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Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Att.: Chefplanlægger Susanne Birkeland.
Sagsnummer: 18/19036

23-05-2019

Vedr. Nabohøring ift. udstykning af matr. Nr. 6r Kålundsvej 36, Farum

Vi har d. 5-11-2018 gjort indsigelse mod en udstykning af ovennævnte matrikel og har således tidligere
givet vores synspunkter tilkende for Furesø Kommune. Vi er uforstående overfor at kommunen ikke har
afvist udstykningen af grunden, i særdeleshed taget i betragtning, at Furesø Kommune for blot 7 år siden
afviste samme ansøgning på præcis samme matrikel.
Udstykning af præcis ovennævnte grund blev afvist i 2012 af Furesø Kommune, og Natur- og
Miljøklagenævnet, da de tidligere ejere af hhv. Kålundsvej 34 samt 36 ansøgte om at få dette udstykket.
Furesø Kommune argumenterede imod en udstykning af grunden ud fra følgende argumenter:
•

•
•
•

•
•

Med baggrund i Partiel byplanvedtægt nr. 14 og med argumentation om at udstykningen som
koteletgrund ikke overholdte byplanvedtægtens bestemmelse om mindste facadelængde på 20
meter.
Der lægges vægt på, at der ikke foreligger en ekstraordinær begrundelse for udstykning og at
byplanen ikke taler for en dispensation for mindste facadelængde.
Der blev lagt vægt på hensigten med planens bestemmelse om ikke at forøge den i forvejen
fortættede del af nærområdet.
Kommunen anså bestemmelsen for afgørende for den karakter byplanen forsøgte at skabe og at
små facadelængder/kotelet grunde bidrager til at kvarteret får en karakter af mere intensiv
udnyttelse med mere bebyggelse, flere beboere og mere trafik.
Antallet af ejendomme langs Kålundsvej er ikke forøget ved kotelet udstykning siden vedtægtens
ikrafttræden.
En tidligere erfaret modstand hos naboer/genboer mod udstykning samt fortætning i området. (6
naboer klagede til Miljø og Naturklagenævnet, Statsforvaltningen samt Tilsynet. Hvoraf 2 af disse
klagere også var nabo/genbo til Kålundsvej 36).

Afvisningen af udstykningen blev påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, men de stadfæstede afgørelsen
om ikke at udstykke Kålundsvej 36.
Vi er enige i ovenstående argumenter og vil i forlængelse af ovenstående afgørelse fra 2012, endnu engang
gøre indsigelse imod en udstykning af Kålundsvej 36. Vi har således ingen interesse i, at der nu dispenseres
fra Furesø kommunes og Natur og Miljøklagenævnets tidligere afgørelse i denne sag.
Udover ovenstående argumentation mener vi desuden, at en udstykning vil berøre os væsentligt og være til
gene samt stor ugunst for os med baggrund i følgende forhold:
•

•

Vi købte vores hus fordi huset ligger ugeneret og uden indkig fra naboejendomme samt med viden
om at kommunen tidligere havde afvist en udstykning på nabogrunden (Kålundsvej 36). En
udstykning af grunden vil resultere i placeringen af et ekstra hus med direkte udsyn ind i vores stue
og have samt overskride vores privatfred og derved være til stor gene.
Vores ejendom vil miste værdi, da udsigt, udsyn, lys og luft omkring vores hus vil blive markant
reduceret ved en udstykning.

Classification: Restricted

•
•

•

Hertil vil en indkørsel grænsende op til vores grund medføre væsentlige gener i form af reduceret
privatliv og øget støj.
Området omkring grunden er allerede relativt fortættet, særligt omkring den bagerste del af
grunden. Et hus på en evt. koteletgrund vil således være til stor gene, ikke kun for os, men også de
andre omkringliggende naboer, hvis huse grænser tæt op til skellet.
En udstykning vil ændre kvarterets fremtoning samt gå imod byplanens tilsigt om en åben karakter
såfremt der laves yderligere en indkørsel til en koteletgrund.

På baggrund af det tidligere afslag om udstykning samt at de samme forhold stadig er gældende og der ikke
er tale om en ekstraordinær begrundelse, har vi en forventning om, at den tidligere afgørelse fra 2012
danner præcedens for at Furesø kommune ikke fraviger Byplanvedtægt nr. 14 §4 og derved fastholder
Kålundsvej 36 som en matrikel.
En imødekommelse af dispensation fra Furesø kommune i denne sag, vil blive anket og få retsligt efterspil.

