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1 (Åben) Strandvejen 248B. Ansøgning om tilbygning udenfor byggefelt
 
Sags ID: EMN-2019-05117

Resumé
Der skal tages stilling til, om det skal tillades, at der bygges uden for eksisterende byggefelt.

Baggrund
Arkitekt Søren Borg har på vegne af ejeren af ejendommen Strandvejen 248B indsendt en 
revideret ansøgning om en tilbygning. 

I henhold til Byplan 21, § 4, stk. 3, skal ny bebyggelse opføres indenfor de på kortbilaget angivne 
byggefelter. Der er ikke angivet noget byggefelt, der hvor tilbygningen ønskes opført, og en 
tilladelse forudsætter således en dispensation fra byplanen. 
Af Byplan 21, § 3 fremgår, ”Der udlægges areal til de på kortbilaget i princippet angivne stier og 
veje”. 

Der ansøges om en tilbygning i 1½ plan på i alt 49 m². Tilbygningen opføres på nordsiden af det 
eksisterende hus, som er 98 m². Den endelige bebyggelsesprocent på den i alt 510 m² store grund 
vil blive ca. 29 (maksimal bebyggelsesprocent er 40, jf. Byplan 21). Ejendommen bestod tidligere 
af 3 matrikler, men de er nyligt lagt sammen til en matrikel. 
Ifølge byplanens kortbilag findes en sti nord for den eksisterende bygning, hvor tilbygningen 
ønskes opført. Kommunen har den 3. marts 2006 truffet afgørelse vedrørende stien. Heraf 
fremgår, at kommunen ikke har hjemmel til at hindre eller sikre adgangen (stien). Stien findes i dag 
ikke fysisk på ejendommen. 

På møde den 29. november 2018, pkt. 3, behandlede Bygnings- og Arkitekturudvalgets et lignende 
projekt. Udvalget besluttede enstemmigt at meddele afslag på ansøgningen.
 
Forskellen på projektet fra november 2018 og det nuværende projekt er, at det nuværende projekt 
er reduceret med én meter i længden til 6 meter, og at der i taget kun etableres én kvist mod 
tidligere to kviste. Etagearealet er reduceret med 7 m2 i forhold til det oprindelige projekt. 

Det reviderede projekt har ikke været sendt i høring, idet det ikke vurderes at være væsentligt 
forskelligt fra det tidligere fremsendte projekt.

Af høringssvarene til det første projektforslag fremgik, at man ikke ønsker den ansøgte udvidelse, 
idet den er beliggende uden for byggefeltet, at den vil medføre uønsket fortætning, skygge- og 
indbliksgener, samt forringelse af udsigten. Desuden blev det fremført, at tilbygningen vil betyde 
værdiforringelse af naboejendommene. Et af høringssvarene anfører, at man ikke er imod 
byggeriet, men at man ”ikke ønsker kviste mod vores have”. Indsigelserne til det først indsendte 
projekt vedlægges.

Af Byplanvedtægt 21 fremgår, at en bebyggelsesprocent på op til 40 kan tillades, og der er praksis 
for at tillade en bebyggelsesprocent på 40 i området. Der er dog ikke fortilfælde, hvor en så stor 
tilbygning udenfor byggefeltet er blevet tilladt. 

Tilbygningen vil bidrage til en yderligere fortætning i området.
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Indstilling
Plan og Byg indstiller 

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget: 

At det drøftes og besluttes, om der skal dispenseres til overskridelse af byggefeltet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kortbilag (3143757 - EMN-2019-05117)
2. Skråfoto (3143773 - EMN-2019-05117)
3. Exist forhold. dog er matrikler sammenlagt (3143775 - EMN-2019-05117)
4. Afgørelse af 3-3-2006 vedr. sti (3143777 - EMN-2019-05117)
5. Ansøgning.pdf (3143779 - EMN-2019-05117)
6. Situationsplan.pdf (3143780 - EMN-2019-05117)
7. Bilag A - Arkitekt tegning.pdf (3143795 - EMN-2019-05117)
8. Bilag D - Korrespondance med Gentofte Kommune.pdf (3143797 - EMN-2019-05117)
9. Bilag E - Korrespondance med Gentofte Kommune vedr sammenlignelige sager.pdf 
(3143800 - EMN-2019-05117)
10. Bilag F - fotos.pdf (3143802 - EMN-2019-05117)
11. Bilag G - Ansøgers bemærkninger til Gentofte Kommunes afslag pa den tidligere 
ansøgning.pdf (3143804 - EMN-2019-05117)
12. Bilag H - mails fra naboer.pdf (3143807 - EMN-2019-05117)
13. Indsigelser til oprindeligt projekt, Strandvejen 248B (3167829 - EMN-2019-05117)

2 (Åben) Strandvejen 283B. Ansøgning om udvendige forandringer på et bevaringsværdigt 
hus
 
Sags ID: EMN-2019-05119

Resumé
Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation til udvendige forandringer af det 
bevaringsværdig hus.

Baggrund
På vegne af ejere har KEGEL & SCIERA A/S ansøgt om udvendige forandringer på det 
eksisterende bevaringsværdige hus på Strandvejen 283B i Skovshoved. 

Huset er tildelt bevaringsværdien 4 i SAVE-registreringen. Derudover er huset omfattet af 
byplanvedtægt 21, som fastslår, at al bebyggelse inden for det gældende område er vurderet 
bevaringsværdigt, jævnfør § 5, stk. 1. 

Alle udvendige forandringer af det bevaringsværdige enfamiliehus skal godkendes af Gentofte 
Kommune jævnfør byplanvedtægt 21, § 5, stk. 1. 

Huset er opført i 1848 og tegnet af ukendt arkitekt. Det er et langhus, hvor der er blevet foretaget 
diverse ændringer over tid - en kvist med glasflunker, gangbro, udbygning og ovenlysvinduer. 
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Ansøgningen indeholder 1 vindue i nord gavlen og 1 vindue i syd gavlen, etablering af 2 nye kviste 
og åbning af vinduesbrystning på øst facaden. Derudover udskiftes alle vinduer til nye vinduer med 
sprosser. På de ansøgte kviste er glasflunkerne udgået og erstattet af flunker beklædt med zink. 
Det ansøgte ligger inden for byggeretten (afstand og højde i forhold til skel mod naboer).

I henhold til Planlovens § 20 har dispensationsansøgningen været sendt i høring hos Skovshoved 
By’s Grundejer- og Bevaringsforening, Skovshoved By’s Nye Grundejerforening samt ejerne af 
Strandvejen 279 D, 281 C, 283 A, 285 B og 285 C. 

Plan og Byg har modtaget følgende bemærkninger fra Skovshoved By's Grundejer- og 
Bevaringsforening, Skovshoved Bys nye Grundejerforening og ejere af Strandvejen 283 A, 285 B 
og 285 C. 

 At brystningen på vinduerne i stueetagen skal bevares grundet bevaringsværdien 
(Strandvejen 271C).

 At etablering af kviste og vinduet i nord gavlen vil medføre kraftige indbliksgener 
(Strandvejen 285A, Strandvejen 285B, Strandvejen 285C)

 At nye vinduer og kviste i tagetagen vil forringe bevaringsværdien (Strandvejen 285A og 
Strandvejen 285C, Strandvejen 271C)

 At vinduerne ikke skal have sprossede vinduer grundet forringelse af bevaringsværdien 
(Strandvejen 285B).

 At ejendommens originale udtryk bevares (Skovshoved Bys Grundejer og 
Bevaringsforening).

 At høringssvar fra naboer respekteres (Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforening).
 At der tages meget hensyn til naboerne i det tæt bebyggede stræde (Skovshoved Bys nye 

Grundejerforening).

Plan og Byg vurderer, at ændringerne ikke vil forringe ejendommens bevaringsværdi. De ansøgte 
forandringer tilpasser sig det eksisterende hus med respekt for de nuværende bevaringsværdier, 
og formår at skabe en større samhørighed og balance mellem de 4 facader.

Åbning af brystning på det ene vindue i øst facaden vurderes at opretholde husets arkitektonisk 
udtryk, da etablering af dobbeltdøre i facaden er et karakteristisk og tidssvarende træk på 
omkringliggende huse i området. 

Øst facaden har en afstand til skel på over 8 meter. Nord gavlen har en afstand til skel på over 3 
meter. Etablering af kviste og vindue mod nord er indenfor byggeretten jævnfør 
Bygningsreglementet 2018, kapitel 8. Der er således ikke væsentlige indbliksgener forbundet med 
det ansøgte.

De sprossede hvide vinduer er et karakteristika ved hele Skovshoved området. Etablering af disse 
vil forene de i dag forskelligartede facader og give en bedre forståelse af husets volumen. 

De 2 kviste er med til at udvide etagearealet for ejendommen.

Indstilling
Plan og Byg indstiller 

Til Bygnings – og Arkitekturudvalget: 
At der meddeles tilladelse til det ansøgte.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kortbilag, Strandvejen 283B (3143879 - EMN-2019-05119)
2. Skråfoto Strandvejen 283B (3143880 - EMN-2019-05119)
3. Fotos fra webatlas (3143881 - EMN-2019-05119)
4. Ansøgningsmateriale Strandvejen 283B (3143882 - EMN-2019-05119)
5. Høringssvar, samlet (3160620 - EMN-2019-05119)

3 (Åben) Sofievej 20B. Dispensation fra lokalplansbestemmelse om maksimal 
bygningshøjde på 9 meter
 
Sags ID: EMN-2019-05121

Resumé
Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation til opførelse af villa med en 
bygningshøjde på 12 meter på Sofievej 20B.

Baggrund
På Bygnings- og Arkitekturudvalgets møde den 6 juni 2019, pkt. 3, blev det enstemmigt vedtaget at 
meddele tilladelse til at nedrivning af den bevaringsværdige bygning på betingelse af, at 
nybyggeriet ”tilpasses det arkitektoniske udtryk på Sofievej”. 

Sofievej er overvejende bebygget med store rummelige villaer i 2 til 2½ etage med en højde på 
mellem 9 og 12 m. Den overvejende bygningshøjde ligger omkring 12 m, og villaerne er med få 
undtagelser placeret ud mod vejen. 

Kun den østlige strækning mod Strandvejen er bebygget med etageboligejendomme. 
Det oprindelig hus på Sofievej 20B var opført i historicistisk stil og bygget i 1898. Facadehøjden 
var 8,6 m og tagryggen var beliggende 11,6 m over terrænnet. Husets facade ud mod Sofievej var 
10 m bred og med en dybde på 13 m. Huset grundkomposition var formet som en kube. 

Lokalplan 256 foreskriver, at der må bygges max. 9 meter i højden i området. De umiddelbare 
naboer til Sofievej 20B er bebygget med huse med en højde på 12 m eller mere.

Ansøgningen har været i høring, og der er modtaget 5 høringssvar. Af høringssvarene fremgår, at 
der ikke må bygges i 12 meters højde, at der mangler soldiagrammer, og at grunden ikke må 
forhøjes.

Vedrørende indsigelserne vurderer Plan og Byg, at en bygningshøjde på 12 m vil passe fint ind i 
området, idet den fremherskende højde på villaerne, som ligger ud mod vejen er omkring 12 
meter. Flere villaer har en højde på omkring 9 m og enkelte under. Disse ligger dog oftest på 
koteletbensgrunde, og dermed ikke ud mod vejen. Villaerne på koteletbensgrundene er ikke med til 
at definere vejbilledet, da disse kun i meget begrænset omfang kan ses fra vejen.

De fremsendte skyggediagrammer viser, at en villa med en bygningshøjde på 12 m frem for en 
bygningshøjde på 9 m kun vil give en begrænset forøgelse af skyggen på naboejendommene. 
Forskellen er primært tidligt og sent på dagens skyggeaftegning, bortset fra dagene omkring 21. 
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december, hvor skyggeaftegningen på naboejendommen Sofievej 20A primært ændrer position på 
grund af den ændrede placering af den nye bygning, ikke på grund af en bygningshøjde på 12 m.

Placeringen af villaen på grunden har betydning for hvor skyggeaftegningen sker på de 
omkringliggende grunde. Det vil derfor kunne opleves som en ændring af skyggeforholdene, hvis 
den nye bygning placeres anderledes på grunden end den nu nedrevne bygning var placeret. Den 
ændrede placering af bygningen vurderes ikke at give skyggegener generelt for de 
omkringliggende ejendomme.

Plan og Byg vurderer samlet, at en ny villa på Sofievej 20B med en højde på 12 m og med et tag, 
udført som sadeltag, vil tilpasse sig det arkitektoniske udtryk på Sofievej, og at den nye, ønskede 
placering med en bygningshøjde på 12 m kun vil give begrænsede skyggegener på 
naboejendommene.

Indstilling
Plan og Byg indstiller 

Til Bygnings – og Arkitekturudvalget: 

At det drøftes og besluttes, om der skal meddeles principiel tilladelse til opførelse af en villa med 
en højde på 12 meter.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kortbilag, Sofievej 20B (3143967 - EMN-2019-05121)
2. Skråfoto (3143968 - EMN-2019-05121)
3. Ansøgningsmateriale (3143966 - EMN-2019-05121)
4. Sofievej20_Skyggediagrammer (3168450 - EMN-2019-05121)
5. Sofievej - bygningshøjder_3m (3164469 - EMN-2019-05121)
6. Indsigelser og bemærkning fra naboorientering_Sofievej 20B (3160419 - EMN-2019-05121)
7. Ejers kommentarer til høringssvar (3160420 - EMN-2019-05121)

4 (Åben) Ordruphøjvej 39. Ændring af bevaringsværdig ejendom. 
Fortidsmindebeskyttelseslinje
 
Sags ID: EMN-2019-05124

Resumé
Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation til forandringer af, og tilbygning til, 
den bevaringsværdige ejendom.

Baggrund
Arkitekt Stig Müller har på vegne af ejerne Jens P. Vilstrup og Haiyan Song, søgt om tilladelse til 
ombygninger på ejendommen, som ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen for en gravhøj.

Ejendommen, som er opført i 1959 og tegnet af arkitekt Tyge Tillisch, er erklæret bevaringsværdig 
i Lokalplan 232 fra 2005, og er tildelt bevaringskategori 2 i SAVE-registreringen. Stilen betegnes 
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som hørende under efterkrigstidens modernisme, og var oprindeligt et af de eneste huse i 
området, der fremstod hvidpudset.

Der søges om følgende:

 Udvidelse af eksisterende indbyggede garage med 1 m mod nord til i alt 8 meters længde.
 Ny karnap på vestsiden af nordfløjen.
 Erstatning af eksisterende overdækning på ca. 5 m² på vestsiden af nordfløjen med et 5 m² 

skraldeskur på nordsiden af nordfløjen.
 Delvis erstatning af eksisterende tegltag med glastag to steder:

o På nordsiden ved entré, og
o På sydsiden ved dagligstue som ombygges til køkken-alrum.

 Fjernelse af skorsten mellem køkken og stue.
 Erstatning af to vinduer med to fløjdøre, og to andre vinduer med en karnap.
 Fjernelse af eksisterende overdækning på 5 m² mod vest, og opførelse af ny overdækning 

på 5 m² på nordsiden.
 Flytning af garageport fra nordsiden til østsiden, som vist på arkitekt Tyge Tillisch’s 

oprindelige forslag, men forlænges.
 Fjernelse af vinduesfag fra østfacaden på nordfløjen, for at give plads til en større 

garageport.
 Nyt vindue på østsiden af sydfløjen svarende til de oprindelige vinduer.

Ansøger begrunder blandt andet ansøgningen med, at arkitekt Tyge Tillish – dog inden for den 
eksisterende bygningskrop – havde foreslået at etablere garagens indkørsel på østsiden i stedet 
for på nordsiden i nordfløjen. Som forholdene er i dag, kan man vanskeligt køre ind i garagen fra 
nord, idet vejadgangen til ejendommen ikke længere sker via Berlingsbakke men via Ordruphøjvej. 
Endvidere bergrundes ansøgning om udvidelse af garagen med, at der er brug for mere plads til 
nutidens størrelse biler.

På grund af fortidsmindebeskyttelseslinjen har projektet været i høring hos Kroppedal Museum, 
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), Friluftsrådet, Dansk Naturfredningsforening, og Dansk Ornitolog 
Forening. Der er kun kommet svar fra Friluftsrådet og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Friluftsrådet har ingen bemærkninger.

SLKS mener at garageudvidelsen mod fortidsmindet kan tillades men ikke affaldsskuret, da 
bygningen vil reducere afstanden til gravhøjen yderligere, og ikke på samme måde som garagen, 
er betinget af husets planmuligheder.

Det vurderes, at indkørslen til garagen kan flyttes til bygningskroppens østside som ansøgt, og 
som vist på Tyge Tillisch’s oprindelige tegning, og at bygningen kan udvides en meter mod nord.

Affaldsskuret mod nord bør ikke tillades jævnfør SLKS’s høringssvar.

