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Princip for sekundært byggeri 

Engkrogen 3-27, 4-40 og Mosevej 21-27 

 

Sagsnr. : B2014/00785 

 

 

Der kan efter ansøgning hos Byggesagsafdelingen opføres sekundært byggeri på ejendommene 

i henhold til dette brev og vedhæftede bilag. 

 

Baggrund for princippet 

Princippet er vedtaget på Engkrogens grundejerforenings generalforsamling 7. maj 2015, da 

der i deklaration tinglyst 8. januar 1948 er en betingelse om at der ikke må bebygges yderligere 

og af hensyn deklarationens krav om bevarelse af det arkitektoniske helhedsindtryk. 

 

Princippet er udarbejdet med hjemmel i Planloven og tilsidesætter derfor byggeretten som 

den er formuleret i Bygningsreglementet (for tiden BR-10). 

 

Princippet ophæver eksisterende princip for carporte (B30274).  

 

På grund af forskelle i bebyggelsesmulighederne er ejendommene delt op i tre områder (A, B 

og C).  

 

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 39 57 59 04 mellem kl. 12.30-14.00. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jens Tejl Jensen 
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Overskrift VS: Nye Principper

Afsender TMFJTJ@gladsaxe.dk        Dato 18-05-2015 07:29

Modtager Byggesagsafdelingen Postkasse <Byggesag@gladsaxe.dk>

Dokumenttekst:

 

Fra: Marianne Jørgensen [mailto:mariannesyndberg@gmail.com] 

Sendt: 17. maj 2015 20:20

Til: Hanne Haarup-Jensen; Jens Tejl Jensen

Emne: Nye Principper

 

Hej Jens,

Så har vi haft generalforsamling og principerne er godkendt. Nu skal I/kommunen vel 

officielt godkende dem, og vi skal individuelt søge om dispensationer.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedr. principper eller bilag, så skriv endelig.

Tak for et godt samarbejde, som jeg håber kan fortsætte.

Jeg har et spørgsmål vedr. skiltning på vejen. For enden af vores vej er der en vendeplads, 

hvor der ikke må parkeres, så vidt vi er orienteret. Der er dog ingen skilte, der signalerer 

dette. Kunne der komme skilt op? Såfremt du ikke har noget med dette at gøre, kan du måske 

oplyse, hvem jeg skal skrive til?

På forhånd tak for hjælpen.



Mange hilsner

Marianne Jørgensen

Formand for Grundejerforeningen Engkrogen



 

 

Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen Engkrogen 

Torsdag d. 7 maj 2015. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Mogens blev dirigent, Hans referent. 
 

2. Formandens beretning. 

          Se bilag 
 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Vi har meldt os ud af Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger, da vi ikke føler, at vi får udbytte af medlemskabet. Dermed 
sparer vi også kontingentet. 
 
 

4. Valg af bestyrelse og suppleant. 

Marianne genvalgt som formand 
Hanne genvalgt som kasserer 
Karina genvalgt som bestyrelsesmedlem 

 
5. Valg af revisor.  

Ruth genvalgt som revisor. 
 
6. Det videre forløb af godkendelse af sekundært byggeri. 

 

Alle har nu tilsluttet sig Principperne for bebyggelse. De vil nu blive sendt til 
Byggesagsafdelingen i Kommunen. Principperne vil fremover gælde som en 
forlængelse af den fortsat gældende deklaration af 8.1.1948. 
Det videre forløb for den enkelte grundejer der har bygninger, der ikke er givet 
tilladelser til, er at gå ind på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, og der at oprette en 
byggesag. 
I finder det under / byg og Bolig/ Skal du bygge? 
Kommunen ser gerne det sker inden sommerferien. 
 
Bestyrelsen vil udarbejde en pjece til ny tilflyttere med almene oplysninger om 
grundejerforeningen, og specielt om de principper for byggeri der nu er gældende. 

 
7. Hjemmesiden. 

 Der er p.t. ingen ansvarlig for hjemmesiden. Hjemmesiden er lavet i HTML. 
 Hanne nr. 18 vil gerne føre den videre. 

 Anders vil gerne hjælpe med at få den til at køre med enklere værktøjer. 
 
8. Parkeringsforhold. 

Der er problemer med mange biler på vejen. Vi opfordrer til, hvis det er muligt, at 
parkere i egen indkørsel. 



 

 

Marianne vil henvende sig til Kommunen om skiltning ved vendepladsen. 
Vi opfordrer til at der ryddes op på vendepladsen, og vi prøver at finde en anden plads 
til traileren. 
 

9. Fastlæggelse af kontingent. 

 Kontingentet forbliver uændret 150 kr. 
 
10. Eventuelt. 

                       Karina vil gerne være initiativtager til Sommer festen og til Julefesten. 
                       Fastelavnsfest    Karen ?    Mathilde ? 
                       Loppevejsudvalget: Hanne nr. 18 og Marie nr. 9. 
 
 
 
   Hans  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  
 
 



Principper for bebyggelse i Engkrogen     

 

Principper for bebyggelse 
 

Formål 
Formålet med dette dokument er, på baggrund af den fortsat gældende deklaration af 8.1.1948, at udstikke principper for Grundejerforeningen 

Engkrogen. 

Ved nybygning og renovering af det eksisterende byggeri  skal det tilstræbes,  at kvarteret fremstår harmonisk. Hvert enkelt hus bør ikke afvige 

væsentligt fra de øvrige huse i foreningen. I øvrigt ønsker vi, for at bevare områdets kvalitet og det gode naboskab, at byggeri drøftes med naboerne. 

