Skur, Mosevangen 38, 3460 Birkerød

Tillæg til tidligere fremsendte
ansøgning om bygning af skur på
Mosevangen 38.

Vi har valgt en placering som skæmmer mindst
muligt, ved at placere sig op af naboens muredede garage/skur og samtidigt er trukket 8 meter
væk fra vejen.
Det højeste punkt, som byggeriet har i dag bliver
reduceret med 40-50 cm, så det færdige skur vil
fremstå mindre voldsomt. Desuden har vi plantet hæk som på et tidspunkt vil skærme yderligere for indblik.
Vi vil naturligvis rette os efter Søren Worms
henstilling om at regnvand enten skal opsamles
i en faskine, eller koble det sammen med det
eksisterende regnvandssystem via en regnvandsbrønd med mulighed for oprensning og derfra
videre til eksisterende regnvandsbrønd på enten
for- eller bagsiden af huset.
Flg. sider viser et udpluk af 12 huse i Kunstnerbyen med sekundær bebyggelse (garager, udhuse, overdækkede terrasser og lignende) i Kunstnerbyen 2020.
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Kort og data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Udpluk af sekundær bebyggelse (garager, udhuse, overdækkede terrasser og lignende) i
Kunstnerbyen 2020.
http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?

Mosevangen 34 – 20 m2

Mosevangen 40 – 12 m2

Mosevangen 36 – 16 + 12 m2

Mosevangen 44 – 17 + 11 m2

Mosevangen 38 – 5,1 m2

Mosevangen 50 – 7 + 2,8 m2
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Mosevangen 54 – 5,4 m2

Æblerosestien 6 – 8,5 + 15,4 m2

Æblerosestien 2 – 11 + 14 m2

Æblerosestien 8 – 13,1 + 1,8 m2

Æblerosestien 4 – 20 + 5,5 m2

Æblerosestien 10 – 8,6 m2

Rudersdal

www.rudersdal.dk/infosider/jeg-vil-bygge-ensmaabygning

Hvor meget må jeg bygge – og hvornår skal jeg søge om byggetilladelse?
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Notat 26. juni 2017

Vejledning om opførelse af sekundær
bebyggelse med et samlet areal på
højst 50 m2
Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser
og lignende bygninger med et samlet areal på
højst 50 m2.
Fra den 1. juli 2017 udgår anmeldelsesbegrebet i bygningsreglementets kapitel 1.5. Det betyder, at det ikke længere kræver ansøgning om
byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen
at opføre sekundær bebyggelse, når bygningerne har et samlet areal på højst 50 m², og hvor
disse samtidig overholder bygge-retten og anden
lovgivning.
Ændringen træder i kraft den 1. juli 2017, og
nedenstående er således gældende for opførelse
af sekundær bebyggelse, der opføres efter denne
dato.
Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler,
der er gældende på tidspunktet for opførelsen.
Opførelse af sekundær bebyggelse, der påbegyndes før den 1. juli 2017, er derfor fortsat omfattet
af reglerne om anmeldelse.

Du må have et samlet areal af sekundær bebyggelse på din ejendom på højst 50 m2 uden at
søge om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten, og anden lovgivning
er overholdt. Det er altså ikke størrelsen på den
enkelte bygning, der bestemmer, om du skal
have en byggetilladelse, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse du har på
grunden.
Du skal altså være opmærksom på, at bygningsreglementets bebyggelsesregulerende
bestemmelser om bl.a. bebyggelsens afstand til
skel, højde, bebyggelsesprocent mv. skal overholdes. Hvis det ikke er muligt at overholde bestemmelserne, skal du søge om byggetilladelse.
Det er en god ide at tjekke, hvad der gælder
for din ejendom, så bygningsreglementet, eventuelle deklarationer og anden lovgivning overholdes, og at den sekundære bebyggelse lever op
til de regler, der er gældende på tidspunktet for
opførelsen.
Er det samlede areal for sekundær bebyggelse på grunden over 50 m2, skal du altså søge
om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at
overdækninger også tæller med i arealet. Kan
bygningerne ikke overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, skal
du ligeledes søge om byggetilladelse via Byg og
Miljø.
Begrænsningen på de samlede 50 m2 for
sekundære bygninger gælder alle fritstående
”småbygninger” på grunden. Hvor der tidligere
i visse tilfælde var mulighed for at opføre op til
2 småbygninger på op til 10 m2 uden byggetilladelse, indgår de nu i det samlede areal.