Det vurderes, at de øvrige ansøgte ændringer indpasser sig fint i bygningens modernistiske udtryk.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:

At der meddeles tilladelse til det ansøgte bortset fra affaldsskuret mod nord.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ordruphøjvej 39. Kortbilag GIS (3144049 - EMN-2019-05124)
2. skråfotos (3144050 - EMN-2019-05124)
3. fotos fra atlas (3144051 - EMN-2019-05124)
4. Garageport og nordfacade. Fremtidige forhold (3159915 - EMN-2019-05124)
5. Øst-, vest- og sydfacade, Fremtidige forhold (3159912 - EMN-2019-05124)
6. Plan, fremtidige forhold (3159916 - EMN-2019-05124)
7. Ordruphøjvej 39 - tagplaner samt facade mod have (3168781 - EMN-2019-05124)
8. Vest-, øst- og nordfacader, eksisterende forhold (3159921 - EMN-2019-05124)
9. Eksist facader, øst, vest og syd (3159917 - EMN-2019-05124)
10. Eksisterende plan (3159922 - EMN-2019-05124)
11. Oprindeligt forslag fra Tyge Tillich til placering af garageport (3159923 - EMN-2019-05124)
12. Oprindeligt planforslag fra Tyge Tillich (3159925 - EMN-2019-05124)

5 (Åben) Opfølgning på afsluttet opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2019-05499

Resumé
Der fremlægges opfølgning på realisering af anbefalinger fra opgaveudvalget Detailhandel i 
Gentofte, som har refereret til Bygnings- og Arkitekturudvalget.

Baggrund
Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte pr. 3. kvartal 2019.

Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til orientering til de borgere, der var med i 
opgaveudvalget.

Indstilling
Det indstilles

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:

At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opfølgning på opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte 2019-3 (3169247 - EMN-2019-
05499)
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6 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-04566

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne
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Winnie og Bo Christoffersen 

Strandvejen 248 C 

2920 Charlottenlund 

29. marts 2006 

003261-2006 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. Strandvejen 248 B - C, Skovshoved. Færdsel over ejendom. 

 

Til Deres orientering fremsendes en kopi af afgørelsen i ovennævnte sag med klagevej ledning. 

Jeg beklager den sene orientering. 

 

De gøres i den forbindelse opmærksom på, at den nævnte sti ikke er optegnet i vejfortegnelsen jf.  

planlovens § 15, stk. 2, nr. 4.    

 

Det foreskrives i privatvejslovens § 43, at private fællesveje, der fastlægges endeligt ved en 

lokalplan, skal optages i vejfortegnelse.  

 

Med hensyn til om der er vundet hævd på stien vurderes det af domstolene, og det er et civilt 

søgsmål, der ikke involverer kommunen.   

 

De er velkommen til at ringe hvis De har spørgsmål. 

 

 

Venlig Hilsen 

 

 

 

Rikke Henriksen
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3. marts 2006 

003261-2006 

 

 

 

 

Vedr. Strandvejen 248 B - C, Skovshoved. Færdsel over ejendom. 

 

Resume: 

Ejeren af Strandvejen 248 B ønsker afklaring på hvorvidt Jøldines Stræde, som forløber fra 

Strandvejen kan benyttes ind til Strandvejen 248 C og forbi Strandvejen 248 B.  

    

Baggrund for sagen: 

Gentofte kommune modtog den 25. maj 2005 en forespørgsel fra ejeren af Strandvejen 248 B 

vedr. færdsel over den pågældende ejendom. Den 9. juni 2005 meddelte Gentofte kommune 

ejeren, at stien efter kommunens opfattelse var en offentlig sti, som ejerne af Strandevejen 248 C 

måtte benytte. 

Med skrivelse dateret den 30. juni 2005 blev kommunens afgørelse påklaget til 

Naturklagenævnet, som den 19. juli 2005 anmodede kommunen om en udtalelse, som skulle 

omfatte en afklaring på hvilken hjemmel i planloven kommunen havde truffet sin afgørelse samt 

om stien var udlagt til en privat fællesvej efter privatvejslovens § 43. 

På baggrund af efterfølgende korrespondance med Naturklagenævnet oplyste Gentofte kommune 

den 2. december 2005 til Naturklagenævnet og klager, at sagen ville blive genoptaget, idet det 

ikke kunne udelukkes, at der var begået en fejl i sagsbehandlingen. 

 

Regelgrundlag: 

Byplan 21, som er gældende for området, angiver i § 3 vedrørende sti- og vejforbindelser ”Der 

udlægges areal til de på kortbilaget i princippet angivne stier og veje. Nye veje og stier udlægges 

i følgende bredder: 

Stier i bredde 1,5 m  

Veje i bredde 3,0 m.” 

  

Endvidere står der i § 5, stk. 2 ”Eksisterende lovlige og hævdvundne stier og adgangsrettigheder 

berøres ikke af nærværende byplanvedtægt. 

Mindre betydende ændringer af stiforløb vil dog kunne gennemføres, såfremt dette skønnes 

foreneligt med byplansvedtægtens formål samt under forudsætning af, at de eksisterende 

adgangsforhold ikke væsentligt forringes.” 

 

I redegørelsesteksten i byplan 21 står desuden ad § 5, stk. 2: ”Ikke blot bygninger kan anses for 

bevaringsværdige, men også de mange interne stiforbindelse imellem husene udgør ved deres 

krogede og tilsyneladende tilfældige forløb en væsentlig del af bydelens charme. De besidder en 

miljøkvalitet, der anses for værende af afgørende betydning for områdets atmosfære”. 

 

Afgørelse: 

I byplanen er udlagt en sti, Jøldines Stræde ved Strandvejen 248 B, matr.nr. 36c. Stien går forbi 

matriklen og frem til ca. midt på naboejendommen Strandvejen 248 C, matr.nr. 37a.  
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Efter privatvejslovens § 5 finder lovens regler om private fællesveje med de fornødne lempelser 

anvendelse på stier, der opfylder betingelserne i §§ 2-4, og som ikke er offentlige i henhold til 

lov om offentlige veje. Det afhænger imidlertid af vejmyndighedens bestemmelse, om stierne er 

omfattet af loven.  

 

Hvis en vej er endeligt fastlagt i en lokalplan, skal vejlovens udlægsregler ikke følges, jfr. 

privatvejslovens § 43. Sådanne vejudlæg skal imidlertid optages i vejfortegnelsen. Denne 

bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis vejen kun er foreløbigt fastlagt, idet disse udlagte veje 

ikke vil kunne optages i vejfortegnelsen. 

 

Stien ved Strandvejen 248 B er ikke optaget i vejfortegnelsen, og er alene en i byplanen 

foreløbig fastlagt sti. Det påhviles ikke ejerne at vedligeholde og eventuelt forbedre stien efter 

vejmyndighedens bestemmelse.  

Bygningsmyndigheden har derfor ikke hjemmel til at hindre eller sikre adgangen.  

 

 

Venlig Hilsen 

 

 

 

Rikke Henriksen 

 

 

 

Klagevejledning 

 
Planloven: 

 

Denne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 

Afgørelsen kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, hvilket vil sige, at de af 

Kommunalbestyrelsen foretagne skøn ikke kan gøres til genstand for prøvelse. 

Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger efter at De har modtaget 

afgørelsen, jf. planlovens § 60, stk. 1. 

 

Naturklagenævnet 

Frederiksborggade 15 

1360 København K. 

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt., jf. planlovens § 62, stk. 1. 
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Til Gentofte Kommune, 

Plan og Byg 
  
 
 
 
 
 
Vedr.: Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning på ejendommen beliggende Strandvejen 248B 
 
 
1   Indledning 

  
Efter aftale med Plan og Byg fremsender vi hermed en ny og ændret ansøgning om byggetilladelse og 
dispensation fra byplan 21 for en tilbygning for ejendommen beliggende Strandvejen 248B (Bilag A), som 
ligeledes d.d. er indsendt digitalt via Byg og Miljøs hjemmeside. 
  
En tidligere ansøgning om et noget større byggeri blev indleveret den 31.08.2018 (bilag B) og blev behandlet 
på byplanudvalgets møde d. 29.11 2018, hvor der blev truffet afgørelse om at meddele afslag på 
dispensation fra Byplan 21 § 4.3 (bilag C). 
  
Vi hilser velkomment, at der siden afslaget har været åbnet for en ny dialog med kommunen. Der har 
således været afholdt møder med Mette-Marie Bejder og Peter Werner fra Plan og Byg og med 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne Karen Kjølbye og Marianne Zangenberg. Derudover har der været ført 
en ret omfattende korrespondance, som vedlægges som bilag D og E. 
 
Vi har taget kommunens kommentarer og vejledning til efterretning og indsender derfor en ansøgning om 
tilladelse til opførelse af en lignende, men noget mindre tilbygning, som dog stadig til fulde opfylder BR18’s 
forskrifter.  
 
2   Baggrund for ansøgningen  
 
Vi er begge født og opvokset i Gentofte Kommune. Vi flyttede i 2015 ind i et lille skovserhus på Strandvejen 
248B og har siden fået to børn som nu er 1 og 2 år. Det er på denne baggrund, at vi har ansøgt om tilladelse 
til at opføre tilbygningen, da vi gerne vil blive boende og give børnene en opvækst i en lang årrække i det 
unikke miljø, som den gamle bydel i Skovshoved tilbyder. Det er derfor vores ønske at bringe huset op til en 
tidssvarende størrelse - fra de nuværende 98 m2 til 145 m2 - for at kunne tilgodese os som en almindelig 
børnefamilie i dagens Danmark. Vi ønsker alene at sikre, at hvert barn kan få sit eget værelse, og at vi 
derudover har en rimelig plads til familiens øvrige liv og aktiviteter. 
  
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi deler den veneration, der hersker omkring det grundlæggende 
element i området med de gamle bevaringsværdige fiskerhuse og småhuse, der ligger tæt og skutter sig op 
mod hinanden med mange små interne og krogede stiforbindelser, hvilket giver hele området dets særlige 
charme. En charme, der netop gjorde, at vi valgte at slå os ned her. 
  
Det var også på den baggrund, at vi i samarbejde med den lokale arkitekt Søren Borg udarbejdede projektet 
på en sådan måde, at indtrykket af “småhusbyggeri", som jo er det dominerende i hele området - i højde, 
arealomfang for tilbygningen, ved valg af materialer og ved selve udformningen efter færdiggørelsen - i alle 
henseender blev bevaret, sådan at det færdige byggeri i det hele følger områdets herskende proportioner og 
virkemidler. Uden dette resultat ville en stor del af glæden ved at bo netop her være gået tabt. 
 
Vi har med en række yderligere fotos af grunden og huset samt illustration af placeringen af tilbygningen 
(bilag F), gerne villet vise, hvordan huset vil fremtræde i færdig form, og i hvor høj grad det færdige 
resultat stadig med stor nænsomhed vil blive indpasset i området. 
 
Vi hilser med tilfredshed, at vores umiddelbare naboer støtter op omkring tilbygningen (se mails fra naboer, 
bilag H), og at kommunen ved sin afgørelse ikke fandt, at de gener, som under høringen var fremsat fra 



naboer, der bor længere væk, var af en sådan karakter, at de burde føre til, at ansøgningen ikke kunne 
imødekommes. 
 
Dette var i høj grad noget, der lå os på sinde. 
 
Den nu fremsendte ansøgning søger i endnu højere grad at indpasse tilbygningen i området bl.a. ved, at den 
er reduceret mod godt 16 pct. i forhold til den oprindelige ansøgning fra 56 til 47 m2. 
 
Udover at tilbygningen ligger udenfor byggefeltet og derfor kræver dispensation fra Byplan 21 § 4, stk. 3, 
overholder den på alle punkter byggeretten i Byplan 21.  
 
3   Bemærkninger til Gentofte Kommunes afslag på den tidsligere ansøgning om tilladelse til 
opførelse af en ny tilbygning 
 
Vi var og er naturligvis kede af, at Gentofte Kommune med henvisning til en angiveligt skærpet praksis 
valgte at afvise at meddele os en mindre dispensation fra bestemmelsen i Byplan 21 § 4.3, som denne sag 
ene og alene omhandler. Særligt da vi kan konstatere, at der netop er praksis for at meddele sådanne 
dispensationer i sager, som kan sammenlignes med vores. 
 
Da vi imidlertid har valgt at ændre den ansøgte tilbygning efter Gentofte Kommunes anvisninger og 
naturligvis håber på, at kommunen så kan godkende denne i den ændrede form, finder vi ikke anledning til at 
argumentere yderligere for, hvorfor vi bør meddeles den ansøgte dispensation, ud fra mere 
forvaltningsretlige overvejelser, men henviser blot til det i bilag G anførte om tilsvarende sager mv. 
 

* 
 

Vi er som tidligere nævnt meget glade for at bo i Skovshoved og ønsker at blive boende her med vores 
familie i mange år fremover.  
 
Det er også på den baggrund, at vi i samarbejde med arkitekt Søren Borg nu har udarbejdet et 
revideret projekt – som i alle henseender overholder byplanens regler og intentioner.  
 
Vi har siden afslaget af den foregående ansøgning været igennem en omfattende dialog med Gentofte 
Kommune - forvaltning, politikere og naboer – og mener at være kommet frem til en ny ansøgning, som vi 
håber, at kommunen kan imødekomme. Det vil dog kræve en dispensation for byggefeltet, jf. Byplan § 4, stk. 
3, hvilket vi har noteret os er blevet givet af Gentofte Kommune i mange lignende sager, hvilket kun 
understreger, at der er tale om en bestemmelse, som efter planlovens § 19 kan fraviges efter en konkret 
vurdering, når den ansøgte dispensation som her ikke strider mod Byplan 21’s principper. 
 
Hvis Gentofte Kommune måtte have behov for yderligere oplysninger, står såvel arkitekt Søren Borg som vi 
til rådighed for sådanne oplysninger, ligesom vi gerne deltager i et møde med kommunen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Laura Lawaetz og Caspar Høgh 
 
Strandvejen 248B 
2920 Charlottenlund 
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Vedrørende byggeansøgning for Strandvejen 248B

Caspar Høgh <casparhoegh@gmail.com> 18. december 2018 kl. 21.53
Til: "Marianne Zangenberg (mza)" <mza@gentofte.dk>
Cc: "Karen Riis Kjølbye (krk)" <KRK@gentofte.dk>, Laura Lawaetz <lauralawaetz@me.com>

Kære Marianne Zangenberg,

Mange tak for din mail og tak for jeres engagement i sagen.

Jeg har rigtig nok haft et behageligt møde med Peter Werner og Mette-Marie Bejder, da jeg føler der har været en
del miskommunikation i processen. Det var jo klart Plan og Bygs holdning at denne sag kunne godkendes, da man
besluttede at gå videre med den, og sende den i høring. Men vi har nu fået en god forståelse for, hvori
uoverensstemmelserne i anskuelsen af sagen foreligger.

Lige for at præcisere omkring mødet den 13. dec. Vi drøftede flere eksempler på byggefelter som er udvidet under
Byplan 21, og blev enige om, at jeg kigger yderligere ind i, hvilke er bedst sammenlignelige til vores sag. At det
“ikke kunne dokumenteres” er derfor misvisende.

Vi mener fortsat at Bygnings- og Arkitekturudvalget har truffet sin beslutning på et utilstrækkeligt grundlag. Så vi
følger op med Plan og Byg som aftalt, og håber at kunne fastlægge perspektivet til de foregående sager.

Men det nås nok ikke på denne side af julen… Så i mellemtiden, vil jeg ønske jer rigtig glædelig jul og godt nytår,
og så håber jeg, vi får lejlighed til at vurdere sagen påny i det nye år.

Mvh
Caspar Høgh

Den tir. 18. dec. 2018 kl. 13.01 skrev Marianne Zangenberg (mza) <mza@gentofte.dk>:

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: "Marianne Zangenberg (mza)" <mza@Gentofte.dk>
Dato: 18. december 2018 kl. 12.54.48 CET
Til: "Marianne Zangenberg (mza)" <mza@Gentofte.dk>
Emne: Vs:  Vedrørende  byggeansøgning for Strandvejen 248B (GK Id nr.: 372496)

Kære Caspar Høgh

Tak for din henvendelse af 6. december 2018 vedrørende Bygnings- og
Arkitekturudvalgets beslutning den 29. november 2018 om ikke at dispensere til
overskridelse af byggefeltet.

I din henvendelse anfører du, at der er flere fortilfælde, hvor der er tilladt en lige så
stor tilbygning uden for byggefeltet, som den her ansøgte.

Jeg har drøftet din henvendelse med Plan og Byg, som ikke er bekendt med, at der
tidligere skulle være givet dispensation til overskridelse af byggefeltet i sager, der
kan sammenlignes med den aktuelle sag. Plan og Byg har samtidig oplyst, at der
den 13. december 2018 har været holdt møde med dig, byggesagsbehandleren og
faglig leder af bygningsmyndigheden vedrørende sagen.

På mødet blev der redegjort for udvalgets beslutning om ikke at meddele
dispensation, idet det ansøgte vil bidrage til en uønsket fortætning i området. Det
blev på mødet den 13. december 2018 også drøftet, om der skulle være lignende
fortilfælde, hvilket ikke kunne dokumenteres. Det aftaltes, at du er velkommen til at
vende tilbage til Plan og Byg, såfremt du kan finde lignende fortilælde. Plan og Byg

mailto:mza@gentofte.dk
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oplyste i den sammenhæng, at det nuværende udvalg ikke er forpligtet til at følge
tidligere udvalgs beslutninger. Desuden blev det understreget, at der heller ikke kan
forventes tilladelse til et lignende, reduceret projekt, der overskrider byggefeltet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan henvendelse rettes til sagsbehandler Mette-
Marie Bejder, tlf.: 3998 3711, eller til faglig leder af bygningsmyndigheden, Peter
Werner på telefon 3998 3706.

