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Kort gennemgang af nogle af de gKort gennemgang af nogle af de gæældende lokalplaner.ldende lokalplaner.
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Kort gennemgang af nogle af de gKort gennemgang af nogle af de gæældende lokalplanerldende lokalplaner

I relation til temaet er det primært forhold omkring bebyggelsesprocent for den 
enkelte ejendom samt bebyggelsens ydre fremtræden, der er interessant. 
Afstande til skel er ligeledes et emne, der meget ofte giver anledning til 
problemer.

Bebyggelsesprocent.
Bebyggelsesprocent for sommerhuse i almindelighed er 15 %, men de kan 
variere alt efter hvilken lokalplan der er.
Udregningen af bebyggelsesprocenter sker ved at udregne etagearealet som 
ganges med 100, og derefter dividere med grundens størrelse.
Langt de fleste bygningers etageareal svarer til bygningens ydre mål (længde x 
bredde)+ lukkede overdækninger. Der ud over medregnes garage/carport og 
udhuses samlede m² ud over de første 35 m². 

Ydre fremtræden.
Bygninger må kun opføres i én etage uden udnyttet tagetage.



Oftest forekomne situationer.Oftest forekomne situationer.

De forhold, som afdeling Byg oftest støder på ved en given sag, er:

1. For lille afstand fra beboelse til skel.
2. For lille afstand fra garage/carport til skel.
3. Inddragelse af overdækkede terrasser til beboelsesarealet (der opføres lige en 

væg for at minimere vindpåvirkning, og lige en væg….). Dermed fremstår den 
tidligere overdækkede terrasse nu som en del af beboelsen.

4. Placeringer af små bygninger som eksempelvis legehuse, redskabsskure og 
lignende.



SkelbrSkelbrææmmen i sommerhusomrmmen i sommerhusområåder.der.
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Tilbygning ved sommerhus, inddragelse af overdTilbygning ved sommerhus, inddragelse af overdæækningkning



ÆÆndret anvendelse, skurndret anvendelse, skur



Tilbygning, inddragelse af overdTilbygning, inddragelse af overdæækket terrassekket terrasse



Tilbygning ved carport



Oftest forekomne situationer, fortsatOftest forekomne situationer, fortsat

Ad 1. For lille afstand fra beboelse til skel.

Nøgleordet her er sikkerheden i bygninger, der tjener som ophold for mennesker.
Det er givet i Bygningsreglementet, at afstand til naboskel i sommerhusområder skal
være mindst 5 m.
Denne afstand til skel er fastlagt ud fra planmæssige årsager med ønsket om en åben
bebyggelse i sommerhusområder.
Denne afstand på 5 m til naboskel tjener endvidere som en sikkerhedsmæssig faktor i
forhold til brandsmitte fra parcel og til parcel.

Praksis.
Afdeling Byg anlægger en restriktiv praksis omkring fjernelse af byggerier med ophold for
personer, der ligger nærmere naboskel end 5 m ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn dog
under hensyntagen til grundens geometri og de nærmeste omgivelser.



Lidt om hLidt om høøjder i skelbrjder i skelbrææmmenmmen
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Oftest forekomne situationer, fortsatOftest forekomne situationer, fortsat
Ad 2. For lille afstand fra garage/carport til skel.

Det er givet i Bygningsreglementet, at afstand til skel skal være mindst 2,50 m og i
skelbræmmen må højden være maksimalt være 2,50 m.

Praksis.
Afdeling Byg ser ikke muligheden for en mere lempelig administration af
af standsbestemmelserne i et sommerhusområde i forhold til bestemmelser om
afstandsforhold i et boligområde i eksempelvis Hobro.
Ved afgørelser i sådanne sager indgår en vurdering af grundens geometri som en
væsentlig faktor. Såfremt det er muligt at placere carporten på en anden måde kan det
være en medvirkende årsag til at forlange carporten fjernet med en efterfølgende ny
placering på grunden. Bygningens vedligeholdelsesmæssige stand er ligeledes
væsentlig. Afdeling Byg har således muligheden for at vurdere den
aktuelle bygnings stand ved afgørelse om nedrivning eller meddelelse om fornøden
dispensation.