Der skal holdes et 2 meter frit gangareal fra vej til hoveddørstrappe 

 

Byggefelter for Carporte, skure, kombinerede skure og carporte samt drivhuse 
 

A er huse på Engkrogen med lige numre. 

Foran huset: Bygge linje er 2 meter fra skel ved vej. 

Der skal være 1 meter fri adgang til huset. 

 Bagved huset: Der kan  kun bygges i en byggezone  til 3 meter fra hegnet. 

B er huse på Engkrogen med ulige numre. 

Foran huset: Bygge linje er 2 meter fra skel ved vej. 

  Der skal være 1 meter fri adgang til husets trappe 

 Bagved huset: Der kan  kun bygges op mod hegnet,  mod det røde hus. 

 

C er huse på Mosevej. 

tmfjtj
Henhører til brev af DAGS DATO



Principper for bebyggelse i Engkrogen     

Foran huset: Ingen byggelinie. Der kan bygges et mindre skur efter mål som vedlagte tegning se bilag 1 . 

 Bagved huset: Der  skal være fri adgang til huset. 

 

Bebyggelsesprocent 
 

I området er den maksimale bebyggelsesprocent på 40. Herudover kan følgende opføres, hvor der er plads: 

En carport på op til 15 m2. Vedlagte tegning gælder- 

Skur og/eller overdækket cykelparkering på op til 10 m2. Skur i baghaven på Engkrogen lige numre højest 8 m2. 

Kombineret carport og skur på op til 21 m2. Tegningen for carport er gældende, og skuret skal stå i forlængelse af carporten. 

Drivhus op til  8 m2. 

Ved enderækkehuse er der mulighed for at bygge på et større areal. Højdebegrænsningen skal overholdes. 

 
Hensyntagen til kloakker og vandledninger 
 

Der må ikke bygges en fast sokkel henover kloakker og vandledninger. 

 

Carporte 
 

 Carporte må højst være 2,10 meter i højden, og skal opføres som åbne konstruktioner uden sider. Der er i 1962 godkendt princip for carporte se sag 

30274 under Mosevej 21. 

 https://www.weblager.dk/rest/buildingproject/download/full/588363#pagemode=thumbs&view=Fit . Skitser vedlægges se bilag 2. 

tmfjtj
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Principper for bebyggelse i Engkrogen     

Skure/Drivhuse 
 

 Skure må højst være 2,10 meter høje. Skure skal bygges af  lægter og brædder. Farven skal være naturfarvet eller sort. 

 Tagene skal være gennemsigtig mathvid plast eller tagpap. 

Ved placering i skel skal der ske en tilpasning af hældning så højden her ikke overstiger 1,8 meter.   

Drivhuse har samme målangivelse som skure. 
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Principper for bebyggelse i Engkrogen     

 

Oversigtkort med grundstørrelse af de enkelte grunde, se dog start Engkrogen på næste side. 

 

tmfjtj
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Principper for bebyggelse i Engkrogen     

Oversigtkort Mosevej C huse og start Engkrogen lige numre A huse 

Byggefelt indtegnet 

 

 

 

 

 

Oversigtkort start Engkrogen , ulige numre B huse , midt lige numre A huse 

tmfjtj
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Principper for bebyggelse i Engkrogen     

Byggefelt indtegnet 

 

 

 

tmfjtj
Henhører til brev af DAGS DATO



Principper for bebyggelse i Engkrogen     

 

Oversigtkort slut Engkrogen, ulige numre B huse, og lige numre A huse 

Byggefelt indtegnet 
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Principper for bebyggelse i Engkrogen     

Bilag 1 

PDF dokument : Skur opstalt mod hus 

PDF dokument :Skur plan snit opstalt 

 

 

 

Bilag 2 

PDF dokument: Tværsnit og placering carporte 
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Formandens/kvindens beretning om Engkrogen 2014. 
 
Fester og sammenkomster 
Der er blevet afholdt de sædvanlige fester, som hører sig til på Engkrogen:  
Fastelavn: Dejligt at se så mange udklædte voksne og børn. 
Sommerfest: Skønt med så mange fremmødte til lækker mad - i år har vi også booket det gode 
vejr så kom endelig 
Loppemarked: Så bytter legetøjet igen hjem, skønt. Og skønt at se at det ikke kun er en selv med 
mange mange ting i kælderen. 
Halloween: Det er uhyggeligt/hyggeligt at få besøg af børnene på vejen, der må være stor 
opbakning for mine børn kommer hjem med store slikposer. 
 
Det er fantastisk, at disse traditioner fortsætter. De giver god mulighed for alle at komme i kontakt 
med hinanden - nogle der lige er flyttet ind, dem med små børn at få kontakt til andre børn, os hvis 
børn er ved at være store, men som holder af at se de nye små børn på vejen, voksne uden børn, 
som vil have lidt socialt samvær at komme. 
Nu har DR lige haft fokus på ensomhed, det her er jo med til at skabe sociale relationer. Jeg 
synes, at  jeg fornemmer der snakkes på kryds og tværs af hækkene. Der eksisterer sågar stadig 
en madklub. 
 