Med venlig hilsen

Marianne Zangenberg

 

 

Fra: "Caspar Høgh" <casparhoegh@gmail.com>
Til: "Karen Riis Kjølbye (krk)" <KRK@Gentofte.dk>, "Marianne
Zangenberg (mza)" <mza@Gentofte.dk>
Cc: "Laura Lawaetz" <lauralawaetz@me.com>
Emne: Vedr. byggeansøgning for Strandvejen 248B

Kære Karen og Marianne,

 

Jeg tillader mig at følge op på vores samtaler vedr.
byggeansøgning for Strandvejen 248B.

 

Som jeg forstår den politiske begrundelse for afslaget, er det
primært baseret på en holdning om ikke at give dispensation
for udvidelse af eksisterende byggefelter – eller dispensation
for Byplan 21 i øvrigt. Det er dog ikke i overensstemmelse
med den praksis der har været hidtil, hvilket også fremgår af
beslutningsgrundlaget fremlagt for Bygnings- og
Arkitekturudvalget (BAU) fra Plan og Byg, ”Af
Byplanvedtægt 21 fremgår, at en bebyggelsesprocent på op
til 40 kan tillades, og der er praksis for at tillade en
bebyggelsesprocent på 40 i området.”

 

Jeg formoder at man i BAU har lagt vægt på denne udtalelse
fra Plan og Byg, ”Der er dog ikke fortilfælde, hvor en så stor
tilbygning udenfor byggefeltet er blevet tilladt.” Dette er dog
i denne sammenhæng misvisende, da (1) der er fortilfælde
for tilladelser af denne størrelse under Byplan 21 hvilket
fremgår af vedlagte, og (2) man bør tage højde for
proportionaliteten, da bestemmelserne for Byplan 21 § 4.1 er
baseret på bebyggelsesprocent og ikke bebyggelsens størrelse
i m2.

 

Vi har i samspil med Plan og By gjort alt for at tilstræbe, at
det ansøgte er i overensstemmelse med Bymiljø og bevarelse
af områdets karakter, som er tilsigtet med Byplan 21. Med
ansøgte tilbygning vil vi opnå en samlet bebyggelsesprocent
på 30 – altså vel inden for rammerne fastlagt i
byplansvedtægterne. I øvrigt overholder det ansøgte også
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byggeretten og retningslinjer i Byplanen på alle andre
områder.

 

Marianne gav udtryk for, at der er kommet mange
indsigelser fra naboer i området - hvoraf flere har skrevet
direkte til borgmesteren. Dette er dog ikke efter vores
forståelse unormalt for bebyggelse i Skovshoved, og det er
derfor vores forhåbning at medlemmerne af BAU, vil notere
sig Plan og Bygs objektive vurdering af partshøringerne:
”Vedrørende indsigelserne vurderer Plan og Byg, at det
ansøgte ikke medfører væsentlige lys- eller indbliksgener,
idet højden på byggeriet samt afstand til skel ligger
indenfor, hvad der normalt må tåles i bymæssig bebyggelse.
Udsigten vil kun i begrænset omfang blive påvirket, idet
tilbygningen ligger med andre bygninger omkring sig.
Indbliksgener vurderes også at ligge indenfor, hvad der
normalt må forekomme i tæt bebyggede områder.”

 

Af Byplan 21, § 4.3, som BAU er blevet bedt forholde sig til i
denne sammenhæng, fremgår: ”Den eksisterende bebyggelse
betragtes som byggefelter, der ved nybyggeri kan reguleres
efter nærmere forhandling med kommunalbestyrelsen.”
Praksis har hidtil været at tillade udvidelser af byggefelter,
såfremt Byplansvedtægt 21 i øvrigt overholdes, hvilket
indeværende ansøgning gør til fulde. Vi undrer os derfor over
afslaget af denne ansøgning, og om BAU har til formål at
fastlægge en ny linje, som vil stille os dårligere end andre
under Byplan 21? Det undrer os desuden, hvis dette er
holdningen fra det Konservative parti i Gentofte Kommune.

 

Vi har i over et år arbejdet på denne ansøgning og gjort alt
hvad vi kunne for at præsentere en ansøgning som er blevet
godtaget af Plan og Byg, og som overholder alle regler og
retningslinjer. Med afsæt i ovenstående argumenter,
appellerer vi til at I igen vil tage sagen op til overvejelse, og
jeg står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger og
dokumentation.

 

 

Med venlig hilsen

 

Caspar Høgh

Strandvejen 248B

2920 Charlottenlund
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Til Caspar Høgh.       Gentofte Kommune d. 28-1-2019 

 

Gennemgang af byggerier i Skovshoved i forbindelse med kommunens afslag af den 30-11-2018, 
på opførelse af boligareal udenfor byggefelt på dit hus, Strandvejen 248B. 

Du har d. 9-1-2019 og den 17-1-2019 skrevet til kommunen, og vist eksempler på hvor der indenfor 
Byplan 21, er opført byggerier udenfor byggefelter, som du mener er relevante at sammenligne med 
din sag på Strandvejen 248B:  
 
Alt i alt har du angivet følgende eksempler, som du mener er sammenlignelige:  
 
Strandvejen 250 
Strandvejen 319 
Strandvejen 256A  
Strandvejen 299 
Strandvejen 309A  
Strandvejen 248A  
Strandvejen 252F  
Strandvejen 256K  
Strandvejen 262E  
Strandvejen 252E  
Strandvejen 311 
Strandvejen 313  
Strandvejen 309B  
Strandvejen 301A  
Strandvejen 248C 
 
Det skal for en god ordens skyld oplyses, at ved sammenlignelige menes at en række faktorer skal 
være opfyldt i både din sag, og de sager der sammenlignes med.   
Dispensation til udlægning af byggefelter til udhuse eller garager/carporte, er ikke 
sammenlignelige, idet de for det første ikke er beboelse, og endvidere kan der i.h.t. byplan 21 § 4 
stk. 4 på hver ejendom, opføres en sådan bygning på 20 m² på visse betingelser.  
 
Tidspunktet for afgørelsen kan også gøre, at to sager ikke er sammenlignelige.  
 
I det konkrete område hvor Byplan 21 er gældende, udarbejdede Plan og Byg i 2012 en folder: 
”Skovshoved – et bymiljø”, og i 2014 udarbejde man en lokalplan vedrørende hegning i 
Skovshoved. Der er efter 2012 sket en opstramning af praksis for at friholde åbne arealer og for 
ikke at dispensere fra byggefelterne i Byplan 21, hvis det efter kommunes vurdering ville forhindre 
muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den samlede opfattelse af rummet 
mellem husene i Skovshoved, er det vigtigt at man kan overskue det. 
  
I forbindelse med denne opstramning af plangrundlaget har kommunen også strammet op hvad 
angår tilladelser til større kviste, tagterrasser og udlægning af nye byggefelter til beboelse.   
Ved gennemgang af sagerne nedenfor ses det, at alle sagerne, bortset fra strandvejen 248C, 
omhandler byggesager fra før 2012, og alene af den grund er de ikke direkte sammenlignelige.    
 



 
 
Gennemgang af sagerne:  
 
Strandvejen 250: Enfamiliehus, Byggetilladelse den 30-8.2001 til nedrivning af ekst.bolig, og 
bebyggelse og opførelse af ny bolig. Huset bygges ovenpå byggefelt hvor den oprindelige bolig lå, 
og der er i byplan 21 angivet et byggefelt. Bygningsudvalget 23-8-2001. 
 

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet der blev nedrevet et beboelseshus og opført et nyt i ca. 
samme byggefelt. 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 319: Enfamiliehus, Der er i 1992 tilladt en 11 m² altan i 1. sals niveau.  
Der den 14. december 2000 givet principtilladelse på Bygningsudvalget til en tilbygning på 
nordsiden af huset i et byggefelt der delvist lå der i forvejen idet der var tilfældigt opbygget 
udhusbyggeri. Der ligger i sagen på Weblager en afgørelse fra naturklagenævnet af den 30. august 
2001om at kommunen har haft dispensationskompetence til at tillade at byggefeltet overskrides, og 
dette gælder selv om byggefeltet delvis udgøres af udhusbebyggelse. Byggetilladelse 23. juli 2002. 
 

- Sagen er ikke sammenlignelig mht. altanen da det er en altan, og da placeringen ligger foran 
eksisterende bolig, og ikke påvirker det muligheden for at orientere sig visuelt i byrummet. 
Boligtilbygningen er heller ikke sammenlignelig, idet der blev nedrevet småbygninger, og 
opført bebyggelse i ca. samme byggefelt. Endvidere ligger tilbygningen for foden af 
skrænten som stiger stejlt mod vest og muligheden for at orientere sig horisontalt i 
byrummet er som sådan allerede begrænset.  

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Strandvejen 256A: Den 22-18-2002 gav Bygningsudvalget tilladelse til opførelse af en tilbygning 
på 16 m² i et plan mod nord. Byggetilladelse 5-9 2002.  
Den 11. marts 2004 blev der godkendt et 7 m² skur på ejendommen, som aldrig blev udført, 
hvorefter der på Bygnignsudvalget den 25-10 2007 blev der godkendt et skur på 4,3 m²  
 

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet huset i forvejen var et lille hus på kun 52 m² og 
tilbygningen i et plan udvidede det med 16 m² i et plan.  

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 299: Den 23-8 1990: Tilladelse til ca. 18 m² tilbygning udenfor byggefelt i et plan til 
boligen. Sammenbygget med skur. Tilladelsen blev aldrig blev opført.  
 

- Sagen er er ikke sammenlignelig, idet huset i forvejen var et lille hus på kun 69 m² og 
tilbygningen udvidede det med 18 m² i et plan. Endvidere ligger tilbygningen ind mod 
skrænten som stiger stejlt mod vest og muligheden for at orientere sig horisontalt i 
byrummet er som sådan allerede begrænset. 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 309A: 4. august 1998 blev der, udenfor byggefeltet, givet tilladelse til en tilbygning 
mod nord i to plan, ca 25 m² i stuen og 14m² på 1. sal, på det eksisterende hus på 71 m².  

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet huset ligger inde bag andre huse og op ad skrænten mod 
vest. 



 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Strandvejen 248A: 15. september 1988: Byggetilladelse udenfor byggefelt til altan i tagetagen med 
underliggende veranda i to plan. Mindre lignende veranda i et plan blev tilladt i 1918. 
 

- Ikke sammenlignelig, idet det drejer sig om en mindre bygningsdel  
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 252F (ejendommen er lukket i Weblager pga. navne-og adressebeskyttelse): Iflg 
tegning fra 1904 og op til 1976 ligger der en ca. 4 m bred enetages bygning langs sydskel til 252 E. 
Den ligger højt med trappe op til og ligner beboelse med kælder under. I arkivsagen fra 1979 om 
salg af to stejlepladser er den væk. Nedrevet? Nok ikke for på tegningsmateriale fra 1993 er 
bygningen tegnet på igen med samme udstrækning. Sandsynligst er, at man har glemt at tegne den 
på Byplan 21’s kortbilag. I 1993 gives lov til en forhøjet terrasse/tagterrasse foran hovedhuset mod 
øst.  
23-8-2007 blev der givet principiel tilladelse på Bygningudvalget, til at udvide boligarealet og 
dermed byggefeltet øst for ekst. hovedhus og nord for den gamle tilbygning. 25-6-2008 blev der 
givet byggetilladelse til tilbygningen på 14 m² i et plan med tagterrasse ovenpå.  



- Sagen er ikke sammenlignelig, idet tilbygningen er mindre, den er i et plan og den ligger 
inde i et hjørne i forhold til eksisterende hovedhus og tilbygning.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 256K: Nyt byggefelt udlagt i Byplan 21, hvor der den 27. maj 1987 blev givet 
Byggetilladelse til et nyt enfamiliehus indenfor byggefeltet. 30. september 2004 blev der givet 
tilladelse til karnapudvidelse på 2 m² mod nord og nogle kviste. Sagen om det ca. 11m² udhus, 
benævnt som ”depot” på tegningen blev udsat på Bygningsudvalget den 23. september 2004, til 
yderligere belysning. Depotet fremgår af luftfotos tilbage til 2004   
Sagen fra 2004 er lagt på www.weblager.dk. Det ses ikke af andre sager på ejendommen at skuret er 
yderligere belyst. 

- Sagen er ikke umiddelbart sammenlignelig, idet det er et udhus. Det er kommunens 
vurdering, at hvis det var en tilbygning til boligen, ville den heller ikke være umiddelbart 
sammenlignelig, idet den er i et plan, den er ikke stor (ca. 11 m²) og den er bygget til et hus 
der i forvejen var under 100 m².  

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 262E: Byggetilladelse 23. juni 2006 til en 15 m²m tilbygning under en eksisterende 
altan på ejendommens østlige side 

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet tilbygningen for det første er lille, og for det andet er den 
lavet under en allerede eksisterende bygningsdel. For det tredje er den placeret i forlængelse 
af en øst-vest-gående ”længe” af huse. 

http://www.weblager.dk/


  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 252E: Bygnignsudvalget gav den 22.-1 2008 lovliggørende tilladelse til at bibeholde 
skure på i alt 17 m² beliggende i skel mod Strandvejen 252 F. Sagen kan ses på www.weblager.dk 

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet det drejer sig om skur-bebyggelse.  
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 311: 14-7-1995 blev der tilladt en 10 m² terrasseoverdækning mod øst. Den 18-10-
1998 blev der givet tilladelse til, at opføre et 20 m² skur på matrikel der i dag udgør nr. 311.    

- Sagen om terrasseoverdækningen er ikke sammenlignelig, idet tilbygning er en 
tarrasseoverdækning. Endvidere ligger tilbygningen ind mod skrænten som stiger stejlt mod 
vest og muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet er som sådan allerede 
begrænset. 

- Sagen om skuret er ikke sammenlignelig idet det er et skur.  
 

http://www.weblager.dk/


 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 313: Der har ifølge Weblager i 1991 været en klagesag vedrørende terrassebyggeri 
men der ligger ikke nogen tegninger. Da der ifølge luftfoto ikke er terrasse på forsiden af huset må 
den ligge på bagsiden, hvor det er svært at se på luftfoto.  

- Sagen er under alle omstændigheder ikke sammenlignelig, idet bygningsdelen er en terrasse. 
Endvidere ligger tilbygningen ind mod skrænten som stiger stejlt mod vest og muligheden 
for at orientere sig horisontalt i byrummet er som sådan allerede begrænset. Den ville 
således ikke være sammenlignelig selv om det var en reel tilbygning til boligarealet. 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 309B: Det ses ikke af Weblager eller af kommunens digitale arkiv at der er givet 
tilladelse til byggeri udenfor byggefelt. På luftfoto og Street-view ser det ud sil at der er en forhøjet 
terrasse mod syd. Matrikel 46d hvorpå det ser ud som om der ligger en bygning op ad boligen på 
Strandvejen 309B, tilhører Strandvejen 307A. Det er et udhus, som der er givet tilladelse til den 11. 
juni 1990. 



- En forhøjet terrasse er ikke sammenlignelig. 
- En småbygning er ikke sammenlignelig 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Strandvejen 301A: Byplanudvalget 3-11-2011 gav tilladelse til en 20 m² tilbygning mod syd, bag 
Strandvejen 301. Den 17-7-2013 blev der givet byggetilladelse. Sagen kan ikke ses på Weblager 
pga. navne- og adressebeskyttelse. 

- Sagen er ikke sammenlignelig, idet tilbygningen for det første er lille, bygget til et lille hus 
som nu er 80 m². For det andet er den bygget i et ”hjørne”, bag Strandvejen 301, som er i 3 
etager, og tilbygningen påvirker således ikke mulighed for udsyn.  

- Dog er denne byggetilladelse givet efter 2012, hvor kommunen fik en skrappere praksis i 
Skovshoved. Byggetilladelsen kunne kommunen ikke nægte, idet der var givet en principiel 
tilladelse iht. Planloven den 13-11-2011. En principtilladelse er gyldig i 3 år ifølge 
Planloven, og der blev søgt byggetilladelse inden 3-års-fristen udløb. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Strandvejen 248C: Den 26-6, 2014 blev der givet byggetilladelse til tilbygning på 17 m² på 
ejendommen øst-side. Sagen kan ses på www.weblager.dk  

- Sagen er ikke sammenlignelig; både fordi tilbygningen er lille (17 m²), men også fordi den 
ligger i forlængelse af den eksisterende øst-vest-gående række af huse, og således ikke 
”stikker ud” i forhold til den øst-vest-gående ”længe” af huse. 

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mette-Marie Bejder 
Plan og Byg, den 28-1-2019 

http://www.weblager.dk/


Svar på mail af 13. februar 2019 til Peter Werner (GK Id nr.: 381423)

Peter Werner (pehw) <pehw@gentofte.dk> 1. marts 2019 kl. 15.42
Til: Caspar Høgh <casparhoegh@gmail.com>

Kære Caspar Høgh 

Tak for din henvendelse af den 13. februar 2019. 

