019 10:12
Modtaget Dato: 08-10-2019 10:12
Vedrørende: Anmodning om supplerende materiale, Lovliggørelse af bygninger, Kronhjortvej 1, matr. nr. 21m Gladsaxe

Hej Jørgen
Tak for det indsendte materiale.
I forbindelse med behandling af sagen, kan jeg se, at der er yderligere bygninger på din grund, som vi ikke
har kendskab til.
Det drejer sig umiddelbart om et drivhus ved siden af udhuset, en lille bygning ved siden af beboelseshuset,
udvidelse af den eksisterende carport og overdækning/udestue på beboelseshuset. Se vedhæftede, det er
bygninger med rød cirkel omkring.
Du skal indsende oplysninger om disse bygninger:
1. Hvornår de er opført.
2. Hvor store de er (længde, bredde og højde).
3. Materialer de er opført i.
4. Hvilken slags bygninger, der er tale om.
5. Hvor regnvandet fra bygningerne føres hen.
Du skal være opmærksom på, at bygningsregelment 2018 fastsætter at den samlede længde af bygninger,
placeret tættere på skel end 2,5 meter, maksimalt må være på 12 meter. Hvis du har mere end 12 meter i
skel, skal du tage stilling til, hvad der kan gøres for at lovliggøre forholdene.
Herudover ligger din ejendom indenfor en beskyttelseslinje fra fortidsminde, hvilket kan give andre
begrænsninger.
Materialet skal indsendes inden 8. november 2019.
Venlig hilsen
Dorthe Dahlquist Mortensen
Byggesagsbehandler/Ingeniør
Gladsaxe Kommune
Byggesag
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Tlf. nr. 39 57 59 12
Mail: dodahl@gladsaxe.dk
Fra: Jørgen Clausen [anni.clausen@mail.tele.dk]
Sendt: 25-09-2019 18:09
Til: Byggesagsafdelingen Postkasse [Byggesag@gladsaxe.dk]
Cc: Jørgen Clausen [JORCLA@gladsaxe.dk]
Emne: Lovliggørelsessag på ukendt bygning
Hr. Jens Tejl Jensen.

Jeg vedlægger en tegning af mit udhus (opført i 1981) og brændeskur som siden 1990,
er vokset til det det er nu.
Brændeskuret er med åben bræddevæg (som hegn)
Taget som oprindeligt var trapezplader og Onduline (bølgetagpap), er udskiftet til nu
sorte pvc bølgeplader.
Jørgen Clausen
Kronhjortvej 1.
2860 Søborg matr. Nr. 21m
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bem

Hej Jørgen
Det var meget sparsomme oplysninger.
Det er vores vurdering, at du skulle havde søgt byggetilladelse.
Du har nu mere end samlet 50 m² byggeri på ejendommen.
Det medfører du skal oprette en lovliggørelsessag i Byg og Miljø.
Der sættes en frist herfor til 08.010.2019.
www.bygogmiljoe.dk
Anvend sagstypen for enfamiliehuse med mere.
Alle bygninger på ejendommen skal fremgå af den situationsplan som skal
vedhæftes ansøgningen.
Dine historiske byggesager kan du se her:
www.weblager.dk
Bygningsreglementet kan du se her:
www.bygningsreglement.dk
Mvh
Jens Tejl Jensen
Byggesagsbehandler
Byggesagsafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 59 05
Mail: byggesag@gladsaxe.dk

----Oprindelig meddelelse---- Fra: By og Milj�, Gladsaxe Kommune Sendt:
23-09-2019 Emne: BYG � 19 udtalelse Den omtalte bygning er et udhus( fra
1981) med overd�kning og br�ndeskjul. For 2 �r siden blev taget udskiftet med
pvc plader.
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Jørgen Clausen
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Høring om forhold på din ejendom
Matr.nr.: 21m Gladsaxe
Adresse: Kronhjortvej 1, 2860 Søborg
Byggesag har 20.09.2019 fra Byg- og boligregistret modtaget oplysning om at der på din
ejendom er udført en bygning hvortil der ikke er søgt om tilladelse til.
Bygningen kan ses af vedhæftet kortudsnit fra kommunens webkort.
Vi vil gerne bede om dine bemærkninger om ovenstående forhold, jævnfør forvaltningslovens
§ 19.
Frist for udtalelse
Du skal indsende dine bemærkninger om forholdene inden 07.10.2018 - herunder indsende
ansøgning om byggetilladelse via BOM (Bygogmiljoe.dk)
Bemærkningerne skal være på skrift, og sendes på e-mail til byggesag@gladsaxe.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte byggesag på telefon 39 57 59 05 på
hverdage mellem kl. 09.00-14.00.
Venlig hilsen
Byggesag