Bestyrelsen 
Jeg var jo blev lovet af den tidligere formand Mogens, at det ikke var det store arbejde at være 
formand, så jeg slog til. Så landede denne lille sag om vores sekundære bygninger.  
Den startede efter sommerferien sidste år og det gav naturligvis et lille gib i os alle. Vi fik nedsat et 
lille udvalg, der skulle komme med et udkast til de nye principper, og vi fik gang i en rigtig god 
dialog med Jens Tejl Jensen på kommunen. Vi havde også kontakt til Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger i Gladsaxe, men der fik vi ikke så megen hjælp fra, så den har vi meldt os ud 
af. Jeg vil dog lige sige en speciel tak til Hanne nr. 6, som har boret i gamle byggesager og givet 
os gode kort på hånden, når vi skulle tale med kommunen. Hans nr. 3 har også haft ekstra tæt 
kontakt med Jens Tejl Jensen på kommunen, så de er velvillige overfor vores situation og 
bygninger. En stor tak til jer to. En tak til udvalget for deres arbejde med at udfærdige de nye 
principper og inddrivningen af underskrifter. 
Vi fik tilføjet nogle enkelte rettelser og alle fik skrevet under på principperne. Der stødte lidt ekstra 
rettelser, så blev principperne blev sendt ud igen, og ingen har protesteret over de sidste 
ændringer.  
Principperne er hermed godkendt af en enstemmig grundejerforening. 
Den fremadrettede process kommer vi ind på senere. 
 
Hjemmesiden har ligget lidt stille, da Inga er flyttet, men trailerreservationen fungerer heldigvis. 
Hjemmesidens fremtid kommer vi også ind på senere. 
 
Marianne Jørgensen, nr. 14 
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Overskrift B2014/00785. Princip Engkrogen

Afsender Jens Tejl Jensen        Dato 26-02-2015 14:14

Modtager Byggesagsafdelingen Postkasse/GLXKOM/DK

Dokumenttekst:
Fra: grundejerforeningen Engkrogen <grund.engkrogen@gmail.com>
Til: tmfjtj@gladsaxe.dk
Cc: Engkrogen 03 <hans.claudi-hansen@skolekom.dk>, Engkrogen 05 
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<engkrogen@bo-brandt.dk>, Engkrogen 25 <chrole@hotmail.com>, Engkrogen 36 
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<mariannesyndberg@gmail.com>

Dato: 26-02-2015 14:04
Emne: B2014/00785. Princip Engkrogen

 

Hej Jens Tejl Jensen

 

Vi har arbejdet videre med principperne og vi, det er udvalget på  7 personer samt formanden 

for grundejerforeningen, er nået til enighed om vedlagte forslag.

 

Vi håber du vil kigge på det og sende os dine kommentarer.

 

Det er vores plan efterfølgende at sende materialet ud til alle grundejere sammen med en 

forklaring.

Vi vil derefter kontakte samtlige for at få deres tilslutning til principperne.

Efterfølgende vil vi få det konfirmeret på vores årlige Generalforsamling. Vi regner med at 



udskyde GF til maj måned.

Med venlig hilsen 

Hans Claudi-Hansen
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J. nr. Princip  1 
Sag: B2014/00785 012 
 

GLADSAXE KOMMUNE 
Byggesagsafdelingen 

NOTAT 

Referat af møde 9. februar 2015 

Principer for sekundært byggeri. 

Engkrogen 3‐27, 4‐40 og Mosevej 21‐
27, matr.nr. 16ex Buddinge m.fl. 

Dato: 9. februar 2015 
Af: Jens Tejl Jensen 

 
 
Fra bebyggelsen var: 
Mogens Steenbuch (Engkrogen 5), Hanne Haarup (Engkrogen 6) og Hans Ove Claudi‐Hansen 
(Engkrogen 3). 
 
Vi talte om den foreløbige tekst, modtaget her 28. januar 2015, om principper for sekundært 
byggeri i bebyggelsen. 
 
Status er på nuværende tidspunkt: 

 Der skal etableres et princip for en carport med et mindre integreret udhus 

 Der etableres et princip for et udhus og et drivhus på havesiden 

 Der etableres ikke et princip for udestue eller terrasseoverdækning 
 
Der skal indkaldes til en generalforsamling hvor principperne godkendes. Herefter skal Gladsaxe 
kommune godkende dem. Principperne anvendes ved ansøgning og hver enkelt ejer skal søge 
om bibeholdelse af eksisterende ulovligt opførte bygninger. 
 
Carport med udhus 
De smalle og ikke særlig lang grunde gør at et eksakt princip er at foretrække. 
Med en mindste afstand til skel mod vej på mindst 2 meter. 
Carportens længde, bredde og højde bør være defineret. 
Der kan kun være et mindre udhus integreret i carporten. Placeret i den ene side bagerste i byg‐
ningen.  Arealet bør defineres.  
Højden bør tilpasse hovedbygningen, sådan at der ikke opstår uheldige visuelle linjer der skæm‐
mer bebyggelsens facadeudtryk. 
 
Der eksisterer et princip for carporte (B30274. Engkrogen 6). Det er gældende frem til et nyt 
erstatter det. 
 
Udhus og drivhus i haven 
Udhuset og drivhuset bør holde en vis afstand til hovedhuset. Gladsaxe Kommune foretrækker 
der bliver defineret et byggefelt bagerst i haverne. 
Bygningshøjderne bør vælges i respekt for udsigt til det grønne område og omvendt sådan at 
beboelsesbygningen ikke skæmmes visuelt. 
2,5 meter vil være en absolut højdebegrænsning.   
 
Ejendomme med en særlig geometri skal der tages hensyn til. 
 



J. nr. Princip  2 
Sag: B2014/00785 012 
 

Mosevej 21 til 27 
For disse fire ejendomme skal udarbejdes en retningslinje for en mindre overdækning, eller et 
udhus 
 
Tagbeklædning og farvevalg 
Tagbeklædningen for carporte bør være fastsat og ensartet. 
For udhuse kan der fastsættes en bestemmelse om tagbeklædningens beskaffenhed. 
 