Med venlig hilsen

Mette

og Bo
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Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Att.: Chefplanlægger Susanne Birkeland.
Sagsnummer: 18/19036

Vedr. Naboorientering/parthøring - udstykning af matr. Nr. Gr Kålundsvej 36:

Vi har d. 14 maj 2019 modtaget naboorienting og parthøring vedr. Udstykning af ejendommen matr. nr. 6r
med adressen Kålundsvej 36 med etabling af koteletgrund på den nordlige del af grunden.

For at kunne svare på denne vil vi tage forskellige vinkler på spørgsmålet:
1: Tidligere behandlet ansøgning.
2: Årsagen til ansøgningen om dispensation.
3: Personlig og økonomisk konsekvens.

Ad 1:
Der har tidligere været en ansøgning om udstykning af samme matr. nr. med endelig beslutning taget af
Planudvalget d. 6. marts 2012.
Forud lå en ansøgning (dateret 12. dec 2011) af den nu afdøde ejer af ejendommen beliggende Kålundsvej
36 samt en anmodning af revurdering (dateret 21 jan 2012).
For ansøgingen af dec 2011 gav Furesø Kommune d. 10. jan 2012 afslag på udstykning. Begrundelsen var, at
kombinationen af mindste grundstørrelse samt facadelængde var afgørnede for den karakter som
Byplanvedtægt nr 14 søger at skabe. Furesø kommune skriver desuden, at Byplanvedtægtens formål har
været at sætte en stopper for en fortætning gennem udstykning af koteletgrunde i denne del af området
som er fastlagt til åben, lav bolibegyggelse.
Planudvalgets endelige afslag af 6. marts 2012 tager udgangspunkt i to retlige spørgsmål samt selve
spørgsmålet om udstykning af matr. nr. 6r. De retlige spørgsmål blev behandlet af Natur- og
Miljøklagenævnet og forvaltningen fik d. 23. feb 2012 medhold i at klagen ikke kunne imødekommes.
Vedr. selve spørgsmålet om afslag af udstykningen begrunder forvaltningen at der er lagt vægt på at der
ikke foreligger en ekstraordinær begrundelse for udstykning samt at byplanen ikke taler for en dispensation
for mindste facadelængde der vil forøge den i forvejen ret fortættede del af nærområdet samt at der er
erfaret modstand hos naboer/genboer. Desuden skriver man, at små facadelængder/koteletgrunde
bidrager til at kvarteret får en karakter af mere intensiv udnyttelse med mere bebyggelse, flere beboere og
mere trafik.

Ad 2:

Med i vurdering omkring ansøgningen for udstykningen må det være vigtigt at forvaltningen søger svar på
hvorfor der nu igen er modtaget en dispensationsansøgning. Vi er bekendt med at der er idag findes een
køber til hele ejendommen Kålundsvej 36 - derfor vil en dispensation og dermed udstykning ikke være
nødvendig. Den nu tidligere og nu afdøde ejer af ejendommen har en arving som ikke bor i komunnen og
dermed ingen interesse har for hvordan nærmiljøet samt naboskab påvirkes ved en udstykning. Derimod
må man anse det yderst sandsynligt, at årsagen til ansøgningen udelukkende skyldes er tale om økonomisk
suboptimering. Dette bestyrkes ved at sammenligne ejendommæglerens salgspris for den samlede grund
med den samlede pris for de to udstykkede grunde og at man kan opnå en højere fortjene Ise ved at
udstykke.

Ad 3:

For os bosiddende Hestehangsvej 13 vil en udstykning have en kraftig negativ påvirkning af vores privatliv.
Vores grund og ejendom ligger af historiske årsager klemt inde mellem mange forskellige naboer. Nogle af
naboerne ligger meget tæt på skel og flere af boligerne i vores dirkete nærmiljø er placeret i et højere plan
end vores. Man må antage, at der med 100% garanti ved udstykning opføres bolig placeret i den nordligere
ende af grunden så tæt på skel som muligt, eksempel på dette ses ved Kålundsvej 34. Dette vil medføre at
der absolut intet sted vil være på vores ejendom hvor der ikke er direkte kik ind i vores bolig og dermed
vores privatliv. Ydermere vil boligen fjerne langt størstedelen af vores nuværende udsyn mod syd hvilket
igen blot vil øge virkeligheden af tæt bebyggelse som Byplanvedtægt 14 netop vil forhindre.
Vi har desuden forhørt os hos en uvillig ejendomsmægler, opførsel af bolig ved vores sydlige skel vil have
en negativ indflydelse på værdien af vores ejendom. Det er på ingen måder rimeligt at vi som borger skal
acceptere et værditab som følge af andres økonomiske suboptimering.