Du skriver, at det at du er uenig i en række kriterier, som har ligget til grund for sammenligning af din ansøgning om byggeri på Strandvejen
248 B, med en række tidligere tilladte byggerier indenfor Byplan 21. 

Jeg har gennemgået Mette-Marie Bejders brev til dig af den 28-1-2019, hvor der ejendom for ejendom vurderes hvorfor din ansøgning om
tilbygning til Strandvejen 248 B ikke er sammenlignelig med de eksempler på byggerier du har fundet under Byplan 21. Jeg har fundet, at
der i samtlige tilfælde er elementer som gør, at din ansøgning ikke er sammenlignelig med de eksempler du anfører. 

Du skriver i dit brev, at du ikke mener at kommunen kan bruge tidsfaktoren - altså tidspunktet for afgørelsen - som kriterie. 

Gentofte Kommunes planmyndighed har i 2012 udfærdiget pjecen ”Skovshoved – et bymiljø”, og i 2014 udarbejdede man lokalplan 366
vedrørende hegning i Skovshoved. I lokalplanens redegørelses-del på side 2, er et citat fra Skovshoved-pjecen side 16: "En af
Skovshoveds vigtigste kvaliteter er den menneskelige skala og muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den samlede
opfattelse af rummet mellem husene i Skovshoved er det derfor vigtigt, at man kan overskue det." 

Det skal her nævnes, at overskueligheden i bydelen ikke alene sker ved at fastholde bestemmelser om hegn på max. 1,25 m, men også
ved at hindre fortætning i bydelen i form af bygninger. Jf. byplan 21 § 4.3 om byggefelter. 

En kommune kan ændre praksis/stramme op på praksis, hvilket betyder, at mulighederne for at bygge, kan ændre sig over tid - heraf
tidsfaktoren. Pjecen fra 2012 er ikke en juridisk hjemmel. Den er - som der står på bagsiden - "tænkt som en kortfattet introduktion til
Skovshoveds bevaringsværdier og den gældende byplan for Skovshoved By - Byplan 21" 

Der er som nævnt i sagerne fra før 2012, ikke fundet sager sammenlignelige med din. Og der er efter 2012 sket en opstramning af praksis
på alle felter i Byplan 21, for netop at respektere den særlige atmosfære og kulturhistorie som knytter sig til og stadig er tydelig til stede i
Skovshoved. 

Du nævner i dit brev Plan og Bygs svar af 30. november 2018 på nabohøringerne. Jeg skal gøre opmærksom på at det anførte brev var
afgørelsen fra Bygnings- og Arkitekturudvalgets (BAU's) møde d. 29. november 2018, og denne afgørelse blev rigtignok sendt ud til blandt
andre de omkringboende, der havde svaret på naboorienteringen, og til dig. Du citerer fra BAU's afgørelse forhold omkring lys- og
indbliksgener, højde og afstand til skel og udsigt. De pågældende forhold, er forhold, der for størsteparten omhandler det, der reguleres i
bygningsreglementet under byggeretten. Og som sådan kunne din tilbygning - hvis den ikke havde ligget indenfor byplan 21 - sandsynligvis
godt have opnået tilladelse hvad angår de omhandlede punkter, idet byggeretten i henhold til BR18 er overholdt. 

Hvad angår størrelsen på huset, så er din bolig på Strandvejen 248B på 98 m². Strandvejen 301A, som du mener dit projekt kan
sammenlignes med, har efter den i 2011 princip-tilladte tilbygning på 20 m², nu et boligareal på 80 m². Byplan 21 § 4 stk. 2, giver mulighed
for at kommunalbestyrelsen kan tillade et bruttoetageareal (som i dette tilfælde er lig boligareal) på op til 100 m² på små grunde, uanset at
den i § 4 stk.1 fastlagte bebyggelsesprocent på 40 % overskrides. De 100 m² er forklaret i kommentarfeltet til § 4 stk. 2: " Et betydeligt antal
grunde er af en sådan størrelse, at en rimelig udnyttelse vanskeliggøres. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tillade en udvidelse af
etagearealet på op til 100 m² for at kunne etablere en bolig at tidssvarende størrelse. Bestemmelsen om boligens maksimale størrelse har
til formål at bevare områdets karakter af småhusbebyggelse og at hindre, at enkelte bygninger kommer til at dominere helheden, sådan at
det bestående miljø skades." 

En af grundene til at Strandvejen 301 A fik tilladelse til at bygge til, skal findes i ovennævnte § og forklaringstekst. 

Byplanens § 4 stk. 3 om byggefelter, er forklaret i kommentarfeltet blandt andet som følger: "Et byggefelt er den del af grundarealet,
indenfor hvilket man kan placere sit hus. Det er hensigten hermed at sikre, at ny bebyggelse indordner sig kvarterets beherskede
proportioner og virkemidler. En ikke velovervejet placering eller dimensionering af bebyggelsen vil kunne øve vold imod det samlede miljø."
På det konkrete sted, ligesom flere andre steder i Skovshoved, ligger fiskerhusene som rækkehuse i længer i øst-vestlig retning, og din nye
tilbygning på 56 m² ville komme til at ligge udenfor denne typiske bygningsstruktur. 

Endvidere gøres i BAU's afgørelse af 29. november 2018 opmærksom på, at tilbygningen vil bidrage til en yderligere fortætning. 

Jeg skal endvidere gøre opmærksom på at der den 9. oktober 2017 blev holdt et dialogmøde i kommunens borgerservice mellem dig, samt
rådgivende arkitekt fra Mannik og Storm A/S, og Lammert Flokstra fra kommunen. På mødet blev der fra kommunens side givet udtryk for,
at jf. § 4 stk.3 i Byplan 21, må ny bebyggelse kun opføres på de på kortbilaget viste byggefelter, og at dispensation fra bestemmelsen ikke
kunne ventes givet. Der var på dialogmødet tale om, at der ønskedes opført et nyt enfamiliehus på matriklen nord for Strandvejen 248B. Et
nyt enfamiliehus ville - akkurat som din tilbygning - medføre en uønsket fortætning af området, samt en ændring af bebyggelsens struktur
med sammenbyggede ejendomme på tværs af Strandvejen. 

Det er denne indstilling til området som Kommunalbestyrelsens Bygnings- og Arkitekturudvalg har ønsket at stadfæste ved sin afgørelse på
mødet den 29. november 2018. 

Hvad angår de 7 sager du ønsker aktindsigt i, er aktindsigts-sagen blevet håndteret af Mie Arati Østrup Jensen den 25. februar 2019.

Med venlig hilsen

https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248+B&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248+B&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+301A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+301+A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B&entry=gmail&source=g


Peter Werner
arkitekt maa
Faglig leder

Gentofte Kommune - Plan og Byg
Bernstorffsvej 161
2910 Charlottenlund

Rådhusets telefon: 39 98 00 00
Direkte telefon: 3998 3706 

Posten åbnes dagligt og bliver besvaret inden 20 arbejdsdage. E-mail sendt direkte til en medarbejder åbnes, når den pågældende er til
stede, og der garanteres derfor ikke for ovenstående tidsfrist.
I Gentofte Kommune er byggesagsbehandlingen digital. Følgende adresse skal benyttes ved indsendelse af ansøgning om byggetilladelse
eller anmeldelse af byggearbejde: https://www.bygogmiljoe.dk/
Øvrige henvendelser: Send Digital Post til Gentofte Kommune.
Betjen dig selv på Genvej via computer eller smartphone.
Find information på www.gentofte.dk
 

 

Til: Peter Werner (pehw) (pehw@gentofte.dk)
Fra: Caspar Høgh (casparhoegh@gmail.com)
Titel: Ansøgers mail til PEHW
E-mailtitel: Fwd: Vedr. Byggeansøgning 31/8-18 for Strandvejen 248B
Sendt: 22-02-2019 12:49:28

Hej Peter,

Jeg tillader mig lige at følge op på nedenstående mail. 

Vi har fremført en række kritik punkter for vurderingen og den subjektivitet der ligger i kriterierne for at vurdere sammenlignelighed - og
derved den kategoriske afvisning af relevans for de foregående sager. I den forbindelse vil jeg gerne høre dig, som faglig leder, om Plan og
Byg står endeligt ved den vurdering der er fremsendt, som et rimeligt beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelsen for at vurdere praksis?

Er klar over der har været ferie i mellemtiden, så jeg er forstående for at der formentligt er meget der ligger og venter hos jer. Men jeg
håber du kan afse tid til at kigge på dette spørgsmål.

Med venlig hilsen
Caspar Høgh

Strandvejen 248B

---------- Forwarded message ---------
From: Caspar Høgh <casparhoegh@gmail.com>
Date: ons. 13. feb. 2019 kl. 10.13
Subject: Vedr. Byggeansøgning 31/8-18 for Strandvejen 248B
To: Mette-Marie Bejder (mmbe) <mmbe@gentofte.dk>, Peter Werner (pehw) <PEHW@gentofte.dk>
Cc: <saj@bruunhjejle.dk>, Søren Borg <borg@arc-maa.dk>

Til Plan og Byg, Gentofte Kommune

 

Som opfølgning på min dialog med Karen Kjølbye og Marianne Zangenberg, og e-mail til disse den 4-12-2018, blev Plan og Byg bedt
forholde sig til, hvorvidt der forefindes eksempler på dispensation for udvidelse af eksisterende byggefelt ved tilbygninger (Byplan 21, §4.3),
som er sammenlignelige med vores sag – der blev afvist ved byplanudvalgets møde den 29-11-2018.

Jeg har den forbindelse den 28-1-2019 modtaget en gennemgang fra Mette-Marie Bejder af de sager (vedhæftet), som jeg selv har kunnet
konstatere med det blotte øje. I denne gennemgang, slås det fast at en ”række faktorer skal være opfyldt i både din sag, og de sager der
sammenlignes med.” Indledningsvist, nævnes følgende to faktorer:

1.     ”Dispensation til udlægning af byggefelter til udhuse eller garager/carporte, er ikke sammenlignelige.” 

·       Jeg kan fuldt ud tilslutte mig dette kriterium.

2.     Tidspunktet for afgørelsen. Det nævnes at ”I det konkrete område hvor Byplan 21 er gældende, udarbejdede Plan og Byg i 2012 en
folder: ”Skovshoved – et bymiljø” … Ved gennemgang af sagerne nedenfor ses det, at alle sagerne, bortset fra strandvejen 248C,
omhandler byggesager fra før 2012, og alene af den grund er de ikke direkte sammenlignelige.”

https://www.bygogmiljoe.dk/
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=3901
http://www.gentofte.dk/Borger/Borgerservice/Om-Genvej
http://www.gentofte.dk/
mailto:pehw@gentofte.dk
mailto:casparhoegh@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B&entry=gmail&source=g
mailto:casparhoegh@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B&entry=gmail&source=g
mailto:mmbe@gentofte.dk
mailto:PEHW@gentofte.dk
mailto:saj@bruunhjejle.dk
mailto:borg@arc-maa.dk


·       Jeg er ikke enig i at Plan og Byg, bruger udarbejdelsen af denne pjece, som et kriterium for hvorvidt dispensationer fra før
2012 er sammenlignelige. I pjecen står: ”Pjecen er tænkt som en kortfattet introduktion til Skovshoveds bevaringsværdier og
den gældende byplan for Skovshoved by - byplan 21.” Altså en stadfæstelse af Byplan 21, og der nævnes ingen ændringer til
den relevante §4.3, eller nogen anden bestemmelse i Byplan 21. Dette kommer i forlængelse af at Mette-Marie Bejder, også
den 16-01-2018 skrev: "Alene tidspunktet for afgørelsen kan f.eks. gøre, at to sager ikke er sammenlignelige”. Men det er jo
netop hvad politikerne i denne sammenhæng skal tage stilling til, og ikke et screeningskriterium for forvaltningen. 

 

Ved gennemgangen af de individuelle sager i samme skrivelse fra 28-1-2019, introduceres i øvrigt efterfølgende en række
yderligere kriterier, som jeg vurderer er direkte misvisende. F.eks.:

 

·       ”Sagen er ikke sammenlignelig … fordi den ligger i forlængelse af den eksisterende øst-vest-gående række af huse,
og således ikke ”stikker ud” i forhold til den øst-vest-gående ”længe” af huse.”

o   Jeg gør gældende at retningen af tilbygningen er helt uden signifikans i tilknytning til sammenlignelighed i forholdet
til §4.3.

·       ”Sagen er ikke sammenlignelig, idet huset ligger inde bag andre huse og op ad skrænten mod vest.”
og ”… tilbygningen påvirker således ikke mulighed for udsyn.”

o   Plan og Byg har den 30-11-2018, i sit svar på nabohøringerne vedr. den ansøgte tilbygning, skrevet: ”Vedrørende
indsigelserne vurderer Plan og Byg, at det ansøgte ikke medfører væsentlige lys- eller indbliksgener, idet højden på
byggeriet samt afstand til skel ligger indenfor, hvad der normalt må tåles i bymæssig bebyggelse. Udsigten vil kun i
begrænset omfang blive påvirket, idet tilbygningen ligger med andre bygninger omkring sig. Indbliksgener
vurderes også at ligge indenfor, hvad der normalt må forekomme i tæt bebyggede områder.” Det må derfor undre, at
Plan og Byg nu virker til at have ændret holdning, og vurderer at forudgående sager kategorisk ikke er
sammenlignelige, når de på tilsvarende vis som i nærværende sag, heller ikke påvirker udsyn og også ligger med
bygninger omkring sig.

·       ”Sagen er ikke sammenlignelig, idet tilbygningen for det første er lille, bygget til et lille hus som nu er 80 m2”

o   Jeg er enig i at størrelse er et kriterium for sammenlignelighed. Men igen vælger Plan og Byg en subjektiv vinkling,
som ikke kan opfattes anderledes, end et bevidst forsøg på at modarbejde vores sag. Byplan 21, $4.1, definerer
metoden for tilladelig bebyggelse, nemlig bebyggelsesprocent = (grundstørrelse / boligstørrelse). Det må derfor igen
undre, at Plan og Byg bruger størrelse som et kriterium, uden skelen til det forholdsmæssige, som Byplan 21 iøvrigt
foreskriver. I den konkrete sag for Strandvejen 301A, gives der tilladelse til en forøgelse af bebyggelsesprocenten og
udvidelse af byggefelt på 10%, hvor vi søger om 11%. Hvad angår det forholdsmæssige, er vores hus i øvrigt ligeledes
under 100 m2, og ligger mellem huse som er væsentligt større end 100 m2. Men muligheden for at vurdere disse
aspekter, fratager forvaltningen udvalget, i sin kategoriske diskvalifikation af sammenlignelige sager, qua den
subjektive, og til lejligheden anlagte, holdning til begrebet størrelse.

 

Jeg gør på denne baggrund gældende, at den samlede vurdering af sammenlignelighed lider af alvorlige mangler og er langt fra det
objektive beslutningsgrundlag for politikerne, som jeg mener man skal kunne forvente af den kommunale forvaltning.

 

Jeg vil derfor bede om aktindsigt i følgende tilbygningssager:

Strandvejen 319, 256A, 309A, 252F, 262E, 301A og 248C

 

Sluttelige, vil jeg af hensyn til vores fremtidige behandling af sagen, høre Peter Werner, som faglig leder af bygningsmyndigheden 
i Gentofte Kommune, om I kan indestå for den vurdering og de valgte kriterier for sammenlignelighed, der er fremsendt den 28-1-2019?

Jeg vil bede jer inkludere advokat, Samuel Jensen fra Bruun & Hjejle (Cc) i kommunikationen fremover. 

Med venlig hilsen

Caspar Høgh

 

Strandvejen 248B

2920 Charlottenlund

https://maps.google.com/?q=Strandvejen+301A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+319,+256A,+309A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+319,+256A,+309A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+319,+256A,+309A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+319,+256A,+309A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B+%0D%0A+2920+Charlottenlund&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Strandvejen+248B+%0D%0A+2920+Charlottenlund&entry=gmail&source=g
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Foto fra nord mod syd:
Tilbygningen er en forlængelse af eksisterende 
bebyggelse, placeringen ligger foran 
eksisterende bolig, og påvirker derved ikke 
muligheden for at orientere sig visuelt i 
byrummet fra nord.

Foto fra øst mod vest:
Tilbygningen vil ligge bagved eksisterende 
bebyggelse og beplantning, og påvirker derved 
ikke muligheden for at orientere sig visuelt i 
byrummet fra øst.

Foto fra vest mod øst:
Tilbygningen vil ligge i forlængelse af 
eksisterende bebyggelse, bagved eksisterende 
beplantning og foran eksisterende skur, og 
påvirker derved ikke muligheden for at orientere 
sig horisontalt i byrummet, og kommer i meget 
begrænset omfang til at tage udsyn fra vest.

Foto 2 fra vest mod øst:
I foto taget ved skelgrænsen, ses det at 
tilbygningen vil ligge i forlængelse af 
eksisterende bebyggelse og foran eksisterende 
skur, og påvirker derved ikke muligheden for at 
orientere sig horisontalt i byrummet, da den i 
forvejen er blokeret af eksisterende bygninger.