Farvevalg kan eventuelt defineres. 
 
Deklarationen 
Der skal af hensyn til de juridiske aspekter i at bebyggelsen er pålagt en deklaration om byggeri 
og ensartethed, skal der være enighed om de nye principper. 
 
Deklarationen er tinglyst 8. januar 1948. den kan ses på Weblager som journalnummer 13737 
(Engkrogen 3). 
 
Det kan blive aktuelt at kommunen foretager en partshøring af alle ejere. Ved uenighed vil 
kommunen, igen, overveje om der skal udarbejdes en lokalplan for området.  
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Medtag doknr. Ja

Dokumenttekst
Vi kan mødes her onsdag 9. februar 2015 kl. 9.15.

Indgang E (fløjen ved rundkørslen). Ring til mig på 39 57 59 04 når i skal lukkes ind.

Vi ses.

Vedhæftninger PDF Ja

Postliste Åben

Titel til postliste



Historik

Medtag historik Ja

Hej Jens Tejl Jensen
Vi har holdt en del møder og er foreløbig nået frem til vedlagte principper.
Imidlertid er der nogle områder vi er usikre på, og som vi gerne vil drøfte med dig.
Det drejer sig om placering, byggelinier og højde af skure og carporte.
Endvidere om mulighederne for dispensation.
Vi vil gerne mødes med dig på dit kontor. Gerne en formiddag, mandag, tirsdag elle 
onsdag. Vi kommer de samme tre som sidst.
Med venlig hilsen
Hans Claudi-Hansen
Hans Claudi-Hansen
Engkrogen 3
2860 Søborg
20636839
Hans.claudi-hansen@skolekom.dk



Grundejerforeningen Engkrogen 

Udkast til principper for bebyggelse 
Formål 
Formålet med dette dokument er at udstikke fremadrettede principper for bebyggelse i 

Grundejerforeningen Engkrogen. 

Generelle principper 
Områdets særpræg som rækkehuskvarter ønskes bevaret, dvs. vinduer, tage og skorstene skal – uden at 

være identiske – fremtræde ensartede. Ved nybygning og renovering af eksisterende byggeri tilstræbes 

det, at kvarteret fremstår harmonisk. Hver enkelt bygning bør ikke afvige væsentligt fra de øvrige 

bygninger i kvarteret. 

Bebyggelsesprocent 
I området er den maksimale bebyggelsesprocent på 40. Herudover kan følgende opføres: 

 Carport: Op til 15 m² 

 Skur og/eller overdækket cykelparkering: Op til 10 m² 

 Drivhus: Op til 10 m² 

Hensyntagen til kloakker og vandledninger 
Der må ikke bygges en fast sokkel henover kloakker og vandledninger.Placering af carport med fast 

sokkel er altså ikke mulig alle steder. 

Carporte 
Enhver carport skal opføres, så man fra huset kan se vejen gennem carporten. Carporten skal opføres 

længst muligt fra vejskel, og højst i 2,5 meters højde. Carporte skal opføres som åbne konstruktioner 

uden sider. 

Skure 
Ethvert skur skal opføres, således at det ikke forhindrer, at man fra husetkan sevejen. Skure må højst 

opføres i 2,5 meters højde. 

Materialevalg, vægge: Profilbrædder, rafter eller åbne trækonstruktioner – ingen store plader. 

Drivhuse 
Drivhuse må ikke opføres på fast sokkel eller med brystning. 
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Email

Modtager Format: navn <mailadresse>
grund.engkrogen@gmail.com

CC

BCC

Modtager

Svar sendes til byggesag@gladsaxe.dk

Signatur Modt.kvittering Ja

Venlig hilsen 
Jens Tejl Jensen
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen 
Byggesagsafdelingen 
Rådhus Allé 7
2860 Søborg 
__________________________________________ 
Byggesagsafdelingens telefon: 39 57 59 05 (alle dage 9.00-14.00) 
Direkte telefon: 39 57 59 04 (alle dage 12.30-14.00) 
Post til nye eller igangværende sager skal sendes til E-mail: byggesag@gladsaxe.dk 
Kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk

Afsender

Titel Kvittering for møde 5. december 2014 og links til eksempler på 
principper, princip for sekundært byggeri, Engkrogen 3-27, 4-40 og 
Mosevej 21-27, matr.nr. 16ex Buddinge m.fl.

Medtag doknr. Ja

Dokumenttekst
Tak for et konstruktivt møde i dag, hvor I var mødt frem tre personer fra foreningen.
Jeg forelagde hvilke rammer der er for etablering af principper for opførelse af bygninger og 
isætning af tagvinduer.

Her er nogle links til lignende principper. I er velkommen til at gemme den lokalt:

https://www.weblager.dk/download/5db61e00-b1a4-4390-b4b6-bd95f5a5b0d5

https://www.weblager.dk/download/1c5d1521-52d3-457b-a27f-04c3f24cad4f

Et princip under udarbejdelse.
https://www.weblager.dk/download/4d3f164b-dfb0-4680-aec6-4d71a9c5aeaa

Vedhæftninger PDF Ja

Postliste Åben

Titel til postliste



Afsender Marianne Jørgensen
mariannesyndberg@gmail.com

Digital Post ID

Postliste Åben

Titel til postliste

Vedhæftede fil(-er) Kopi af mail.eml

Overskrift Re: Vedr.: Re: Anmodning om konkret udarbejdelse af principper for 
sekundært byggeri med mere, Engkrogen 3-27, 4-40 og Mosevej 21-27, 
matr.nr. 16ex Buddinge m.fl. ( B2014/00785 006 )