Svar på Naboorientering/parthøring- udstykning af matr. Nr. Gr Kålundsvej 36:

B_aseret på alt ovenstående samt det faktum at der stadigt ikke på nogen måde er tale om en ekstraordinær
begrundelse, har vi en klar forventning og ønske om at kommunen bevarer sin kontinuitet i beslutningen
om bl.a. ikke at fravige Byplanvedtægt nr 14 §4 og dermed holder fast i at der ikke sker udstykning.
Såfremt at man fra kommunes side vælger at give dispensation vil vi allerede nu gøre det klart at vi vil klage
til alle relevante instanser.
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Emne: SV: Naboorientering/partshøring - Udstykning af matr.n
##DKALDialogtraad=20 l 9A05A l 4A08B48B25B039683##
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 14-05-2019
Emne: Naboorientering/partshøring - Udstykning af matr.n
Set fra Kålundsvej 32 ser opdelingen af grundene fornuftig ud.
Det vil være uhensigtsmæssigt og grimt med to adskilte udkørsler (nr 38 og nr 34) lige ved siden af
hinanden. Disse kunne måske integreres og blive til 1 fællesudkørsel. Udkørslen fra nr 36 kunne
måske også indarbejdes i fællesskabet. Umiddelbart bliver der vældig mange udkørsler lige ved
siden af hinanden. Nr 32 og 34 har allerede nu udkørsel til Kålundsvej lige ved siden af hinanden.
Hvis nr 38 også skal ud på Kålundsvej ved siden af disse 2 udkørsler så bliver det en meget bred
"udkørsel" og hvor skal nr 36 have udkørsel?
Med hilsen
Anne Hartmann
nr 32
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Emne: SV: Naboorientering/partshøring - Udstykning af matr.n
##DKALDialogtraad=20 l 9A05A14A08B48B21B359399##
----Oprindelig meddelelse---Fra: Returpost, Furesø Kommune
Sendt: 14-05-2019
Emne: Naboorientering/partshøring - Udstykning af matr.n
Jeg har 14. maj modtaget naboorientering/parthøring vedr. udstykning af ejendommen matr. nr. 6r,
Kålundsvej 36, med etablering af koteletgrund på grundens nordlige del.
Den nu afdøde ejer af ejendommen har tidligere ansøgt om dette, ansøgning dateret 12. dec 2011.
Der blev givet afslag på denne ansøgning om udstykning 10. jan. 2012.
Begrundelsen var, at mindste grundstørrelse samt facadelængde var afgørende for det miljø, som
Byplanvedtægt nr. 14 søger at skabe.
Desuden skriver Farum Kommune, at Byplanvedtægtens formål har været at begrænse/ stoppe en
fortætning gennem udstykning af koteletgrunde i denne del af området, som er fastlagt til åben, lav
bebyggelse.
Anmodning fra tidligere ejer om revurdering af afslaget (21. jan. 2012) blev et endeligt afslag (6.
marts 2012) med den begrundelse, at der ikke forelå en ekstraordinær begrundelse for udstykning,
samt at byplanen ikke taler for en dispensation for mindste facadelængde, der vil forøge den i
forvejen ret fortættede del af nærområdet. Samt at der er erfaret modstand hos naboer/genboer.
Desuden skrives der i afslaget, at små facadelængder/ koteletgrunde bidrager til, at kvarteret får en
karakter af intensiv udnyttelse med mere bebyggelse og tæt trafik.
Baseret på tidligere afslag og det faktum, at der stadig ikke er tale om ekstraordinær begrundelse,
forventer jeg, at kommunen bevarer sin kontinuitet i beslutningen om IKKE at fravige
Byplanvedtægt nr. 14 § 4, og således holder fast i, at der IKKE sker en udstykning.
Bedste hilsener,
Anette Thilo
Hestetangsvej 15
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