Fotos der illustrerer den minimale påvirkning tilbygningen vil have på mulighed 
for at ”orientere sig horisontalt”.
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BILAG G – Ansøgers bemærkninger til Gentofte Kommunes afslag på den tidligere ansøgning om 
tilladelse til opførelse af en ny tilbygning 

 

 
 
 
 
I dette bilag skal vi fremkomme med vores bemærkninger til begrundelsen for Gentofte Kommunes afslag på 
den oprindelige ansøgning om dispensation til at opføre en tilbygning på Strandvejen 248B (”Afslaget”): 
 
 
 
1   Kommentarer til Afslaget begrundet i ”fortætning”. 
 
Gentofte Kommune begrunder primært Afslaget med, at bygningen efter kommunens vurdering vil bidrage til 
en yderligere “fortætning" i området. 
 
1.1 Bebyggelsesprocent 
 
Den maksimale byggeprocent for Byplan 21 er 40. Det er det “sikkerhedsnet", der skal forhindre en uønsket 
høj grad af “fortætning". I modsætning til det skønsprægede ved den foreliggende afgørelses ordvalg 
“yderligere fortætning", indebærer de 40 procent en klar og forudsigelig grænse, som man kan forholde sig 
til.   
 
I og med, at der i Byplan 21 er fastsat en bebyggelsesprocent på 40, må det lægges til grund, at Gentofte 
Kommune med Byplan 21 har besluttet, at en passende ”fortætning” af området er, hvad der svarer til en 
bebyggelsesprocent på 40. Borgerne kan derfor forvente at kunne opføre bebyggelse med en 
bebyggelsesprocent på 40, og vi har vanskeligt ved at se, at dette ikke også skal gælde, når man ansøger 
om dispensation fra andre af Byplan 21’s bestemmelser.  
 
Hvis bebyggelsesprocenten på 40 skal have nogen mening, bør den alt andet lige kunne anvendes, særligt 
og ikke mindst når alle andre bestemmelser i BR18 overholdes. Ellers ville der være bedre mening i at sætte 
procenten ned i en ny lokalplan. 
  
1.2 Friholdelse af åbne arealer 
  
Den opstramning, der angiveligt er sket for at friholde åbne arealer og for ikke at dispensere fra 
byggefelterne efter Byplan 21, er helt uden betydning i denne sag, hvor der er tale om opførelse af 
en tilbygning i en lukket have uden ind- og udkig. Der vil hverken lægges til eller trækkes fra i den 
henseende efter tilbygningen, jf. bilag F med fotos. 
 
Gentoftes argument om, at opførelse af den ansøgte tilbygning, ville forhindre muligheden for at orientere sig 
horisontalt i byrummet, således at man fortsat kan få en opfattelse af rummet mellem husene i Skovshoved, 
passer derfor ikke på vores situation. 
 
1.3 Lille hus på stor grund 
 
Den forholdsvis lille 98 m2 eksisterende bygning, ligger på en - for området - stor grund på i alt 510 m2. Den 
ansøgte tilbygning er nu reduceret til 47 m2 og vil give en byggeprocent på kun 28,8 – hvor Byplan 21 
tillader op til 40.  
 
Hvis man sammenligner med en hypotetisk bebyggelsesprocent på 28,8 på en af de langt mindre grunde i 
nabolaget, gøres det gældende, at oplevelsen af “fortætning" vil fornemmes som mindre på den større 
grund, fordi der alt andet lige er en fornemmelse af langt mere “luft” på den større grund. Se illustrerende her  
de medsendte fotos i bilag F. 
  
1.4 Præcedens-virkning af at meddele en dispensation i denne sag 
  
På grund af grundstørrelsen vil der være tale om en uhyre begrænset virkning i forhold 
til fremtidige ansøgninger af lignende karakter. De fleste grundstørrelser i området er enten meget mindre i 
hele det relevante område, eller også har grundejerne allerede fået tilladelse til at udnytte den fulde 
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bebyggelsesprocent 40, og allerede derfor vil der ikke af den grund være risiko for ansøgninger om 
tilbygninger, hvor der kan blive tale om, at et afslag ville kunne krænke lighedsgrundsætningen i 
forvaltningsretlig henseende.  
 
På samme måde gør alene grundstørrelsen, at tidligere praksis ikke binder kommunen i denne sag, og igen 
vil den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ved en imødekommelse af denne ansøgning ikke være en 
retlig hindring. 
  
1.5 Forvaltningen har oplyst, at byggeretten i henhold til BR 18 i øvrigt er overholdt  
 
Endelig har vi noteret os, at faglig leder for Plan og Byg, Peter Werner, den 01.03.2018 (bilag C) har udtalt: 
 

”Du citerer fra BAU's afgørelse forhold omkring lys- og indbliksgener, højde og afstand til skel og 

udsigt. De pågældende forhold, er forhold, der for størsteparten omhandler det, der reguleres i 
bygningsreglementet under byggeretten. Og som sådan kunne din tilbygning - hvis den ikke havde 
ligget indenfor byplan 21 - sandsynligvis godt have opnået tilladelse hvad angår de omhandlede 
punkter, idet byggeretten i henhold til BR18 er overholdt.”  

 
2   Bemærkninger til Plan og Bygs vurdering af praksis 
  
Som det fremgår af bilag D og E har spørgsmålet om tidligere sager, hvor imødekommelse af ansøgninger 
om tilbygninger gennem dispensation for § 4.3, været behandlet. 
 
Som svar på vores mail af 06/12/2018 (bilag D) til Marianne Zangenberg og Karen Kjølbye, hvor vi ønskede 
en nærmere belysning af årsagen til afslaget, skrev Marianne Zangenberg i sit svar den 18/12/2018 (bilag 
D):  

”Jeg har drøftet din henvendelse med Plan og Byg, som ikke er bekendt med, at der tidligere skulle 
være givet dispensation til overskridelse af byggefeltet i sager, der kan sammenlignes med den 
aktuelle sag.” … ”På mødet blev der redegjort for udvalgets beslutning om ikke at meddele 
dispensation, idet det ansøgte vil bidrage til en uønsket fortætning i området... Det aftaltes, at du er 
velkommen til at vende tilbage til Plan og Byg, såfremt du kan finde lignende fortilfælde.” 

  
Vi oplistede derpå de en række sammenlignelige sager, som vi anmodede Plan og Byg om at vurdere (bilag 
E).  
 
I en mail fra Mette-Marie Bejder fra 28.01.2019 afviste Plan og Byg enhver sammenlignelighed med tidligere 
dispensationer fra Byplanens § 4.3 (bilag E).  
 
Her nævntes to væsentlige faktorer, som skal være opfyldt i både vores sag, og de sager der sammenlignes 
med, nemlig dels  
 

• den tidsmæssig faktor (tidspunktet for afgørelsen) og  
 

• tilbygningens nærmere placering (f.eks. argumenteredes med ”Sagen er ikke sammenlignelig, idet 
huset ligger inde bag andre huse og op ad skrænten mod vest.”) 

 
Her er det vores opfattelse, at der for ingen af disse to faktorer foreligger reelt, objektivt grundlag for at 
konkludere, at sagerne ikke skulle være sammenlignelige. 
  
Ad den tidsmæssig faktor: 
 
I forvaltningens skrivelse af 28.01.2019 fremføres argumentet:  
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”I det konkrete område hvor Byplan 21 er gældende, udarbejdede Plan og Byg i 2012 en folder: 

”Skovshoved – et bymiljø” ... Ved gennemgang af sagerne nedenfor ses det, at alle sagerne, bortset 
fra Strandvejen 248C, omhandler byggesager fra før 2012, og alene af den grund er de ikke direkte 
sammenlignelige.” 

 
I en opfølgende skrivelse fra Faglig leder Peter Werner fra 01.03.2018 præciseres det, at 
 

”en kommune kan ændre praksis/stramme op på praksis, hvilket betyder, at mulighederne for at 
bygge, kan ændre sig over tid - heraf tidsfaktoren. Pjecen fra 2012 er ikke en juridisk hjemmel. Den 
er - som der står på bagsiden - "tænkt som en kortfattet introduktion til Skovshoveds 
bevaringsværdier og den gældende byplan for Skovshoved By - Byplan 21". 

  
Det er vores opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved gyldigheden af den påståede 
praksisskærpelse. Bebyggelsesprocenten på 40 gælder fortsat - også efter 2012.  
 
Den gældende Byplan 21 er fra 1976 og gælder fortsat i sin helhed i dag. Vi må som borgere forholde os til 
Byplanen og dens indhold. Ved at introducere yderligere stramninger til gældende praksis, fratager 
forvaltningen os vores retssikkerhed, og gør det umuligt for os som borgere at vide, hvilke regler man med 
rimelighed kan forholde sig til. 
 
Da vi påbegyndte byggeansøgningen og dialogen med Plan og Byg, fik vi oplyst, at bebyggelsesprocenten 
på 40 gjaldt, og blev den overholdt, ville ansøgningen alt andet lige gå igennem.  
 
Ud fra et forventningssynspunkt og et indretningssynspunkt kunne vi derfor med god grund påregne, at vi 
kunne støtte os på den regel samt på tidligere afgørelser, som vi mener er sammenlignelige. Vi er dog heri 
opmærksomme på, at der ikke fra kommunens side lå et juridisk bindende løfte herom. 
  
Ad tilbygningens nærmere placering: 
 
I sin skrivelse fra 28-1-2019 afviser kommunen sammenlignelige sager med begrundelsen: ”Sagen er ikke 
sammenlignelig ... fordi den ligger i forlængelse af den eksisterende øst-vest-gående række af huse, og 
således ikke ”stikker ud” i forhold til den øst-vest-gående ”længe” af huse.”  
 
Det er vores opfattelse, at retningen af tilbygningen er uden betydning i tilknytning til sammenlignelighed i 
forholdet til dispensation for § 4.3. 
  
I samme skrivelse afvises sammenlignelighed med dispensationen givet for Strandvejen 309A med: ”Sagen 
er ikke sammenlignelig, idet huset ligger inde bag andre huse og op ad skrænten mod vest.” og ”... 
tilbygningen påvirker således ikke mulighed for udsyn.” 
 
I direkte kontrast til den foreliggende afvisning af sammenlignelighed hedder det fra Plan og Byg den 30-11-
2018 i svaret på nabohøringerne vedr. vores ansøgte tilbygning følgende:  
 

”Udsigten vil kun i begrænset omfang blive påvirket, idet tilbygningen ligger med andre bygninger omkring sig. 
Indbliksgener vurderes også at ligge indenfor, hvad der normalt må forekomme i tæt bebyggede områder.” 

 
På nedenstående fotos fremgår det tydeligt, at tilbygningen i meget begrænset omfang påvirker udsyn og 
også̊ ligger med bygninger omkring sig. 
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Med hensyn til øst-vest placeringen gælder yderligere, at det er langt fra entydigt, at bygningerne i området 
vender øst-vest, hvilket tydeligt ses af nedenstående matrikelkort fra området. Som det fremgår af 
gennemgangen af sammenlignelige sager, er der givet talrige tilladelser til nord-syd vendte tilbygninger, 
hvorfor det i høj grad kan undre, at kommunen anvender netop dette kriterium for sammenlignelig praksis, 
når området tydeligt fremstår som en udpræget blanding af nord-syd og øst-vest vendte bygninger.  
 
På kortet kan i øvrigt ligeledes ses, hvor helt ubetydeligt Strandvejen 248B tager sig ud i sin nuværende 
form, sammenlignet med de to nærmeste nabohuse. Huset næsten forsvinder, og kommunens tankesæt om 
en “fortætning” på grund af en tilbygning på, nu kun, 47m2 (hvilket er 24m2 i grundplan) til det lille 
indeklemte hus, står her i lysende kontrast til det illustrative foto. 
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3  Gennemgang af praksis for dispensation ved lignende ansøgninger  
  
Som nævnt ovenfor og i bilag E er der efter afslaget ført en omfattende korrespondance med forvaltningen, 
herunder og især om de tidligere af kommunen meddelte dispensationer vedrørende tilbygning uden for 
byggefeltet. 
  
Det er vores opfattelse, at der i høj grad foreligger sammenlignelige fortilfælde. Vi har i nedenstående tabel 
fremhævet de mest i øjenfaldende sager, som har fået dispensation fra bestemmelsen i Byplan 21 § 4.3, 
som er direkte sammenlignelige med vores sag. 
 

 
 
 
Disse sager udgør de mest sammenlignelige sager til vores sag og fastlægger en helt klar praksis for at 
tillade dispensation for byggefeltet. Der er både sager, som i relative, og i absolutte tal, er sammenlignelige 
og alle ligger inden for en relativ kort tidshorisont.  
 
Der er yderligere flere tilfælde, hvis man også inkluderer mindre dispensationer eller går længere tilbage i 
tiden. 
 
Ovenstående sager er alle tilbygninger til eksisterende boliger, hvor der er ved godkendelsen er meddelt 
dispensation for Byplan 21 § 4.3 fra kommunalbestyrelsen. Ved gennemgang af detaljerne for sagerne, 
fremstår det ganske tydeligt, at de er direkte sammenlignelige med vores sag: 
 

• Strandvejen 248C: Fik for ganske nyligt - i 2014 - en godkendelse til en tilbygning på 17 m2, hvor 
der blev meddelt dispensation for byggefeltet, til en bolig der allerede var 112 m2. 

• Strandvejen 252F: I 2008 blev der givet byggetilladelse til en tilbygning på 14 m2 i et plan med 
tagterrasse ovenpå̊, efter en tilladelse til udvidelse af byggefelt fra 2007. Boligen blev herefter 
på 143 m2. 

• Strandvejen 256A: Fik tilladelse til opførelse af en tilbygning på 16 m2 mod nord i 2002, udenfor 
eksisterende byggefelt. 

• Strandvejen 301A: Fik i 2012 tilladelse til en 20 m2 tilbygning mod syd, svarende til en 10% 
forøgelse af bebyggelsesprocent. 

• Strandvejen 309A: Fik tilladelse til en tilbygning, udenfor byggefeltet, mod nord i to plan med ca. 25 
m2 i grundplan (vores udgør 24 m2 til sammenligning)  

• Strandvejen 319: Udvidelse af byggefelt godkendt i 2000, for at imødekomme en 
bebyggelsesprocent på 40 på en 220 m2 grund.  

 
Ikke desto mindre har forvaltningen afvist, at disse sager skulle være sammenlignelige. 
 
Ved gennemgang af boligerne indenfor Byplan 21 synes det tvivlsomt, at der skulle være fortilfælde, hvor 
der IKKE gennem dispensation for byggefeltet er blevet givet tilladelse til at udnytte den fulde 
bebyggelsesprocent på 40 - såfremt de øvrige bestemmelser har været opfyldt - således som det er tilfældet 
med indeværende ansøgning. 
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(intet emne)
1 meddelelse

ada@privat.dk <ada@privat.dk> 2. august 2019 kl. 07.28
Til: casparhoegh@gmail.com

Til rette vedkommende.

Vi bor Strandvejen 248 C og er direkte naboer til Laura og Caspar.

Vi har generelt ingen indsigelser mod byggeprojekt for Strandvejen 248 B. Vi støtter den
reviderede byggeansøgning. Vi støttede også den forrige.

Ønsker at Skovshoved fyldes med unge familier med deres børn, hvilket for mange af
husene kræver en om - eller tilbygning.

Med venlig hilsen Anne Dorthe og Lars Steenholdt 

https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+248+C?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+248+B?entry=gmail&source=g


Vedr. byggeprojekt.
1 meddelelse

Nicolai Stahl <ns@hjaltelinstahl.com> 20. august 2019 kl. 12.09
Til: "casparhoegh@gmail.com" <casparhoegh@gmail.com>

Til rette vedkommende.

 

Vi hedder Anna, Vincent & Nicolai Stahl (og een yderligere på vej)

Vi bor på Strandvejen 248 A og er naboer til Laura, Caspar & Co.

 

Vi har generelt ingen indsigelser mod byggeprojektet for Strandvejen 248 B, vi

synes det er dejligt med nogle børnefamilier i et unikt sted som Skovshoved, hvor priserne

desværre er stukket af fra mange af de selvsamme. Da jeg var barn var køen til Børge’s slik
butik på

Strandvejen uendelig lang, nu er butikken væk. Synd hvis det samme sker for børnene.

En lempelse af til- og udbygninger vil gavne alle, så vi får et dynamisk miljø med plads til
både unge og gamle,

De skæve og de lige, store familier, såvel som enlige rige.  Speaking of; det vil være kedeligt
hvis Skovshoved

ender som spøgelsesby 70-årige rose’-nydere, der efterhånden er de eneste der har råd til at
bo i så små huse,

med så store pris-skilte. Så flytter jeg, for jeg er selv tæt på at ende i den kategori;)

 

De bedste hilsner

Anna, Nicolai, Vincent og en på vej.