Afsender Marianne Jørgensen 
<mariannesyndberg@gmail.com>

       Dato25-11-2014 22:46

Modtager Byggesagsafdelingen Postkasse <Byggesag@gladsaxe.dk>

Dokumenttekst:
Til Jens.
Jeg har sørget for, at alle medlemmer af grundejerforeningen har fået en kopi at dit brev. 
Jeg undrer mig over, at du ikke har nævnt det med byggelinjer før, og givet mig en tidsfrist 
første gang vi talte sammen. Du nævnte et sagsforløb på op til to år, så min fornemmelse var 
ikke, at det hastede, men vi skulle naturligvis igang. Jeg er folkeskolelærer og dermed en 
lægmand i sådan en sag. Jeg er selvfølgelig interesseret i så mange informationer/input til de 
principper, som skal laves. Vi har nedsat et udvalg, som skal lave udkastet, og de er i gang.
Jeg vender tilbage inden d. 11. december 2014.
Mange hilsner
Marianne Jørgensen

Sendt fra min iPad

Den 19/11/2014 kl. 09.00 skrev Byggesagsafdelingen Postkasse <Byggesag@gladsaxe.dk>:

Her er det dokument som skulle hav været vedhæftet: 

Jeg har læst jeres svar af 17. november 2014. 
I skal være opmærksomme på, at deklarationen ikke kan ophæves, uden der er en lokalplan som afløser for 

dokumentets bestemmelser om byggeri. 

Venlig hilsen 

Gladsaxe Kommune, 
Byggesagsafdelingen 
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg 
___________________________________________ 
Afdelingens telefonnr: 39 57 59 05 (alle dage 9.00-14.00) 
Alle henvendelser og post skal sendes til: byggesag@gladsaxe.dk 

Kommunens hjemmeside: www.gladsaxe.dk 



Du kan søge om tilladelse til byggeri 

<mime-attachment.gif> 

Der er ikke foretaget sagsbehandling af de konkrete forhold. Mailen er besvaret som en generel og vejledende 
besvarelse om gældende lovgivning og regler på området. Der kan være andre og særlige forhold som er gældende, 

hvilket du selv er ansvarlig for at undersøge, f.eks. planbestemmelser, tinglysninger og andre byggeforskrifter. 

Fra:        Marianne Jørgensen <mariannesyndberg@gmail.com> 
Til:        "byggesag@gladsaxe.dk" <byggesag@gladsaxe.dk> 
Dato:        18-11-2014 17:57 
Emne:        Re: Anmodning om konkret udarbejdelse af principper for sekundært byggeri med mere, Engkrogen 3-27, 

4-40 og Mosevej 21-27, matr.nr. 16ex Buddinge m.fl. ( B2014/00785 006 ) 

Hej Jens Tejl Jensen.
Du har sendt mig en mail, men jeg kan se, at du har skrevet noget i 
mailen eller vedhæftet et brev. 
Jeg ser om jeg kan komme til at ringe en af dagene.
Hilsen
Marianne Jørgensen

Sendt fra min iPad

> Den 13/11/2014 kl. 10.38 skrev Jens Tejl Jensen <tmfjtj@gladsaxe.dk
>:
> 
> 
> 
> 
> 
> Venlig hilsen
> Jens Tejl Jensen
> Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen
> Byggesagsafdelingen
> Rådhus Allé 7
> 2860 Søborg
> __________________________________________
> Byggesagsafdelingens telefon: 39 57 59 05 (alle dage 9.00-14.00)
> Direkte telefon: 39 57 59 04 (alle dage 12.30-14.00)
> Post til nye eller igangværende sager skal sendes til E-mail:
> byggesag@gladsaxe.dk
> Kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk
> 

<JTJN9QTBZF.docx>



Afsender Christina Olesen
chrole@hotmail.com

Digital Post ID

Postliste Åben

Titel til postliste

Vedhæftede fil(-er) RevisionAfServitut-1.docx
Kopi af mail.eml

Overskrift RE: Anmodning om status for udarbejdelse af principper for sekundært 
byggeri, Engkrogen 3-27, 4-40 og Mosevej 21-27, matr.nr. 16ex 
Buddinge m.fl. ( B2014/00785 003 )

Afsender Christina Olesen <chrole@hotmail.com>        Dato17-11-2014 09:52

Modtager "byggesag@gladsaxe.dk" <byggesag@gladsaxe.dk>

Dokumenttekst:
Kære Jens,

Hermed fremsender vi fra udvalgets side et oplæg.
Er det fyldetsgørende indtil videre?
Vi afholder møde igen i starten af det nye år, hvorefter vi vil vedtage det gældende på 
Generalforsamlingen.

De bedste hilsner
Christina Olesen

> Jeg venter spændt på et første udkast til principper for sekundært byggeri
> i bebyggelsen.
> En tidsplan vil jeg også gerne have.
> 
> Går der lang tid vil jeg være nødsaget til at oprette lovliggørelsessager
> på de ejendomme der har ulovligt byggeri.
> 
> Kommunen må ikke opsætte afgørelser uden grund. Grunden til at opsætte en
> eller flere lovliggørelsessager kan være at bygningen vil falde ind under
> de kommen kriterier for byggeri.
> 
> Svar venligst senest 17. november 2014.
> 
> 



Grundejerforeningen Engkrogen, revision af servitut 

Beslutningsreferat fra møde den 15. november 2014 i arbejdsgruppen nedsat på 

foreningens ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2014. 
Til stede: 

 Hans Claudi‐Hansen, Engkrogen 3 

 Mogens Steenbuch, Engkrogen 5 

 Heidi Christine Børresen, Engkrogen 36 

 Mathilde Ridder‐Nielsen, Mosevej 25 

 Christina Toftdahl Olesen, Engkrogen 25 

 Bo Brandt, Engkrogen 22 (referent) 

Afbud fra Lars Kettel, Engkrogen 18. 

