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Afgørelse - dispensation til indretning af 1. sal samt ændring af be-

plantning på ejendommen Udlejrevej 4, 3650 Ølstykke med matr. nr. 3a, 

Udlejre by, Ølstykke. 

Egedal Kommune giver hermed dispensation fra lokalplan nr. 107- Udlejregård  

til: 

• Indretning og anvendelse af tagetagen på eksisterende og ny bebyggel-

se indenfor lokalplanens byggefelter til de formål, som lokalplanen åbner 

mulighed for (boligformål samt fælles- og aktivitetshus) 

• Fjernelse af ejendommens eksisterende beplantning 

 

Dispensation til indretning af tagetager gives under forudsætning af, at lysindtag 

til 1. salen udføres på en måde, som harmonerer med bebyggelsens traditionelle 

stil. I forbindelse med byggetilladelsen skal der derfor fremlægges et projekt til 

kommunens godkendelse, hvori det sikres 

• At der kun opsættes et begrænset antal tagvinduer i form af kvist- og 

ovenlysvinduer – som udgangspunkt max 3 pr. tagflade 

• At tagvinduerne placeres enkeltvis og rytmisk på tagfladen og samord-

nes med facadens hulsætning. 

• At eventuelle ovenlysvinduer højst gives følgende udvendige mål H:100 

cm, B:60 cm 

• At eventuelle kviste udformes som heltagskviste, pultkviste eller front-

kviste med traditionel opbygning og dimensioner 

• At der på hver side af den enkelte bygning højst opsættes én frontkvist 

og at eventuelle frontkviste placeres centralt på tagfladen 

• At frontkviste udføres med symmetrisk saddeltag med samme taghæld-

ning og belægning som husets tag 

 

Dispensation til fjernelse af ejendommens eksisterende beplantning gives på føl-

gende vilkår: 

• Når den eksisterende hegnsplantning langs skel omkring ejendommen 

fjernes, skal der i den næst følgende plantesæson etableres nyt levende 

hegn langs samme skel 

• Levende hegn langs skel skal udføres som løvhæk f.eks. af arterne bøg, 

avnbøg eller navr, eller som blandet buskbevoksning af traditionelle 

hegnsarter som hæg, syren, rose, hyld, tjørn.  Hegnet skal ind mod na-

bo og fællesarealer holdes i en højde af højst 1,80 cm med mindre andet 

aftales med naboen. 
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Udnyttelse af afgørelsen og tinglysning af vilkår 
 

• Dispensationen er givet efter planloven og bortfalder, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år. Det vil sige, at du skal have påbe-
gyndt arbejdet inden 3 år efter modtagelsen af dispensationen. 

• Dispensationen og vilkårene som fremgår her over tinglyses på 
ejendommen på kommunens foranledning. Kommunen opkræver 
tinglysningsafgift på kr. 1400,- fra ansøger. 

 

 

Redegørelse for afgørelsen 

Vi har fra Emil Sylvest Udlejregaards Fond, som bestyrer ejendommen Udlejre-

vej 4, 3560 Ølstykke, modtaget en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 107 

for Udlejregård til indretning af 1. sal på bebyggelse indenfor området samt æn-

dring af grundens beplantning, herunder fjernelse af eksisterende hæk og plant-

ning af ny bøgehæk. 

 

Lokalplan 107  

Lokalplanens § 1 fastlægger, at lokalplanen har til formål at fastlægge ejen-

dommens anvendelse til boligformål og tilhørende aktivitetshus/ fælleshus og 

parkering samt at sikre fri- og opholdsarealer i bebyggelsen, beplantning samt 

stiforbindelse langs Udlejrevej.  Af redegørelsen fremgår, at det er hensigten, at 

gården skal renoveres og genopbygges i oprindelig stil og at haveanlægget med 

de karakteristiske store træer så vidt muligt skal bevares. 

 

Lokalplanens § 5.2 fastlægger, at ny bebyggelse kun må opføres i en etage. 

(Indretning af bolig i en hidtil uudnyttet tagetage svarer i denne forbindelse til 

opførelse af ny bebyggelse.) Lokalplanens § 6.2 fastlægger, at bebyggelsen skal 

udføres i tidstypiske materialer, farver og arkitektur, som var gældende på opfø-

relsestidspunktet. 

 

Lokalplanens  § 7.3 fastlægger, at gårdens beplantning i videst mulig udstræk-

ning skal bevares og en beplantningsplan for området skal godkendes af byrå-

det.  

 

Det ansøgte forudsætter således dispensation fra § 5.2 og 7.3  i lokalplanen. 

 

Tagetagen 

Lokalplanen giver ikke nogen begrundelse for, hvorfor ny bebyggelse kun må 

opføres i én etage. Lokalplanen lægger op til, at bebyggelsen i området kan ud-

føres som traditionelle længebygninger med højt saddeltag, der er velegnet til 

indretning af tagetagen og fastlægger desuden, at ny bebyggelse i området skal 

opføres i traditionel arkitektur, farver og materialer. Ved udnyttelse af tagetagen 

vil det være nødvendigt at etablere ovenlysvinduer eller kviste og i den forbin-

delse skal det derfor sikres, at ovenlys og kviste tilpasses den traditionelle stil. 