 

 

 

Vestergade 10 B, 3 Sal
1456 København

Nicolai Stahl / Chief Creative Officer
M +45 6010 7777

T +45 3313 7090
hjaltelinstahl.com

https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+248+A?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+248+B?entry=gmail&source=g
https://hjaltelinstahl.com/
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+10+B,+3+Sal+1456+K+benhavn?entry=gmail&source=g
tel:+45%206010%207777
https://hjaltelinstahl.com/


Relateret document 13/13

Dokument Navn: Indsigelser til oprindeligt 

projekt, Strandvejen 248B.pdf

Dokument Titel: Indsigelser til oprindeligt 

projekt, Strandvejen 248B

Dokument ID: 3167829



Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: skovser@gmail.com (skovser@gmail.com)
Titel: Kommentar til byggesag Strandvejen 248B
Sendt: 14-08-2018 06:30:25

Til Planbyg. 
Att. Sagsbehandler : ? 

Vedr. .: kommentar til Strandvejen 248B. Sagsnr: GK353223 

Vi finder det fremsendte materiale utilstrækkeligt. 

- Der bør fremsendes en facadetegning af tilbygningen fra øst og fra vest. Meget gerne en illustration der synliggører
tilbygningen i forhold til naboer og genboer. 

- En 1.sals plan ønskes også. 

-En redegørelse om hvorledes stien opført på Byplan 21 Kortbilaget blot kan nedlægges. 

Med venlig hilsen 

Skovshoved Bys Nye Grundejerforening 
Niels Kampmand 
Formand 



To: Mette-Marie Bejder (mmbe) (mmbe@gentofte.dk)
From: sidenius@kabelmail.dk (sidenius@kabelmail.dk)
PDFMailHeader Hørings svar
Sent: 10/20/2018 6:28:00 PM

Torsdag d 18/10 2018 

Kære Mette -Marie Bejder 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om tilbygning i hørende på Strandvejen 248B 

Til det fremsendte materiale har vi følgende bemærkninger 

1 .Huset er bevaringsværdigt i kategori 3 
2 .Der ansøges om en udvidelse med 56 m2 det er en 57,2 % udvidelse af eksisterende hus , 
som i 2005 fik en udvidelse på 12 m2 
3 .Der er ikke noget byggefelt til den ansøgte udvidelse, som så kræver en dispensation af kommunalbestyrelsen 
4 .Den ny tilbygning ligger på tv’ers af hovedhuset, hvis byggeriet tillades vil det reducere den åbenheden kraftigt, som der
er netop i dette område ,som et af de få steder i byen 
5 . Bestyrelsen forventer at alle berørte naboerne og genboer bliver hørt, da der vil komme nye indblik gener ved de nye
kviste og tagvinduer, samt for ringet udsigt grundet tilbygning højde og placering 

Samlet set kan vi ikke anbefale så stor en udvidelse 

Vh 
Formand for Skovshoved bys Grundejer og Bevaringsforening 

Kaj Sidenius 



To: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
From: u.g.andersen@mail.dk (u.g.andersen@mail.dk)
PDFMailHeader Strandvejen 248 b, Skovshoved.
Sent: 10/24/2018 2:08:39 PM

Tak for fremsendte E-Boks materiale, dateret den 22. oktober 2018, vedrørende en eventuel udbygning på matr. nr. 36a,
Strandvejen 248 b, Skovshoved.

Som ejer af matr. nr. 38a og 35b,Strandven 248, Skovshoved, vil jeg hermed gøre indsigelse mod opførelsen af tilbygningen,
da den med en højde på ca. 6 meter, vil tage al morgensolen fra mine matr. numre. Samtidig med en eventuel opførelse, vil
jeg fra matr. nr. 38a komme til at kigge på en facade med vinduer, dør, ovenlys samt fransk altan.
Ydderligere vil jeg føle mig indelukket, frem for i dag at kigge mod grønne beplantninger og mastetoppe.
Jeg står gerne til rådighed for en bekræftelse af ovenstående eventuelt med en rundvisning på stedet.

Venlig hilsen
Ulrich Geert Andersen
Arkitekt m.a.a.

Ps: Jeg var i tidernes morgen med til at udarbejde Lokalplan 21, og forstår ikke hvorfor sagen ikke blev afvist ved
ansøgningen. Samtidig undrer det mig at tagetagen udstyres med kviste, ovenlys, fransk altan hvor arealet formenlig vil
blive brugt til boligareal uden at det fremgår af bebyggelsesprocenten.



To: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Cc: jeanne.toxvaerd@gmail.com (jeanne.toxvaerd@gmail.com)
From: k.schwarz@youmail.dk (k.schwarz@youmail.dk)
PDFMailHeader Indsigelse vedr. Strandvejen 248B, 2920 Charlottenlund
Sent: 10/31/2018 5:25:15 PM

Gentofte kommune
PLANBYG

Skovshoved d. 31. okt. 2018

Vedr. indsigelse ang. byggesag på ejendommen Strandvejen 248B, Skovshoved by

Undertegnede, Michael og Katja Schwarz bosiddende Strandvejen 250, indgiver hermed en indsigelse mod det ansøgte byggeri på Strandvejen 248B, 2920 Charlottenlund. 

Vores begrundelse herfor er følgende:

1. Vi købte ejendommen Strandvejen 250 i år 2004 med den begrundelse, at der står i Byplan 21, at man via stræderne har udsigt over havnen og bymiljøet. Vi vil med den 
planlagte tilbygning miste alt lys og luft i vores have, samt skulle døje med indsigt fra vinduer, døre og en fransk altan. 

1. Jvf. Byplan 21 §4,2 står der meget tydeligt, at “…Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tillade en udvidelse af etagearealet på op til 100m2 for at kunne etablere en 
bolig af tidssvarende karakter”. Da ejendommen er 98m2 vil dette jo stride imod de allerede gældende regler på området. Endvidere anføres: “Bestemmelsen om boligens 
maksimale størrelse har til formål at bevare områdets karakter af småhusbebyggelse og at hindre, at enkelte bygninger kommer til at dominere helheden, sådan at det 
bestående miljø skades”. Derfor undrer det os, at sagen ikke allerede ved ansøgning er blevet afvist. 

1. Med den tilbygning beboerne på ejendommen 248B har ansøgt om, vil det i væsentlig grad forringe vores ejendoms beliggenhed, og vi kan imødese en betydelig
værdiforringelse. Det kan især undre, når der står i Byplan 21 §4,3 at: “…En ikke velovervejet placering eller dimensionering af bebyggelsen vil kunne øve vold imod det 
samlede miljø”. Dette må vi særlig gøre opmærksom på, da en så stor tilbygning, som den der er planlagt i den grad vil “øve vold på det samlede miljø”. Det virker 
uhensigtsmæssigt, at tilbygningen skal ligge på tværs og ikke langs med bygningen, som de øvrige bygninger i området. 

1. Lokalplan 366 anfører endvidere at: “En af Skovshoveds vigtigste kvaliteter er den menneskelige skala og muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den 
samlede opfattelse af rummet mellem husene i Skovshoved er det derfor vigtigt, at man kan overskue det”. 

Samlet set undrer det derfor ikke blot os, men ligeledes vores naboer, at det overhovedet er muligt at ansøge om en byggetilladelse af denne dimension uden det mindste hensyn til 
hverken lokalplan eller naboer. 

Vi har boet i byen i hhv. 30 og 26 år, og har altid fundet og set værdien i netop lokalprægets signatur, som vi appellerer kommunen til at efterkomme, således vi kan bevare byen som 
den perle, den er. 

Med venlig hilsen
Michael og Katja Schwarz
Strandvejen 250
2920 Charlottenlund



To: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
From: Anne Dorthe Arnstedt (ada@privat.dk)
PDFMailHeader ang. byggetilladelse til Strandvejen 248 B
Sent: 10/31/2018 8:37:13 PM

 

Til rette vedkommende.
 
Kommentarer fra 248 C.

Vores eneste kommentar er :vi ønsker ikke kviste mod vores have. Det vil umuliggøre privatliv.

Generelt er vi ikke imod byggeriet.

Med venlig hilsen Anne Dorthe Arnstedt og Lars Steenholdt

ggeriet 



To: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
From: Mie Arati Østrup Jensen (MIOJ) (mioj@gentofte.dk)
PDFMailHeader VS: Byggesagen
Sent: 11/2/2018 8:40:10 AM

 

Fra: Morten Ingemann [mailto:morten.ingemann@mail.dk] 
Sendt: 1. november 2018 12:31
Til: Michael Holst (miho) <miho@Gentofte.dk>; Jeanne.toxvaerd@gmail.com
Emne: VS: Byggesagen
 
 
 
Gentofte kommune
PLANBYG
 
 

Skovshoved d. 30. okt. 2018
 
 
 
Vedr. indsigelse ang. byggesag på ejendommen Strandvejen 248B, Skovshoved by
 
 
Undertegnede Morten Ingemann bosiddende Strandvejen 301, indgiver hermed en indsigelse mod det ansøgte byggeri på
Strandvejen 248B, 2920 Charlottenlund. 
 
Min begrundelse herfor er følgende:
 

1. Jeg købte ejendommen Strandvejen 301 i 2008 med det formål at bruge det som Atalie.  Jeg vil med den planlagte
tilbygning miste en vigtig inspirationskilde ved at kunne se havet. Et vigtigt visuelt åndehul i min arbejdsdag.  

 
1. Jvf. Byplan 21 §4,2 står der meget tydeligt, at “…Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tillade en udvidelse af

etagearealet på op til 100m2 for at kunne etablere en bolig af tidssvarende karakter”. Da ejendommen er 98m2 vil
dette jo stride imod de allerede gældende regler på området. Endvidere anføres: “Bestemmelsen om boligens
maksimale størrelse har til formål at bevare områdets karakter af småhusbebyggelse og at hindre, at enkelte
bygninger kommer til at dominere helheden, sådan at det bestående miljø skades”. Derfor undrer det mig, at sagen
ikke allerede ved ansøgning er blevet afvist. 

 
1. Med den tilbygning beboerne på ejendommen 248B har ansøgt om, vil det i væsentlig grad forringe min ejendoms

beliggenhed, og jeg kan som mine naboer, imødese en betydelig værdiforringelse. Det kan især undre, når der står i
Byplan 21 §4,3 at: “…En ikke velovervejet placering eller dimensionering af bebyggelsen vil kunne øve vold imod det
samlede miljø”. Dette må jeg særlig gøre opmærksom på, da en så stor tilbygning, som den der er planlagt i den grad
vil “øve vold på det samlede miljø”. Det virker uhensigtsmæssigt, at tilbygningen skal ligge på tværs og ikke langs
med bygningen, som de øvrige bygninger i området. 

 
1. Lokalplan 366 anfører endvidere at: “En af Skovshoveds vigtigste kvaliteter er den        menneskelige skala og

muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den samlede opfattelse af rummet mellem husene i
Skovshoved er det derfor vigtigt, at man kan overskue det”. 

 
Samlet set undrer det derfor ikke blot mig, men ligeledes mine naboer, at det overhovedet er muligt at ansøge om en
byggetilladelse af denne dimension uden det mindste hensyn til hverken lokalplan eller naboer. 
Som redaktør for Skovshoveds lokalblad, bliver jeg nød til at forfølge sagen, og se om der ligger nogen form for Specielle
hensyn i denne sag, og hvem de involverede er.
 
Med venlig hilsen
Morten Ingemann
Strandvejen 301
2920 Charlottenlund
 

mailto:morten.ingemann@mail.dk
mailto:miho@Gentofte.dk
mailto:Jeanne.toxvaerd@gmail.com
mailto:morten.ingemann@mail.dk
mailto:miho@Gentofte.dk
mailto:Jeanne.toxvaerd@gmail.com
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Gentofte Kommune 
Plan & Byg 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 
 
 

11. juni 2019  
  
       
Vedr. ansøgning om byggeandragende for bygningsændringer 
Strandvejen 283B, matr. nr. 21b, Skovshoved 
 
Hermed fremsendes ansøgning om byggetilladelse for bygningsændringer på ovennævnte adresse. 
 
Det projekterede omfatter udskiftning af vinduer, tilføjelse af to nye kviste mod øst, etablering af nyt 
vindue i gavl mod nord samt ovenlys-vindue over trappe. Nye vinduer udføres sprossede, ny kviste udfø-
res zinkinddækkede, med en indvendig bredde på 120 cm og vinduer i flunker; se i øvrigt vedhæftede 
tegninger.  
Som det fremgår af snit- og plantegning tilføjes bygningnens tagetage et samlet areal på (2 x 1,3) 2,6 
kvadratmeter. Dermed kommer det nye samlede tagetageareal op på 36 kvm, og det samlede boligareal 
på 100 kvm. 
Med mange tak for den indledende dialog om projektet ses der frem til det videre forløb. 
Tegnestuen sidder klar ved telefon og /eller tastaturet hvis der skulle være spørgsmål til det indsendte. 
  
 

Med venlig hilsen 
Tegnestuen 

KEGEL & SCIERA 
 
      Robert Fournais 
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Gentofte Kommune 
Plan & Byg 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 
 
 

17. september 2019  
  
       
Vedr. ansøgning om byggeandragende for bygningsændringer, svar på mangelskrivelse 
Strandvejen 283B, matr. nr. 21b, Skovshoved 
 
Hermed fremsendes svar på kommunens mangelskrivelse af d. 26. august 2019. 
Der kan ses bort fra indsendelse d. 3. september 2019. 
 
Med forståelse for diverse indsigelser fra naboer, ejerforening mv. indsendes hermed revideret projekt, 
hvoraf det skulle fremgå at følgende er imødekommet: 

- ovenlys på facade mod øst er fjernet, 
- glasflunker på nye kviste er fjernet, 
- Sprosser i nye vinduer er ændret, således at huset nu fremtræder mere i overensstemmelse med 

de eksisterende vinduer mod vest, såvel som hovedparten af de øvrige bygninger i området. 
 
Angående brystninger under vinduer mod øst, så må vi her desværre delvist gå i rette med kommunens 
ønsker for bygningen, og vil hermed fastholde ønske om etablering af døre i det ene af de to vinduesfag, 
beliggende længst fra offentlig vej/sti, jf. tegninger. 
 
Af vedhæftede sider med fotos fremgår det tydeligt at såvel umiddelbare naboer som øvrige bygninger i 
området også har tilsvarende terrassedøre i stueplan, omfattende både 2, 3 og 4 fag. Vedhæftede otte 
eksempler er ikke udtømmende, men skulle være tilstrækkeligt til at demonstrere at der ikke er tale om 
et særsyn, men tværtimod noget der i dag vel nærmest kan betragtes som karakteristisk for området. Da 
bygningen endvidere er beliggende i 4. række fra Strandvejen med de pågældende døre ud mod privat 
have, og i øvrigt ikke er i højere bevaringskategori end 4, synes projektet ikke umiddelbart at kunne 
have negativ betydning for hverken selve bygningen eller for området som helhed. 
I fald kommunen fortsat ikke er enig heri, hører vi gerne nærmere om hvorpå indsigelserne mod ændrin-
gen til terrassedøre begrundes, samt hvilke ændringer i projektet der ville kunne tænkes at kunne gøre 
det acceptabelt (inden vi tegner os ud i noget der ikke længere opfylder bygherres ønsker). 
 
Med mange tak den forløbne dialog om projektet indtil nu ser vi frem til snarest at høre nærmere. 
  
 

Med venlig hilsen 
Tegnestuen 

KEGEL & SCIERA 
 
      Robert Fournais 
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Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Fra: skovser@gmail.com (skovser@gmail.com)
Titel: Re: Naboorientering vedr. Strandvejen 283B
E-mailtitel: Re: Naboorientering vedr. Strandvejen 283B (GK Id nr.: 399483)
Sendt: 19-07-2019 17:27

Vedr. fremsendte naboorientering.

På vegne af Skovshoved Bys nye Grundejerforening, ønsker vi at opfordre kommunen til at tage meget
hensyn til naboerne i det tætbebygget stræde. Vi har været i dialog med et par stykker af dem, og forstår de
har flere kommentare.
Forventer at alle naboer er orienteret? 

Karen Wibroe
Skovshoved Bys nye Grundejerforening
skovser@gmail.com

Den 15. jul. 2019 kl. 14.06 skrev Sarah Zonarelli Lørup <szl@gentofte.dk>:

mailto:skovser@gmail.com
mailto:szl@gentofte.dk
mailto:skovser@gmail.com
mailto:szl@gentofte.dk


Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk (indgaaende@prod.e-boks.dk)
Titel: VS: Naboorientering_naboer [Ref.nr.=0fb1a5fc0c94449185e6df8a183d6716]
E-mailtitel: VS: Naboorientering_naboer (GK Id nr.: 399482) [Ref.nr.=0fb1a5fc0c94449185e6df8a183d6716]
Sendt: 23-07-2019 15:20
Bilag: Naboorientering_naboer (GK Id nr. 399482).pdf; Ansøgning Strandvejen 283B.pdf.pdf; Naboorientering vedr.

Strandvejen 283B.pdf.pdf;

Hej, 

Jeg kan ikke se af vedlagte beskrivelse og tegninger, præcis hvor de ekstra m2 som huset bliver større, skal
findes henne? 
Yderligere kan jeg heller ikke se, om de nye ejere har i sinde at hæve taget for at få plads til kvistene? Og om
den eksisterende kvist mod vest bliver større? 
Hvordan er det iøvrigt muligt at ændre et bevaringsmæssigt hus udseende så meget, som I her fremlægger?
Det er hele facaden som bliver ændret på! 
Hører gerne fra dig hurtigst muligt. 