Mødets formål 
Gladsaxe Kommune ønsker en hurtig tilbagemelding på henvendelsen vedrørende problemet med 

overholdelse af servitut fra 1948 om bebyggelse og benyttelse, særligt med henblik på sekundære 

bygninger. Mødet var indkaldt i denne forbindelse. 

Baggrund 
Den nuværende servitut afspejler de arkitektoniske værdier, som var gældende på det tidspunkt, hvor 

husene blev bygget. Disse værdier virker i dag meget begrænsende, og er ikke længere i trit med den 

almindelige udvikling i samfundet med mindre ensretning og øget mulighed for individuelt udtryk. Dette 

skal ses på baggrund af, at husene på den ene side ikke er så gamle, at de har decideret historisk 

karakter, men at det på den anden side skal anerkendes, at der skal være en vis ensartethed mht. 

bygningernes tage mm. Vi lever ikke i fredede bygninger, og vi ønsker at husene skal kunne rumme de 

mennesker, som bor der, og at huse og haver gerne må afspejle en vis individualitet.  

Beslutning 
I udvalget var der enighed om at arbejde frem mod at lade servitutten afløse af følgende to i forening: 

 Bygningsreglementets bestemmelser. 

 Principper, som på demokratisk vis er besluttet på generalforsamlingen, og som løbende kan 

justeres efter behov. 

Udvalget fremsætter et forslag til principper forud for foreningens ordinære generalforsamling i marts 

2015. 

Bemærkninger 
Som støtte for synspunktet om at lade generalforsamlingsbesluttede principper afløse servitutten vil 

udvalget gerne henvise til den demokratiske proces i foreningen, som er mundet ud i en beslutning om 

farvevalg til husene. Der er i foreningen en tradition for omhyggeligt at diskutere bygningernes og 

havernes fremtoning, og for at sådanne diskussioner ender i beslutninger, som på den ene side har bred 

opbakning, og som på den anden sider respekterer områdets særlige karakter. 



 

Byggesagsafdelingen 
Gladsaxe Kommune 
Rådhus Alle 7 2860 Søborg 
Telefon: 39 57 59 05. 
E‐mail: byggesag@gladsaxe.dk 

 
 
Marianne Jørgensen
Engkrogen 14 
2860 Søborg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. november 2014

 
 
 
Anmodning om konkret udarbejdelse af principper for sekundært byggeri med mere 
 
Engkrogen 3‐27, 4‐40 og Mosevej 21‐27 
 
Sagsnr. : B2014/00785   
 
Tak for det sendte referat af grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling. 
Desværre fremgår det af referatet, at der er en række fejlopfattelser af regler og love. Jeg vil 
derfor skitsere hvilke betingelser der er for byggeri i jeres område. 
 
Jeg håber I kan formidle dette brev, i modsat fald vil vi være nødsaget til at sende et brev til 
samtlige ejere. Send en besked, hvis I ønsker det. 
 
Intet nyt byggeri er lovligt 
På grund af deklarationen af 8. januar 1948, må der ikke bebygges yderligere og den arkitekto‐
niske ensartethed skal bevares. Bebyggelsesregulerende bestemmelser i deklarationen (ræk‐
kehusdeklaration) er med hjemmel i Planloven. Byggeloven er dermed ikke den primære kilde 
til regulering af bebyggelsen. 
 
Principper 
Gladsaxe Kommune vil gerne medvirke til, at der kan etableres principper for hvilke bygnings‐
typer der skal tillades i området. Ansøgninger skal, for den enkelte ejer, ske med henvisning til 
et princip. 
For at dette grundlag skal være lovlig, er det nødvendig at der er en bred tilslutning til princip‐
perne. Det vil sige ved ejernes underskrift på tegningsmaterialet, eller ved et besluttende mø‐
de i grundejerforeningen, hvor alle ejere er orienteret om sagens karakter. 
 
Principperne kan godt tage højde for forskellighederne i grundenes karakter. Det er for eksem‐
pel ikke muligt at opføres carporte på alle ejendomme.  
 
Byplan 7 
Der skal i forbindelse med etablering af principperne tages stilling til, i hvilken udstrækning 
byggelinjer defineret i byplanen kan overholdes. Gladsaxe kommune skal foretage en vurde‐
ring og meddele dispensation ved overskridelse af byggelinjer. 
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Lokalplanlægning 
Kravet om etablering af principper har også baggrund i, at kommunens Byplanafdeling har 
meldt ud, at der for tiden ikke er resurser til at lave en lokalplan. Rækkehusdeklarationen kan 
ikke aflyses (delvist) så længe der ikke er udarbejdet en lokalplan som kan erstatte den aktuelle 
del af deklarationsindholdet. 
 
Status for opførte bygninger 
Der er på nuværende tidspunkt en godkendt carport på tre adresser. Alle øvrige bygninger er 
opført uden godkendelse herfra og dermed ulovlige. 
 
Frist 
Vi har 3. november 2014 i en mail til dig oplyst det er nødvendigt med en konkret tidsplan for 
etablering af principperne.  
Modtager vi ikke senest 11. december 2014 oplysninger om det, vil vi oprette lovliggørelsessa‐
ger for de ejendomme der har ulovligt opført byggeri. 
 
 
Vi og Byplanafdelingen vil meget gerne gennemse et skitsemæssigt oplæg, så tidlig i processen 
som muligt. 
 