 

Indretning af tagetagen på bebyggelse, der opføres indenfor lokalplanens byg-

gefelter, vurderes ikke at kunne medføre indbliksgener i forhold til nærliggende 

ejendomme, idet byggefelterne er trukket tilbage på grunden og tagfladerne ik-

ke vender ind mod naboejendomme med beboelse.   
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ikke vil være i strid med lokal-

planens principper at tillade indretning af bebyggelsens tagetager til boligformål 

eller fælleshusaktiviteter, når det sikres, at lysindtag til tagetagen udføres på en 

måde, som harmonerer med den traditionelle stil. 

 

Beplantning 

Lokalplanen har bl.a. til formål at sikre områdets beplantning, herunder bevaring 

af karakteristiske store træer. Det fastlægges, at der skal udarbejdes en be-

plantningsplan, som skal godkendes af byrådet. Lokalplanens kortbilag viser in-

gen særligt udpegede bevaringsværdige træer men angiver levende hegn i skel 

langs ejendommen. Lokalplanen rummer ingen beskrivelse af formål eller ind-

hold af den foreskrevne beplantningsplan. Det vurderes på den baggrund, at be-

plantningsplanen udelukkende skal tjene til sikring af, at eventuel bevarings-

værdig beplantning på ejendommen fastholdes. 

 

Ved besigtigelse den 12. november 2012 er det konstateret, at der i skel mod 

nord og øst samt inde på grunden langs vestskellet findes et levende hegn be-

stående af en relativt ny beplantning af en thuja-lignende art. Hegnet er i en 

dårlig forfatning og en del af planterne er gået ud.  Langs grundens sydskel og 

den vestlige afgrænsning af indkørslen findes desuden et levende hegn beståen-

de af en ældre, forvokset løvhæk. Ingen af hegnsbeplantningerne vurderes at 

være særligt gamle, karakterfulde eller bevaringsværdige.  

 

På grunden syd for hovedhuset står der enkelte træer, herunder bl.a. et par sty-

nede træer, placeret symmetrisk om haveudgangen på husets sydfacade. Ingen 

af træerne er særligt store, og kun de to træer ved facaden kan betegnes som 

gamle og karakteristiske. Disse to træer er imidlertid skæve og hårdt beskårne 

og er desuden stærkt problematiske i forhold til bevaring af bygningen, da de 

står meget tæt på facaden. Det vurderes uhensigtsmæssigt at fastholde, at dis-

se træer skal bevares, såfremt bygningen ønskes bevaret. 

 

Samlet set vurderes det, at der i dag ikke findes beplantning af væsentlig beva-

ringsværdi på ejendommen, og at fastholdelse af lokalplanens § 7.2 derfor ikke 

vil være meningsfuld. Dog bør et levende hegn i eller langs ejendommens skel 

fastholdes. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke i strid med planens principper at 

dispensere til fjernelse af den eksisterende beplantning på ejendommen, herun-

der både eksisterende træer og eksisterende hæk, dog under forudsætning af, 

at der etableres nyt levende hegn langs skel efter retningslinierne som angivet i 

vilkårene. 

 

Nabo- og partshøring 

Der er afholdt nabohøring i 14 dage med høringsfrist 20. december 2012. Der er 

ikke indkommet høringssvar. Der er derfor ikke afholdt partshøring. 

 

Natura 2000 

Egedal Kommune vurderer, at indretning af tagetagen og ændring af 
beplantningen ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, 
herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vok-
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se, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Klage 
Enhver, som har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen. 
Man kan dog kun klage over retlige spørgsmål, det vil sige, hvis man 
mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-
/procedureregler ikke er overholdt. Der kan således ikke klages over 
skøn, som kommunen har udøvet.   
 
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er med-
delt. Klagen skal sendes til Egedal Kommune, Center for Plan, Kultur og 
Erhverv, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse eller på e-mail til 
cpk@egekom.dk   
 
Kommunen sender klagen videre til klagemyndigheden, som er Natur- 
og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til, om 
klagen kan realitetsbehandles. Nævnet opkræver et gebyr for behand-
ling af klagen, men gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis 
medhold i din klage. Se nærmere på www.nmkn.dk  
 
Klager har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklage-
nævnet særskilt beslutter det. 
 
Lovgrundlag 
Planlovens § 19 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen i forhold til 
lokalplaner kan dispensere til mindre ændringer, som ikke strider mod 
planens principper. 
 
Planlovens § 20 fastlægger, at der ikke må træffes afgørelse i en sag før 
der er foretaget nabohøring, med mindre afgørelsen er af underordnet 
betydning.  
 
Planlovens §§58, 59 og 60 fastlægger, at enhver med retlig interesse i 
sagen kan påklage sagen for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Anne Wegener 

byplanarkitekt 

Direkte tlf. 7259 7204 

bygge og plancenteret 

Egedal Kommune 


