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Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne 
Den 22/3 2011 på Als Kro 
 
 
Referatet er bygget op som spørgsmål/svar, og der kan være føjet til svaret for at 
præcisere det. 
 
Sp: I beregningen af boligdelen, for lokalplanerne 27/2009 og 32/2009. Er carporte 
og andre udhuse med i beregningen? 
 
Sv: Nej. I beregningen af boligdelen medregnes de enheder hvori der er personop-
hold, og det areal af garager/carport og udhuse der overstiger 35 m².  
 
 
Sp: Er der generelle regler i lokalplanerne, såsom bebyggelsesprocenter? 
 
Sv: Nej. De er forskellige i de enkelte udstykninger og lokalplaner. 
 
 
Sp: Er fællesarealer delt ud på sommerhusene, således at der kan bygges store 
sommerhuse? 
 
Sv: Det er der nogle steder, men det er ikke generelt. 
 
 
Sp: Nogle af sommerhusene ser ud til at være højere end 5 m. Hvordan kan det væ-
re. 
 
Sv: De 5 m er målt fra terræn eller det terrænniveau som der er fastsat for bygnin-
gen.  
Der kan ikke være tale om terrænregulering, da det kun kan reguleres med ± 0,5 m. 
Hvis sommerhuset er bygget ind i en bakke og derved har kælder, kan bygningen 
synes højere. 
 
 
Sp: Kan en overdækket terrasse opføres indtil 2,5 m fra skel? 
 
Sv: Ja, men der skal først søges om tilladelse, og den må ikke lukkes. 
For at kunne betragtes som overdækket terrasse, skal mindst en side være åben. 
 
 
Sp: Hvis et eksisterende redskabsrum bliver inddraget i sommerhuset, skal der så 
nedrives? 
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Sv: Det kommer an på afstanden til skel. Hvis afstande til skel er 5 m eller mere kan 
det lovliggøres, men hvis afstanden er under 5 m kan det evt. ombygges til oprindelig 
formål, for derved at undgå nedrivning. 
 
 
Sp: Er der forskel på afstandskrav til skel mod vej, sti eller nabo? 
 
Sv: Siden bygningsreglemetet af 2008 trådte i kraft, er der samme krav til alle skel. 
Men i forbindelse med lovliggørelser skeles det til de regler der gjaldt da bygningen 
blev opført. 
 
 
Sp: Kan der opføres drivhuse i skelbræmmen(0 – 2,5 m fra skel)? 
 
Sv: Der gælder de samme regler for drivhuse som for carporte. Der skal være 2,5 m 
til skel og drivhuset må ikke være højere end 2,5 m fra terræn. 
 
 
Sp: Må udhæng gå ud over grænsen mod skel? 
 
Sv: Ja, udhænget må gå 0,5 m ud over skelgrænsen. 
 
 
Sp: Det er lovligt at opføre 2 småbygninger i sommerhusområder. Hvad med på hel-
årsgrunde? 
 
Sv: Der gælder de samme regler i helårsområder, men der kan småbygningerne dog 
opføres i skel, dog max 12 m i skelbræmmen. 
 
 
Sp: Hvordan udregnes bebyggelsesprocenten hvis sommerhuset efterisoleres ud-
vendigt? 
 
Sv: Ifølge bygningsreglementet kan der påføres 25 cm isolering udvendig på som-
merhuset, uden at der skal laves ny beregning. Det vil sige at der beregnes ud fra de 
oprindelige udvendige mål. 
Der vil blive lavet en notatlinie i BBR om, at der er efterisoleret – Så husk at meddele 
det til afdeling BYG. 
 
 
Sp: Er der lavet én lokalplan for hele området? 
 
Sv: Nej. Der er mange forskellige. Hvis i vil vide hvilken jeres sommerhus hører un-
der er I velkomne at kontakte afdelingen. 
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Sp: Hvad er reglerne for et anneks? 
 
Sv: Reglerne for et anneks er de samme som for et sommerhus, det vil sige mini-
mum 5 m til skel, maks. højde på 5 m over terræn. Isoleringskravene er de samme 
som for sommerhuse. Brandkrav, herunder også redningsåbninger skal overholdes. 
Det er ikke sikkert at de færdige bygninger fra byggemarkeder kan overholde regler-
ne. 
 
 
Sp: Kan kommunen sende en lokalplan til hver grundejerforening? 
 