Klagevejledning er vedlagt. 
 
Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 39 57 59 04 mellem kl. 12.30‐14.00. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jens Tejl Jensen   
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Klagevejledning 
 
Din mulighed for at klage 
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at 
Gladsaxe Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller, hvis du mener at regler er 
fortolket forkert. Du kan ikke klage over at Gladsaxe Kommune, efter din opfattelse, burde have 
truffet en anden afgørelse. 
 
Byggeloven 
Du kan klage over retlige spørgsmål om afgørelser truffet i henhold til byggelovgivningen1 til: 
 
  Statsforvaltningen  
  Storetorv 10 
  6200 Aabenraa 
 
Du skal indsende din klage inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen, efter de i byggelovens 
§§ 23 og 24 givne regler. 
 
Du kan læse mere på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltning.dk 
 
Planloven 
Du kan klage over retlige spørgsmål om afgørelser truffet i henhold til planlovgivningen til Natur‐ 
og Miljøklagenævnet2.    
 
Ønsker du at klage, skal du sende klagen til: 
 

Gladsaxe Kommune  
Byggesagsafdelingen 
Rådhus Alle 7 
2860 Søborg 

 
Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. 
 
Klagen sendes herefter videre til Natur‐ og Miljøklagenævnet. Før de behandler sagen, skal du be‐
tale et gebyr. Gebyret opkræves af Natur‐ og Miljøklagenævnet og er fastsat til 500 kr. 
 
Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, får du pengene tilbage. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan du finde på Natur‐ og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk 
 
Domstolen  
Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved en domstol, skal du gøre dette inden 6 måneder fra du har 
modtaget afgørelsen fra kommunen eller – i forbindelse med klage – af Natur‐ og Miljøklagenæv‐
net.  

                                                         
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24.06.1998. 
2 Jf. Lov om planlægning § 58, stk. 1, nr. 4. 



Afsender Marianne Jørgensen
mariannesyndberg@gmail.com

Digital Post ID

Postliste Lukket

Titel til postliste Referat af ekstraordinær generalforsamling, princip for sekundært 
byggeri, Engkrogen 3-27, 4-40 og Mosevej 21-27

Vedhæftede fil(-er) Referat af ekstraordinær generalforsamling.docx
Kopi af mail.eml

Overskrift Re: Anmodning om status for udarbejdelse af principper for sekundært 
byggeri, Engkrogen 3-27, 4-40 og Mosevej 21-27, matr.nr. 16ex 
Buddinge m.fl. ( B2014/00785 003 )

Afsender Marianne Jørgensen 
<mariannesyndberg@gmail.com>

       Dato10-11-2014 18:46

Modtager byggesag@gladsaxe.dk

Dokumenttekst:
Hej Jens.
Jeg vedhæfter referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Som det fremgår af 
referatet viser det tydeligt, at vi har meget forskellige grunde og dermed også ønsker til 
principper. Udvalget består af beboere fra alle blokke på vores veje, så vi håber, at vi kan 
blive enige.
Hvis kommunen har brug for at speede tempoet op, så må du skrive.
Mange hilsner
Marianne Jørgensen 
Den 3. nov. 2014 kl. 10.41 skrev Jens Tejl Jensen <tmfjtj@gladsaxe.dk>:

Jeg venter spændt på et første udkast til principper for sekundært byggeri
i bebyggelsen.
En tidsplan vil jeg også gerne have.

Går der lang tid vil jeg være nødsaget til at oprette lovliggørelsessager
på de ejendomme der har ulovligt byggeri.

Kommunen må ikke opsætte afgørelser uden grund. Grunden til at opsætte en
eller flere lovliggørelsessager kan være at bygningen vil falde ind under
de kommen kriterier for byggeri.

Svar venligst senest 17. november 2014.
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Modtager Format: navn <mailadresse>
Marianne Jørgensen <mariannesyndberg@gmail.com>
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Modtager

Svar sendes til byggesag@gladsaxe.dk BYGGESAGSAFDELINGEN POSTKASSE

Signatur Modt.kvittering Ja
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Jens Tejl Jensen
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen 
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Byggesagsafdelingens telefon: 39 57 59 05 (alle dage 9.00-14.00) 
Direkte telefon: 39 57 59 04 (alle dage 12.30-14.00) 
Post til nye eller igangværende sager skal sendes til E-mail: byggesag@gladsaxe.dk 
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Titel Svar på henvendelse om etablering af principper for udhuse og lignende, 
Engkrogen 25, matr. nr. 16 el, Buddinge
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Dokumenttekst
Tak for de sendte oplysning.

Jeg har modtaget et svar fra Byplanafdelingen. Afdelingen har for tiden ikke resurser til at lave en 
ny lokalplan og opfordrer jer til at lave principper med hjemmel i deklarationen (Planloven). 
Samtidigt vil Byplanafdelingen gerne modtage det i komme frem til, så vil de se på om de kan 
omsætte det til en lokalplan og hvornår det kan blive.

Når vi modtager et materiale fra jer, vil vi oprette en særskilt sag om principper (systemmæssigt 
placeret på laveste husnummer-Engkrogen 3).