Mvh 
Pernille Lund 

----Oprindelig meddelelse---- 
Fra: Digital Post retur, Gentofte Kommune 
Sendt: 15-07-2019 
Emne: Naboorientering_naboer (GK Id nr.: 399482) 



Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Cc: Borgmesteren (Borgmesteren@Gentofte.dk), Hans Toft (ht@Gentofte.dk), Sarah Zonarelli Lørup

(szl@gentofte.dk)
Fra: Stressklinikken2920 (stressklinikken2920@gmail.com)
Titel: Naboorientering vedr byggeændringer af Strandvejen 283B Charlottenlund
Sendt: 04-08-2019 14:49

Efter omhyggelig gennemgang af de fremsendte dokumenter, har jeg følgende kommentarer til dispensation af
byplan 21 for Strandvejen 283B.

1. Jeg kan absolut ikke acceptere et vindue i gavlen mod nord. Der har aldrig været et vindue i huset mod
nord, og jeg acceperer ikke det øgede indkig et sådan vindue vil give til mit hus og min grund. Vi har ikke
meget privatliv i forvejen i Skovshoved, og endnu mindre privatliv vil være uacceptabelt.

2. Jeg kan ikke acceptere, at der påsættes 2 nye store kviste på huset mod øst. Hvordan man kan forestille sig,
at ændre så meget på et bevaringsværdigt hus og gå fra det nuværende velux vindue mod øst, til 2 store kviste
PLUS endnu et vindue, altså ialt fra 1 vindue til 3 vinduer, er mig uforståeligt. For mit vedkommende vil det
igen give uacceptabelt meget indkig og mindskelse af privatliv, samtidig med at sådanne kviste også giver
mere skygge på min grund. Ikke mindst da 283B i forvejen ligger meget højere end de omkring liggende huse.

3. Jeg vil gerne have kommunens garanti for, at taget ikke på nogen måder bliver højere end det er nu, i
forbindelse med at nyt tag pålægges. Og sker det alligevel, er det kommunens ansvar, at taget bliver lagt om til
nuværende højde. Vi har meget dårlige erfaringer i Skovshoved med at tagene pludselig bliver 20-30 cm
højere, når der bliver lagt nye tage, til stor gene for de omkringliggende naboer og genboere. Som nævnt
ligger Strandvejen 283B alllerede højere end de omkringliggende huse, og såfremt der ændres på hældningen
og højde på huset, vil det fremstå massivt i forholdetil husene hernede, og give væsentlig mere skygge ind til
naboerne.

4. Jeg vil iøvrigt gerne henholde kommunen og arkitekt til Byplan 21, som er lavet for at bevare og beskytte
vores unikke miljø i Skovshoved. Vores stræde, Firkanten, er et af de mest autentiske og charmerende stræder
i Skovshoved. Eet af dem som turisterne altid har fået anbefalet at besøge og turistbusser har stoppet foran, så
turisterne kunne gå ned af strædet og kigge på de små fiskerhuse. 

Det er et stræde med små originale fiskerhuse, og sådan ønsker vi det bevaret. Ændringen af Strandvejen
283B er så stor, og vil fuldstændig forvandle huset fra et orginalt fiskerhus til et mini palæ på strædet - et
udseende som slet ikke passer ind i miljøet på strædet eller i Skovshoved. Jeg kan sagtens forstå, at ejerne
gerne vil renovere deres hus nr 283B. Men det skal være på linie med miljøet i byen og i henhold med byplan
21. Der er en grund til, at vores huse og vores by er bevaringsværdig, og at vi har vores egen byplan, og dette
må nye boligkøbere acceptere. Mit ønske er derfor at  Strandvejen 283B forbliver et fiskerhus og ikke et lille
palæ med 50% flere vinduer end nu.

Pernille Lund
Strandvejen 285C
2920 Charlottenlund



Til: Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening, Kaj Sidenius (formand@skovshovedby.dk), Sarah
Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)

Fra: Kaj Sidenius (formandskovshovedby@gmail.com)
Titel: Re: Naboorientering vedr. Strandvejen 283B
E-mailtitel: Re: Naboorientering vedr. Strandvejen 283B (GK Id nr.: 399483)
Sendt: 03-08-2019 11:34

Kære Sarah Zonarelli Lørup  

Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforening har modtaget ansøgning om bygningsændring
på Strandvejen 283B i høring.  

Til det fremsendte materiale har vi følgende bemærkninger: 

Ejendommen er bevaringsværdig i kategori 4 og fremstår rimelig uspoleret i forhold til da ejendommen
blev opført, hvorfor vi indstiller ved vurderingen af ansøgningen, at der er en række hensyn, der skal
respekteres ved eventuelle bygningsændringer.

Først og fremmest må Byplan 21 følges og derudover må der tages hensyn til bygningens bevaringsværdi,
som fint er beskrevet i kommune atlaset hvorfra der citeres: 

“ Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende kategorier:
Arkitektur / værdien er udtryk for bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet fx form, proportioner og
materialer.
Kulturhistorie / værdien er udtryk for bygningens kulturhistoriske baggrund fx alder, anvendelse,
repræsentation, sjældenhed og byggeskik.
Miljø / værdien er udtryk for bygningens betydning i forhold til omgivelserne, fx om bygningen under-
støtter gadebilledet eller har betydning som orienteringspunkt for bydelen.
Originalitet / værdien er et udtryk for bygningens nuværende fremtræden sammenholdt med den formodede
originale udformning.
Tilstand / værdien er udtryk for bygningens tekniske og vedligeholdelsesmæssige standard.

Bevaringsværdien er udtryk for en afvejning af ovennævnte forhold, hvor værdierne for arkitektur og
kulturhistorie er tillagt størst betydning. Bevaringsværdien er ikke en gennemsnitlig værdi, men er udtryk
for en samlet helhedsvurdering." 

Det er Bestyrelsens holdning, at det er meget vigtigt at ejendommens originale udtryk bevares! 

Vinduerne i stueetagen må bevare brystning under vinduerne. Glas flunke i eventuelle kviste er helt klart
fremmed for miljøet og vil derfor forringe bygningens originalitet.

Ved Plan og Bygs vurdering af ansøgte bygningsændringer, er det meget vigtigt at alle berørte naboer høres
og at svarene respekteres, således at der ikke opstår flere nye indbliks gener grundet bygningsændringer
som følge af ansøgte bygningsændringer.  

Bestyrelsen ser frem til at modtage afgørelsen af sagen 
samt oplysninger om hvem der har modtaget sagen i høring samt de tilhørende hørings svar 

Med venlig hilsen

Formand for Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforening
Kaj Sidenius.

https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+283B+i?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Strandvejen+283B+i?entry=gmail&source=g


man. 15. jul. 2019 kl. 14.06 skrev Sarah Zonarelli Lørup <szl@gentofte.dk>:
-- 
Med venlig hilsen

Formand for Skovshoved bys Grundejer og Bevaringsforening
Kaj Sidenius.

mailto:szl@gentofte.dk
mailto:szl@gentofte.dk


Skovshoved 4. Juli 2019

GK ID nr 399482 – Strandvejen 283B Skovshoved.

Som beboer i strædet, Strandvejen 285A, er jeg meget overrasket over, at jeg ikke har
fået tilsendt dokumenterne vedrørende nabohøring. Dette er ikke en ganske 
almindelig villavej, men et stræde, hvor beboerne bor tæt, endda meget tæt og der bør
tages hensyn til samtlige beboere. Alle bør høres, også mig.

Huset Strandvejen 283B ligger højt i forhold til de øvrige fiskerhuse her i strædet og 
åbner dermed mulighed for uønsket indkig til de omkringliggende fiskerhuse. Hvis 
ombygningen omfatter de 2 kviste, som vist på arkitektens tegning, vil beboerne i 
283B kunne se direkte ind i mit soveværelse samt holde sig orienteret om 
aktiviteterne i min gårdhave mod vest. Jeg vil derfor kraftigt modsætte mig, at der 
etableres de 2 kviste, som beskrevet. 

Jeg har boet i mit fiskerhus her i strædet i 25 år og strædet er kun blevet kønnere og 
mere attraktivt med årene. Fiskerhusene her i strædet har med skiftende ejere fået en 
nænsom renovering med øje for fiskerlandsbyens udtryk. At der nu er lagt op til, at 
man vil dispensere fra lokalplanen, for at omforandre et fiskerhus udtryk, 
forekommer mig uforståeligt. Miljøet i strædet og fiskerhusenes udtryk er jo netop 
det, som tiltrækker besøgene og gør det til noget ganske særligt.

Jeg synes ærlig talt at lokalplanen nr 21 bør respekteres. Det er nu engang det, man er
blevet enig om og der er en grund til at den eksisterer. Ved at dispensere fra 
lokalplanen risikere vi her i Skovhoved, at det ene fiskerhus efter det andet 
omforandres til en palævilla. Det må bare ikke ske.

Arkitekterne bag projektet bør kunne arbejde sig frem til en akceptabel løsning.

Med venlig hilsen
Lise Lerche
Strandvejen 285A
2920 Charlottenlund



Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Fra: niels.beck.jensen@gmail.com (niels.beck.jensen@gmail.com)
Titel: Naboorientering. Sag nr. 2019-1046
Sendt: 04-08-2019 22:28

> På vegne af min mor, Anne-Lise Seneca Jensen, vil jeg kommentere Jeres brev om dispensation fra
byplanvedtægt nr. 21. Vedrørende udvendige bygningsændringer samt etablering af kviste på Strandvejen
283b. 
> Huset, Strandvejen 285b, som min mor ejer, ligger på den anden side af strædet i forhold til nr. 283b. Jeg
har selv boet i huset i en periode på ca. 10 år i halvfemserne. Huset er placeret således, at de beskrevne nye
kviste vil betyde, at der fra disse bliver direkte udsyn ned i både have og stue i min mors hus. Derfor ønsker vi
på ingen måde disse nye kviste. Hvilken type vinduer der sættes i resten af 283b har ingen direkte betydning
for os, men man kan vel sige, at med disse store, sprossede vinduer ændrer skovserhuset karakter fra, ja, netop
et skovserhus til en lille Hellerup villa, og dermed bortfalder selve ideen om at bibeholde bevaringsværdige
skovserhuse. 
> 
> Med venlig hilsen 
> 
> Niels Beck Jensen 
> På vegne af Anne-Lise Seneca Jensen, ejer af Strandvejen 285b 
> 
> 



Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Cc: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: Zitta Barrella (harboebarrellazitta@gmail.com)
Titel: Byggesag Strandvejen 283B Skovshoved
Sendt: 20-08-2019 13:56

Vi beklager sen respons, men har desværre overset jeres brev om denne byggesag.
Vores holdning er, som de andres på stræderne omkring, at naturligvis skal fiskerhuset Strandvejen 283B
IKKE ombygges så radikalt, at det ikke ligner et fiskerhus mere. Der skal ikke laves nye kviste, og der skal
ikke laves nye vinduer i gavle eller dobbelte døre hvor der ikke har været vinduer og døre i forvejen. Vinduer i
flunker på kviste hører ikke til i Skovshoved. Og vi er iøvrigt trætte af at Plan-Byg så ofte dispenserer fra
lokalplanen for Skovshoved, som vi har for at bevare sjælen i området og miljøet. Vi tøver ikke med at klage
til miljøklagenævnet og planklagenævnet, hvis Plan-Byg igen giver ejere lov til at fravige så meget fra
lokalplanen og fra miljøet på vores stræder. Tak.
Zitta Harboe
Strandvejen 271C
2920Charlottenlund
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Beskrivelse

Sofievej karakteriseres af store solide huse, frodig beplantning og fine træer. 
De fleste huse ligger fremme mod vejen og danner et præcist og roligt 
gaderum. 

Sofievej 20B står i lokalplan 256, som et bevaringsværdigt hus. Efter længer 
tids svær misvedligeholdelse stod huset ikke til at redde. Gentofte Kommune 
gav i foråret tilladelse til nedrivning af huset, der nu er væk. 

Ud fra de rumlige og historiske kvaliteter, og i henhold til lokalplan 256 er det 
overordnede sigte med denne analyse at:

- belyse beliggenhed for det nye hus

- anslå husets ydre form og størrelse 

- begrunde, at der ansøges om dispensation fra lokalplan 256, til at bevare den 
højde som det tidligere hus havde, for at bevare gadens historiske og rumlige 
kvalitet.

Midt på Sofievej, i det lette sving mod nord, skabte det tidligere hus med sin 
størrelse og tyngde et smukt holdepunkt i gaden.  

Huset var bygget i 1898 og var et historicistisk hus. Det målte 8,6m op til 
taget. Med det karakteristiske valmede tag med lav taghældning målte huset 
11,6m til kip. Huset var 9,9 m bredt ud mod Sofievej, med en karnap mod syd 
og en udbygning på 3m mod øst. Husets længde var 13m. Huset grundkom-
position var formet af en kube. 

Facadens komposition var harmonisk opdelt i en vandret tredeling over sok-
kel, stueplan og 1.sal, og en lodret deling, fremhævet af et relief, der mark-
erede husets hjørner, samt hjørner på udbygning og karnap. Vinduerne var 
store, men afstemt i facaden så tyngden i volumenet var intakt. Undtagelsen 
var i udbygningen mod øst hvor vinduernes størrelse og rytme tegnede en 
søjlestruktur.

Med det nye hus skabes der en tolkning over disse fremragende komposi-
toriske- og rumlige kvaliteter.  I området findes ligeledes andre huse af høj 
arkitektonisk kvalitet som vil danne grundlag for en nytolkning af det histori-
cistiske hus anno 1900.

Adresse:  Sofievej 20B
2900 Hellerup
Matr. Nr:  16 id
Matr. Areal:  1334m2
Bebyggelsesprocent: 25%
Samlet boligareal:  333m2

Tidligere villa på Sofievej 20B - 6/8-19
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Sofievej

Margrethevej

Signesvej

Hellerupvej

Ryvangs A
llé

G
ersonsvej

Svanem
øllevej

Situationsplan 1:2000
- Den eksisterende situation

Lokalplanen

Lokalplan 256 omfatter området indkredset af Ahlmanns Allé, Gersonsvej og 
Svanemøllevej. Området karakteriseres ved store matrikler med store huse. 
Området er udviklet omkring forrige århundrede. Perioden kendetegnes stil-
historisk ved Historicismen, en stilart der låner genkendelige arkitektoniske 
motiver fra centrale perioder i arkitekturhistorien. Husene er solide. Der blev 
i perioden i arkitekturen talt om ”klumpen” som et arkitektonisk formbegræb, 
en fast og tung volumen. Som Historicismen, der låner motiver og sætter 
dem frit sammen i en ny kontekst, er husenes volumen sammensat af mindre 
tilbygninger, karnapper, frontispiecer og kviste. Området karakteriseres ved 
at husene kompositorisk er grundlagt over proportioner, der i højden når op i 
12m til kip. 

Lokalplan 256 foreskriver en højde på 9m. Med den bebyggelses procent, der 
er foreskrevet for området, skaber forholdet mellem areal og bygningshøj-
de, kompositorisk og æstetisk, en markant fravigelse fra de kompositoriske 
principper, der lå til grunde for husene, der i dag danner det karakteristiske 
gademiljø i området lokalplanen omfatter. Det er for at fastholde den arkitek-
turhistoriske kvalitet i området, at der her argumenteres for et hus med en 
højde på 12m til kip.
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Sofievej 20B Opstalt nord - 1:1000

Opstalt syd - 1:1000

Situationsplan
-Den eksisterende situation

1:1000
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Siteplan 1:300 
-Den eksisterende situation
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kl. 9

kl. 9

kl .12
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kl .15

kl .15

kl .17

kl .17

Soldiagrammer  
21. september 2019

9 m. til kip

12 m. til kip
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Aksonometri
- Den eksisterende situation

Set fra øst mod vestSet fra vest mod øst
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12 m. til kip
9.5 m. til sydskel

9 m. til kip
8 m. til syd skel

12 m. til kip
8 m. til syd skel
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Signesvej 2

Margrethevej 17

Sofievej 21

Margrethevej 27

Margrethevej 29A

Sofievej 13

Signesvej 23

Margrethevej 23

Sofievej11

Signesvej 5

Sofievej 21

Sofievej 33
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Signesvej 5 - Set fra gaden Signesvej 5 - Godt eksempel på historisistisk villa
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Sofievej 18C - sidekanap med altanSofiesvej 28 - Kanap mod gaden og sidekanap med altan
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Arkitekt: 

Høgni T. Hansen

Kontakt: +45 61 69 90 67
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kl. 9
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kl. 20Fuldskygge

Fuldskygge kl. 20

Oprindelig placering 
21. marts/21. september 2019
-Solhverv

9 meter til kip

12 meter til kip
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Fremtidige placering 
21. juni 2019
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Fuldskygge kl. 20

Fremtidige placering  
21. marts/21. september 2019
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9 meter til kip

12 meter til kip
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Fremtidige placering 
21. december 2019

9 meter til kip

12 meter til kip
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1 : 2.000Bygningshøjder
- det højeste punkt målt 3 m fra tagkant
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Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: BRANDRUP-LUKANOW, Assia (brandruplukanowa@who.int)
Titel: Sofievej 20
Sendt: 05-09-2019 23:11

Kaere Gentofte Kommune,

Jeg bor I Sofievej 16A.
Jeg er imod en bygning med hoejden af 12m, det vil fuldstaendig oedelaegge vejens udseende. Der ma maks bygges
pa 9 m hojde,

Med venlig hilsen

Dr Assia Brandrup-Lukanow
Consultant, Intersectoral Action to end HIV, TB and Viral Hepatitis
Department of Communical Diseases
WHO Regional Office for Europe
Email: brandruplukanowa@who.int
Tel:0045 45335559

-- AKT 406516 -- BILAG 1 -- [ Sofievej 20 ] --
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Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Cc: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: Christian K. Clasen (ChristianK.Clasen@NorrbomVinding.com)
Titel: Sofievej 20b - Sagsnr: 2019-1481
Sendt: 09-09-2019 21:21

Tak for naboorientering vedrørende det nye hus på vejen.
 