Sv:På Kommunens hjemmeside kan i finde Lokalplanerne for jeres område. Her er et 
direkte link: 
http://www.mariagerfjord.dk/Borger/Bolig%20og%20byggeri/Kommuneplan%20og%2
0lokalplaner/Lokalplaner.aspx 
 
Alternativ kan i følge denne anvisning: Gå ind på www.mariagerfjord.dk – tryk på Bo-
lig og byggeri – tryk på Kommuneplan og lokalplaner – tryk på Lokalplaner.  
Her kan I søge på jeres adresse(tryk på kikkert), eller zoome ind på kortet.  
Ved at trykke på i og derefter på kortet kommer en boks op hvori der er et link til lo-
kalplanen. 
 
 
Sp: Hvis der skal lovliggøres en bygning, som der skal gives dispensation til. Skal 
naboen så give tilladelse dertil? 
 
Sv: Nej. Vi fremsender partshøring/naboorientering til de berørte parter/naboer og 
grundejerforening, som kan komme med bemærkninger til sagen.  
Men det er kommunen der giver tilladelsen. 
 
 
Sp: Kan lokalplannummeret stå i BBR-meddelelsen? 
 
Sv: Det er i øjeblikket ikke muligt at indskrive lokalplannummeret i BBR, da det er et 
Bygnings- og BoligRegister. 
Men det er muligt at gå ind på www.ois.dk, indtaste sin adresse og derved finde ud af 
hvilken lokalplan der gælder for adressen. Her er også link til selve lokalplanen. 
 
 
Sp: Hvordan forholder kommunen sig til udendørsspa, med åben ild? 
 
Sv: De skal placeres 5 m fra skel(som bolig) pga. brandfaren. 
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Sp: Er det i orden at placere afklip fra træer i skellet? 
 
Sv: Der er ingen regelsæt på området. Der kan dog i lokalplanen være regler om f. 
eks. at der kun må være levende hegn, og det kan afklip ikke være. Det kan også 
indskrives i vedtægterne for grundejerforeningen. 
 
 
Sp: Hvad med de områder der ikke har en grundejerforening, eller ikke kan få perso-
ner i bestyrelsen? 
 
Sv: I de tilfælde hvor der ikke er nogen forening, kan vi hjælpe med at etablere en 
sådan. Hvis det er svært at få besat posterne i foreningerne, kan det evt. hjælpe at 
lave vedtægterne om. 
 
 
 
Der var en del spørgsmål omkring afbrændingsregler og affaldsordningen. Vi 
vil herunder beskrive reglerne herfor. 
 
Afbrænding af haveaffald/Sankt Hans aftensbål: 
Kommunen har haft kontakt med Miljøstyrelsen i forbindelse med spørgsmål om 
Sankt Hans aften. Herigennem fik vi også specificeret reglerne omkring afbrænding 
af haveaffald. 

Jævnfør § 47 i Affaldsbekendtgørelsen (bek nr 1632 af 21/12/2010) gælder: 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 46, stk. 1, i regulativet for husholdningsaffald fast-
sætte bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde 
1) haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jf. dog stk. 4, 
2) rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser, 
3) haveaffald Sankt Hans aften. 
 
Sankt Hans bål på en aften, der ikke er Sankt Hans, er tilladt, såfremt der er tale om bål bestå-
ende af ”rent, tørt træ” og det foregår ”på særligt indrettede bålpladser” . Såfremt I kan efterleve 
denne definition, er det således tilladt at afholde det bål-arrangement I ønsker. Friske, afskårne 
grene fra hække mv kan således ikke afbrændes. 
 

 
Affaldsordningen: 
Mariagerfjord Kommune har planlagt en ny genbrugsplads ved Als, der forventes åb-
net den 2. juli 2011. 
 Indtil at den er færdig vil kommunen fra den 1. juni 2011 åbne mulighed for afleve-
ring af begrænsede affaldsfraktioner i containere opstillet i området  
Der er endnu ikke fastlagt beliggenhed eller hvilke affaldstyper der kan afleveres på 
den midlertidige plads. 
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Efter mødet: 
Vi glemte at oplyse om, at der i forbindelse med konverteringen i BBR, er sket en fejl 
i afløbskoderne, så der står ”Nedsivning uden tilladelse”. 
I opfordres til at meddele på møderne i grundejerforeningerne, at alle bedes gen-
nemgå deres BBR, og meddele afdeling Byg hvis der er fejl. 
Vi vil også gøre opmærksomt på, at alle har muligheden for at gå ind på www.ois.dk. 
Her kan borgerne se hvad der er givet tilladelser til, både på ens eget matrikel, men 
også på andres.  
Til slut vil vi i afdelingen gerne sige at ikke alt, der ikke er på BBR, skal lovliggøres. 
Nogle af oplysningerne kan være forkert indberettet, og skal der for bare rettes. 