Vedhæftninger PDF Ja
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Titel til postliste
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Afsender Marianne Jørgensen 
<mariannesyndberg@gmail.com>

       Dato04-09-2014 10:03

Modtager byggesag@gladsaxe.dk

Dokumenttekst:
Til Jens Tejl Jensen.
Jeg sender hermed svar på jeres brev af 21. august 2014 og vores indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling som orientering.
Hilsen
Marianne Jørgensen
Engkrogen 14
2860  Søborg



Til                Søborg, mandag d. 1. september 2014 
Byggesagsafdelingen  
Gladsaxe Kommune 
Rådhus Allé 7 
2860  Søborg   
 
Att.: Jens Tejl Jensen 
 
 

 
Vedr. anmodning om etablering af principper for sekundært byggeri, sagsnr. : B2014/00181 

Tak for brev af 21. august 2014 og en behagelig samtale torsdag d. 28. august vedrørende 
ovenstående sag og processen herfor. 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Engkrogen er gået i gang med arbejdet om lovliggørelse af 
sekundært byggeri i foreningens område. Bestyrelsen har således indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag d. 23. september, hvor der skal nedsættes et udvalg, som skal komme 
med et udkast til principper for sådant sekundært byggeri. 
 
På et bestyrelsesmøde lørdag den 30. august drøftede bestyrelsen desuden mulighederne for at få 
ophævet den utidssvarende tinglyste deklaration vedrørende Grundejerforeningen. På den 
baggrund skal bestyrelsen anmode Byggesagsafdelingen om at oplyse, hvorvidt der vil være 
mulighed for at få slettet deklarationen af tingbogen, såfremt:  
1) dette ønskes af en enig Grundejerforening, og  
2) Byggesagsafdelingen finder foreningens ovennævnte retningslinjer tilstrækkelige til at kunne 
træde i stedet for deklarationen. 
 
Vi ser frem til en tilbagemelding på ovenstående og et godt samarbejde i den kommende proces. 
 
Venlig hilsen 
 
Marianne Syndberg Jørgensen 
Formand for Grundejerforeningen Engkrogen 
E-mail: mariannesyndberg@gmail.com 
Tlf.nr.: 40927003 
 
 

mailto:mariannesyndberg@gmail.com�


Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling 

Mødet finder sted tirsdag d. 23. september 2014 i ? fra kl. 19.30-21.30. 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

2. Valg af dirigent 

3. Orientering af situationen om lovliggørelse af skure,     

    carporte og overdækninger 

4. Nedsættelse af udvalg 

5. Evt. 

Brev fra Byggeafdelingen, Gladsaxe Kommune til 
Grundejerforeningen Engkrogen af 21. august 2014.  

Bilag 

Brev fra Grundejerforeningen Engkrogen til Byggeafdelingen, 
Gladsaxe Kommune af 3. september 2014.  

GIS kort med foreløbig markering af ulovligt opførte bygninger   

Deklaration 

Vi henviser desuden til vores vedtægter som kan findes 
http://engkrogen.dk/vedtagter.php 

Vær opmærksom på, at det er en foreløbig markering af ulovligt opførte 
bygninger, da markeringen er foretaget maskinelt, dvs. der kan komme flere. 

Med venlig hilsen 

Marianne Syndberg Jørgensen 

Formand for Grundejerforeningen Engkrogen 

http://engkrogen.dk/vedtagter.php�
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Byggesagsafdelingen 
Gladsaxe Kommune 
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg 
Telefon: 39 57 59 05. 
E‐mail: byggesag@gladsaxe.dk 

 
 
Grundejerforeningen Engkrogen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21. august 2014

 
 
 

Anmodning om etablering af principper for sekundært byggeri 
 
Sagsnr. : B2014/00181 
 
 
Vi er i forbindelse med behandlingen af et ulovligt op sat udhus på Engkrogen 25*, blevet op‐
mærksomme på en lang række ulovligt opførte sekundære bygninger i foreningens område**. 
 
Grundejerforeningen er bundet af en fælles deklaration***, der ikke tillader yderligere byggeri 
og stiller krav om ensartethed i bebyggelsen. 
 
Området er desværre ikke blevet lokalplanlagt, men er omfattet af en utidssvarende partiel 
byplan 7. Grundejerforeningen bør kontakte kommunens Byplanafdeling for at afklare om der 
kan laves en lokalplan for jeres område. 
 
Etableres der en lokalplan, vil Byggesagsafdelingen umiddelbart kunne administrere byggeri i 
området. 
 
Omvendt vil vi ikke kunne godkende byggeri uden konsensus blandt alle ejere. Derfor er det 
almindeligt, at vi, i samarbejde med foreningen, godkender principper for bygningstyper der 
kan opføres. Vi forestår ikke dette arbejde, men skal godkende principperne og administrere 
dem fremadrettet. 
 
Der er herfra godkendt carporte på Engkrogen 7, 13 og 24.  
 
Vi er indstillet på en fysisk lovliggørelse af udhuset på Engkrogen 25. Det vil sige en nedtagning. 
Der er p.t. ikke truffet en afgørelse. 
 
Vi er nødsaget til at kræve lovliggørelse af alle bygninger i området. 
 
Vi håber på at ejeren af ejendommene vil medvirke til at bevare bebyggelsens arkitektoniske 
værdier. 
 
Svar udbedes hurtigst muligt og senest 4. september 2014. 
 
 



J. nr. BR‐10 anmeldelse  2 
Sag: B2014/00181 012 
 

 
Bilag: 
Deklarationen 
GIS kort med foreløbig markering af ulovligt opførte bygninger (gul markering) 
 
Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 39 57 59 04 mellem kl. 12.30‐14.00. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jens Tejl Jensen 
 
*Engkrogen 3‐27, 4‐40 og Mosevej 21‐27. 
 
**Engkrogen 25 har skiftet ejer i 2014. Den tidligere ejer, Rasmus Torp, var formand for  
Grundejerforeningen. 
*** Tinglyst 8. januar 1948 