Jeg har med interesse prøvet at få adgang til sagen med tilhørende bilag på weblager.dk.
 
Der finder jeg et dokument markeret med pdf og øje med j.nr. 2019-492, men når jeg prøver at åbne dette, så kommer
der intet frem.
 
Altså ligger der på sagen intet om den ansøgning, der nu er indleveret.
 
Er det korrekt – eller burde der være mere materiale på weblager.dk, der bare ved en fejl ikke er tilgængeligt?
 
Desuden skal jeg hermed ansøge om aktindsigt i videst muligt omfang i byggesagen, som der nu er udsendt
naboorientering i, herunder men ikke begrænset til al dialog mellem Gentofte kommune og ejerne af Sofievej 20b.
 
Jeg går ud fra, at Plan og Byg Gentofte Kommune ikke lader den mulige dispensation behandle i kommunalbestyrelsen,
før der er svaret på ovenstående og givet rimelig tid til at kommentere det dermed fremkomne materiale.
 
Allerede nu bemærker jeg dog i den forbindelse,
 
at der ikke i det tilsendte materiale er nogen forklaring på, hvorfor et nybyggeri ikke bare kan tilrettelægges, så det
respekterer lokalplanens højdegrænse på 9 meter, hvilket burde være muligt,
 
at der også bør udsendes soldiagrammer over andre tidspunkter på året og sen eftermiddag/aften, således at der
dermed gives et retvisende billede over forskelle mellem 9 og 12 meters bebyggelse på alle tidspunkter af henholdsvis
året og dagen, og
 
at det i øvrigt slet ikke bør overvejes at give dispensation, før der er indleveret en egentlig ansøgning om byggetilladelse,
således at der af alle interessenter kan kommenteres på ikke kun højden, men hvorledes det mulige hus i sin helhed
kommer til at påvirke omgivelserne.
 
Venlig hilsen / Regards

Christian K. Clasen
Partner 

Amerikakaj
Dampfærgevej 26
Postboks 2562
DK-2100 København Ø

T: +45 35 25 39 41
M:+45 40 10 79 55

www.norrbomvinding.com 

 

 

Denne mail kan indeholde fortroligt materiale. Hvis du ikke er den rette modtager, bedes e-mailen returneret til os og
derefter slettes. Det er ikke tilladt at beholde, kopiere eller videresende denne e-mail, hvis du ikke er den rette modtager.
Norrbom Vinding behandler personoplysninger i forbindelse med vores rådgivning og øvrige juridiske bistand.
Yderligere informationer om databeskyttelse og vores behandling af personoplysninger er tilgængelig her.

This mail may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please return it to us
and then delete it. You are not allowed to keep, copy or forward this email if you are not the intended recipient.
At Norrbom Vinding, we process personal data when we provide legal advice and assistance.
You can read further information on data protection and our processing of personal data here.

-- AKT 406842 -- BILAG 1 -- [ Sofievej 20b - Sagsnr 2019-1481 ] --
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Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Cc: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Fra: edelbent@mail.dk (edelbent@mail.dk)
Titel: Sagsnummer 2019-1481 / Ansøgning om dispensation for Sofievej 20 B
Sendt: 10-09-2019 14:02

Til Gentofte Kommune,
 
Hermed gør vi opmærksom på at vi (begge undertegnede) ikke ønsker at der skal gives dispensation til et
forhøjet byggeri på Sofievej 20 B. Vi ønsker med andre ord at gældende lovgivning følges og at der
maksimalt bygges et op til 9 meter højt hus. Vores grund ligger væsentligt lavere og vi ønsker ikke et 12
meter højt hus opført. Vi undrer os i øvrigt over fremsendte billedmateriale fra andre huse på vejen, der får
samtlige billeder af husene til at fremstå væsentligt højere end de normalt fremstår. Samt over at der i
materialet ikke indgår billeder af nabohuset – altså vores på Sofievej 20 A – der som det laveste hus på
vejen står i stor kontrast til et forhøjet byggeri? Det virker misvisende og uden hensyntagen til os som
nærmeste nabo.
 
Ligeledes vil vi samtidig gøre opmærksom på at vi ikke ønsker at grunden på Sofievej 20 B forhøjes, da vores
grund - Sofievej 20 A som ligger nede bag 20 B - ligger væsentligt lavere end 20 B. Hvis grunden forhøjes vil
vores grund komme til at fremstå endnu lavere og moseagtig / samle mere regnvand. Derudover vil det
tage mere lys vores hus.
 
Vi ser frem til at vores lavtliggende og og lave hus tages med i betragtningen samt i orienteringen af folk på
vejen og i Kommunens afgørelse – så vi kan undgå at skulle indgive anke og dermed yderligere forsinkelse
af sagen.
 
Med venlig hilsen
Edel Kristensen
Bent Kristensen
Sofievej 20 A
2900 Hellerup
 
Tlf. 39621734
 
 

-- AKT 406951 -- BILAG 1 -- [ Sagsnummer 2019-1481  Ansøgning om dispensation for Sofievej 20 B ] --



Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk), edelbent@mail.dk (edelbent@mail.dk)
Fra: Indira McCormick (indiramccormick@gmail.com)
Titel: Sagsnummer 2019-1481
Sendt: 13-09-2019 12:52
Bilag: 20190913_122248.jpg; 20190913_122230.jpg;

På vegne af Edel og Bent Kristensen, Sofievej 20 A, 2900 Hellerup, email: edelbent@mail.dk 

Til Gentofte Kommune,

I forlængelse af vores indsigelse imod at give dispensation for forhøjelse af byggeriet på Sofievej 20 B, 2900
Hellerup, samt vores undren over billedmaterialet i kommunens tilsendte skrivelse, der får husene til fremstå
højere samt ikke indeholder et billede af huset på nærmeste nabogrund - vores på Sofievej 20 A - fremsender
vi hermed to billeder som vi ønsker skal indgå i billedmaterialet i sagen, og som vi forventer at kommunens
bestemmende mødedeltagere alle modtager og medtager i deres beslutning. 

Med venlig hilsen
Edel Kristensen
Bent Kristensen
Sofievej 20 A
2900 Hellerup

-- AKT 407608 -- BILAG 1 -- [ Sagsnummer 2019-1481 ] --
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Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk)
Fra: Vibeke Meyer (vibekemeyer@mail.dk)
Titel: Sagsnr.: 2019 - 1481
Sendt: 17-09-2019 15:36

 
 

Fra: Vibeke Meyer [mailto:vibekemeyer@mail.dk] 
Sendt: 17. september 2019 15:22
Til: 'plan-byg@gentofte.dk'
Emne: d.17- 09- 2019
 
Til Sarah Zonarelli Lørup, Teknik og Miljøforvaltningen, Gentofte Plan og Byg.
 
Jeg henvender mig som nabo til den nedrevne villa på Sofievej nr. 20 B.  Min Sofievej 18 B er en villa, jeg og min familie
byggede med hensyn til den store villa tilhørende Dir. Wirenfeldt, så alle hensyn byggemæssigt blev tilgodeset. Det blev
et toetagers hus, hvor familien Meyer boede sammen i årene indtil 1990, da min mand døde i 1989 og tre måneder efter
min 90 år gamle svigermor også døde (i november). Efter at mit liv i vores dejlige og velbyggede hus jo blev for stort for
mig alene, solgte jeg den største del, og har siden da selv beboet den nordligste del, 112 kvm, med stor terrasse, og
have nedenfor, hvorfra jeg har haft solen fra kl.11 og resten af dagen.
 
Jeg må på det kraftigste sætte mig imod, at huset på 20 B bliver mere end 9 m højt, og at det, som jeg har hørt, måske
skal ligge tæt ved ”Kollegiet af 1961” i stedet for som Wirenfeldts villa i den vestlige del af grunden. Det vil tage meget
lys fra min placering, som vores arkitekt, Mogens Irming, havde sørget så godt for.
 
Jeg vil gerne kontaktes, hvis man beslutter at bygge højere end 9 meter og flytter grundarealet for selve villaen længere
østpå end den villa, som man har revet ned (der de sidste år var ejet af familien Krogh Hansen). Og måske endda vil
hæve haven ned mod Købmand Kristensens villa, Det vil nemlig nedsætte værdien af Sofievej A og B (nu Clasens og
Meyers) og det må begge vore familier bestemt sætte os imod. Jeg går ud fra, at Christian og Lena Maria Clasen også
er imod forslagene.
 
Hilsener fra
 
Vibeke Meyer
Sofievej 18 B
2900 Hellerup
40 59 69 63 – 39 62 69 63
vibekemeyer@mail.dk

-- AKT 408121 -- BILAG 1 -- [ Sagsnr. 2019 - 1481 ] --



Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk), Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: Anna-Lena Jeppsson (annalena.jeppsson@gmail.com)
Titel: Sagsnr.: 2019 -1481, Sofievej 20B
Sendt: 20-09-2019 21:07

Kære Sarah,

tak for brevet vedrørende Sofievej 20B! Det var trist at se huset nedrives. Som nævnt i det vedhæftede
materiale var det et markant hus. Det var en vigtig del af bebyggelsen på og omkring Sofievej. Med sin
arkitektoniske udformning var det med til at sætte sit præg på området, med sin specielle karakter fra
slutningen af 1890erne.

Ansvaret for at bevare dette miljø hviler på alle os der bor her. I de år hvor jeg har boet her, har der været gode
eksempler på huse der har været i dårlig stand, der er blevet renoveret og reddet af nye ejere. Så gik det
desværre ikke for huset på Sofievej 20B. De nye ejere har nu et ekstra stort ansvar for at sikre at det nye hus
kommer til at fylde den samme rolle i området som det gamle. Kommunens krav bør være at det nye hus
bygges efter de samme tegninger som det gamle, for at sikre at områdets unikke karakter bevares for
fremtiden.

MVH
Anna-Lena Jeppsson
Svanemøllevej 111
2900 Hellerup

-- AKT 408860 -- BILAG 1 -- [ Sagsnr. 2019 -1481, Sofievej 20B ] --
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Til: Sarah Zonarelli Lørup (szl@gentofte.dk), Morten Rix-Møller (morten@limousineservice.dk),
hognitummas@gmail.com (hognitummas@gmail.com)

Fra: Anja Klode Rix-Møller (anjaklode@hotmail.com)
Titel: Sv: Vedr. Sofievej 20B
E-mailtitel: Sv: Vedr. Sofievej 20B (GK Id nr.: 408920)
Sendt: 29-09-2019 20:34

Kære Sarah,

Tak for din mail med info omkring indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.

Vi har læst dem igennem, og vil blot kommentere generelt på henvendelserne fra de 5 borgere/familier,
som har responderet på det fremsendte orienteringsmateriale.

Det er vigtigt for os at pointere, at vi købte huset på Sofievej 20B, fordi vi forelskede os i villaen - dets
tidstypiske og smukke udtryk, som vi havde en klar forventning om, at vi skulle gennemrenovere og give nyt
liv.

Vi overtog huset fra Fru Henni Krogh-Hansen uden forbehold, og gennemgik først huset med
byggesagkyndig efter overtagelsen. Det viste sig desværre, at huset gennem mange år har været
misligeholdt, og - som mange naboer nok er bekendt med, har stået uden tag og varme i flere år. Denne
kombination havde resulteret i råd og svamp i alle bygningsdele - herunder murværk og bærende
konstruktioner. Vi har derfor taget konsekvensen, og fået en nedrivningstilladelse, så vi kan bygge en ny
tilsvarende smuk og udtryksfuld villa, som er sund for vores familie at bo og leve i.

Vi synes derfor at det er dejligt, at se en indsigelse, som pointere det ekstra ansvar, som vi er blevet pålagt i
forbindelse med nedrivningen af den eksisterende villa. Det ansvar mener vi klart at kunne leve op til, ved
udførelsen af et projekt ud fra de rammer, som gives ved det fremsendte materiale, hvor vi bygger et nyt
hus i samme stil og udtryk som de eksisterende villaer mod gaden på Sofievej, som - ligesom det oprindelige
hus på Sofievej 20B, og de fleste af de eksisterende villaer har en byggehøjde på op til 12-13 meter.

Der er gjort indsigelse imod regulering af terræn. Det er vi uforstående overfor, da dette ikke har været
diskuteret eller ansøgt. 

Indsigelser omkring indkigsgener kan vi forstå, da det vil være naturligt at have interesse herfor som nabo.
Men med et byggeri i samme højde og stil som den oprindelige villa, vil ikke skabe yderligere indkigsgener
end det oprindelige byggeri havde.

Hvis der er kommende naboer eller øvrige, som har spørgsmål eller andet, er de meget velkommen til at
kontakte os direkte - Morten kan fanges på mobil 40178875.

Venlig hilsen

Morten & Anja Rix-Møller

Fra: Sarah Zonarelli Lørup <szl@gentofte.dk>
Sendt: 23. september 2019 09:30
Til: Anja Klode Rix-Møller <anjaklode@hotmail.com>; Morten Rix-Møller <morten@limousineservice.dk>;
hognitummas@gmail.com <hognitummas@gmail.com>
Emne: Vedr. Sofievej 20B (GK Id nr.: 408920)



 
Kære Anja, Morten og Høgni 

Hermed de indsigelser og bemærkninger, som er kommet i forbindelse med naboorienteringen på Sofievej 20B. 
Akterne er også tilgængelige på weblager.dk 

Med venlig hilsen 

Sarah Zonarelli Lørup 
Arkitekt m.a.a

Gentofte Kommune - Plan og Byg 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 

Rådhuset | 39 98 00 00 
Direkte | 39 98 37 33 

Hovedmail | plan-byg@gentofte.dk 
Sikker mail | gentofte@gentofte.dk 
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Ordruphøjvej 39 

 

Fra vest mod øst 



fra øst mod vest 



Fra syd mod nord 



 

Fra nord mod syd 
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Opfølgning på opgaveudvalget ’Detailhandel i Gentofte’, 3. kvartal 2019

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 24. september 2018

Reference til stående udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings-

og Arkitekturudvalget

Opgaveudvalgets opgave: Udarbejde et forslag til en strategi for bevaring og udvikling af 

detailhandelen i Gentofte samt et idékatalog med forslag til, 

hvordan detailhandelen, ejendomsejere, borgere og kommune 

aktivt kan bidrage til at realisere indsatser, der fremmer detail-

handelens udviklingsmuligheder i kommunen.

Opfølgning pr. 22. oktober 2019

Det tidligere omtalte forpligtende netværk til koordinering af aktiviteter blev i foråret 2019 etableret med 

navnet ’Liv i byen’. Netværket består af fem repræsentanter fra handelsstanden, herunder formanden for 

Handelsstandsforeningen og tre repræsentanter fra Gentofte Kommune.

Netværket har bl.a. fokus på muligheden for at pulje de midler, der er afsat til kulturelle og bæredygtig-

hedsfremmende aktiviteter, og tænke disse ind i arbejdet med at fremme ’Liv i byen’-aktiviteter.

Det er aftalt, at alle henvendelser fremover sendes til de kommunale repræsentanter i netværket, som vi-

dereformidler til relevante kolleger. Det kan være ønske om opsætning af plakater/bannere, vejspærringer 

osv. Dermed er der skabt en nem og enkel adgang til kommunen, når handelsstanden har brug for kommu-

nal deltagelse i forbindelse med planlægning og afholdelse af deres aktiviteter.

Netværket har holdt tre indledende møder i foråret 2019 og på disse møder drøftet samarbejdsmulighe-

der og -formen. Det er besluttet, at netværket fremover mødes regelmæssigt for at koordinere handels-

standens og kommunens egne aktiviteter og fælles aktiviteter, der har til hensigt at fremme liv i byen. Til 

dette formål er der lavet en fælles webbaseret kalender. Fælles aktiviteter skal tage afsæt i detailhan-

delsstrategiens målsætninger og tilhørende idékatalog. 

På det seneste møde den 19. september 2019 blev det drøftet, at det er afgørende for at kunne skabe liv 

i byen, at der etableres samarbejder med alle aktører i bydelene. Vangedes Venner blev nævnt som et 

godt eksempel herpå. Det blev aftalt, at handelsstandsforeningens bestyrelse udarbejder drejebøger for 

bred involvering af fx kulturlivet og ildsjæle blandt borgere i udvalgte bydele/handelsstrøg. 
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