Bebyggelsesregulerende bestemmelser for beboelseBebyggelsesregulerende bestemmelser for beboelse

Det er givet i det nu gældende Bygningsreglement om bebyggelsesregulerende
bestemmelser for beboelse at:

1. Maksimalt etageantal: 1

2. Maksimal højde, tag: 5,0 m

3. Maksimal højde, ydervæg langs mindst en langside: 3,0 m

4. Mindst afstand til vej, sti og skel: 5,0 m

Det bemærkes, at en lokalplan kan fastlægge særlige bebyggelsesregulerende
bestemmelser for enkelte områder og delområder.



Bebyggelsesregulerende bestemmelser for carporte, Bebyggelsesregulerende bestemmelser for carporte, 
garager, udhuse og lignende mindre bygninger.garager, udhuse og lignende mindre bygninger.

Det er givet i det nu gældende Bygningsreglement om bebyggelsesregulerende
bestemmelser for garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, at sådanne
bygninger kan placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod vej, sti og nabo, når
følgende bestemmelser er opfyldt:

1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag inklusiv eventuel brandkam, må
inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn 
eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

2. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. 
Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åbninger mod skel.
4. Tagvand skal holdes inde på egen grund. 



SmSmååbygninger pbygninger påå hhøøjst 10 mjst 10 m²²..

Småbygninger i sommerhusområder må ikke opføres nærmere naboskel eller sti end
2,5 m. Følgende betingelser skal være opfyldt:

1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m².
2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m.
3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over 

terræn.

Det bemærkes også her, at der kan være særlige bestemmelser i en lokalplan, der
regulerer udførelse og placering af sådanne småbygninger yderligere.
Det er væsentligt, at afdeling Byg orienteres, når der opføres sådanne småbygninger
af hensyn til opgradering af BBR, således BBR til enhver tid viser det faktiske
billede på ejendommen.
Der kan opføres højst 2 af sådanne småbygninger uden tilladelse. Ønskes der opført
flere end to småbygninger, skal der indsendes anmeldelse efter Byggeloven.



Bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
sommerhusomrsommerhusområåder.der.

En kort sammenfatning.



Bebyggelsesprocent.Bebyggelsesprocent.

Det kan være ganske kompliceret at beregne bebyggelsesprocenten for en ejendom. Der
er dog en række fællesnævnere, der kort kan beskrives som:

1. Etagearealet beregnes ved ydervægges ydre afgrænsning.
2. Lukkede overdækninger til personophold, det vil sige udestuer, lukkede altaner, 

lukkede overdækkede gårde, lukkede terrasseoverdækninger, forbindelsesgange 
og lignende, som kan indrettes til personophold, medregnes.

For garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, åbne overdækninger herunder åbne
overdækkede terrasser og lignende bygninger medregnes kun den del, der overstiger:

• 35 m² ved sommerhuse

Det bemærkes, at overdækninger og overdækkede terrasser anses for åbne, når mindst
én væg er helt eller delvist åben og ikke kan lukkes med vindue, dør, port eller lignende.



Antal bygninger pAntal bygninger påå ejendommen.ejendommen.
Med de to nyeste lokalplaner i området er der blandt andet et ønske om at regulere
antallet af bygninger på den enkelte ejendom. Det er ikke hensigten, at en stor ejendom
bebygges med flere små bygninger rundt på ejendommen. Det er fortsat ønsket, at
sommerhusområder fremstår med en så åben bebyggelse som vel muligt. Det må
forventes, a t også kommende lokalplaner vil blive formuleret med lignende reguleringer
af antallet af bygninger på en grund.
I de tidligere lokalplaner er der ingen regulering i antal af bygninger på en ejendom.
Det er således væsentligt at være opmærksom på det antal af bygninger, der kan
opføres på én grund.
Der er altid nuancer, men udgangspunktet er:

Én beboelsesbygning (altid)
Én garage/carport (som regel)
Ét udhus (som regel)

Derudover må der være som tidligere nævnt være op til 2 småbygninger på højst 10 m².



I tilfI tilfæælde af dispensation.lde af dispensation.

Der opstår situationer, hvor kommunen finder anledning til at overveje en dispensation.
Afdeling Byg lægger stor vægt på en overordnet vurdering af både de konkrete forhold på
selve ejendommen og en overordnet vurdering af nærområdet som helhed.
Afdelingen kan komme frem til den konklusion, at der ikke ses at være mulighed for at 
meddele fornøden dispensation. I et sådant tilfælde sendes sagen ikke til
naboorientering.
I de tilfælde, hvor afdelingen finder grundlag for at meddele en dispensation, sendes
sagen til naboorientering. Ved en naboorientering høres også den pågældende 
grundejerforening. Det er her væsentligt at oplyse, at afdelingen selvfølgelig
inddrager eventuelle bemærkninger fra en nabo i den videre sagsbehandling. Det er dog
ikke givet, at eventuelle bemærkninger fra en nabo får direkte indflydelse på den
afgørelse, som afdelingen træffer i den konkrete situation.



OverdOverdæækkede arealer.kkede arealer.

Som tidligere omtalt er det ofte overdækkede terrasser og lignende overdækkede
arealer, der giver problemer, når sådanne overdækkede arealer inddrages i
beboelsesarealet. 
Afstande til skel og redningsåbninger får med betydning ved den samlede vurdering af 
et sommerhus.
Bebyggelsesprocenten kan ligeledes påvirkes i en sådan grad, at bebyggelsesprocenten
overskrides.
Samme situation kan også opstå i de tilfælde, hvor der udføres facader og gulve i en
tidligere carport eller garage. Det er set, at der udføres en dør fra det oprindelige
sommerhus og til den beboelse, der indrettes i en tidligere carport. Afstand til skel skal nu
være 5,0 m mod tidligere 2,50 m til en carport eller garage.



BBR og OIS.BBR og OIS.

Afdeling Byg bliver ofte opmærksom på ændringer ved et sommerhus, når ejeren eller en
ejendomsmægler gennemgår BBR-oplysningerne i forbindelse med salg.
Afdeling Byg bruger i vid udstrækning luftfotos i forbindelse med ønsker om ændringer i
BBR. 



Brand.Brand.
Brand og personsikkerhed hænger uhjælpeligt sammen. Derfor er det afgørende, at 
opholdsrum er udført med de brandmæssigt egnede overflader, redningsåbninger og 
brandmæssige adskillelser. 
Afstande til skel er ligeledes afgørende for at hindre brandspredning fra parcel til parcel.
Derfor indgår netop afstande og branddrøje konstruktioner ofte i de lovliggørelser, som vi
snakker om i aften.
Den brandadskillende konstruktion, der oftest kommer i betragtning, er en bærende,
adskillende bygningsdel REI 60 (BD-bygningsdel 60).
En sådan konstruktion er branddrøj, hvorfor der udmærket kan indgå træ. En
eksisterende ydervæg af træ kan således opgraderes ved at fastholde stenulden og
udføre supplerende lag af gips.

Særlig beredskabsplan for sommerhusområdet.



Eksempler pEksempler påå konstruktioner.konstruktioner.



Eksempler pEksempler påå brand.brand.

Indvendig beklædning kan typisk være 13 mm gips. 
Det kan i princippet også være profilbrædder,
når isoleringen er fastholdt.



Eksempler pEksempler påå brand.brand.



SpSpøørgsmrgsmåål.l.

Eller kommentarer.


