


   
 
  24. september 2020 

Indsigelse fra Dennis Tideman Arp og Laura Kjær Arp vedr. dispensation fra byplanvedtægt nr 1. 

 

Vi, ejere og beboere af Sætervej 6A, gør hermed indsigelse mod den dispensationsansøgning, der er 

udsendt i naboorientering d. 9. september 2020 vedrørende matr. nr. 1eq Teglgård beliggende Sætervej 8, 

9520 Skørping. 

I 2017 købte vi matrikelnr. 1abq og byggede hus med tiltro og tillid til, at den gældende lokalplan, vil blive 

overholdt og respekteret af kommuneadministrationen. Vi købte grunden netop på grund af områdets 

skovbevoksning, karakter, og byplanvedtægtens §4 krav omkring grundstørrelse på mindst 2500m2.  

Vi gør derfor indsigelse mod udstykning af de fem grunde, da vi mener, at det vil være ødelæggende for 
områdets særpræg og karakter. Skovbevoksningen og naturen var hovedårsagen til, vi valgte at købe og 
bygge netop her. I helhedsplanen for Skørping lægges der vægt på, at ”nye boligområder skal understøtte 
oplevelsen af byen i skoven og skoven i byen”. Det er netop det, som den gældende lokalplan kan 
opretholde. Vi synes, at dispensationsansøgningen bærer præg af profitoptimering, og strider mod de 
tanker, der er i helhedsplanen omkring bevaring af skoven i byen. 
  
Vi gør indsigelse mod den planlagte vejadgang fra Sætervej. I henhold til nedenstående matrikelkort med 

indtegnede koter ses en højdeforskel fra vejniveau på 9 meter. En vejadgang i dette område vil derfor give 

store udfordringer og kræve massive terrænreguleringer med risiko for jordskred og øget regnvandsledning 

på vores matrikel. Vi vil gerne udtrykkeligt pointere, at vi ikke ønsker terrænreguleringer på vores matrikel 

og i skel, da dette vil ødelægge skovbevoksningen i vores have. Desuden er vi stærk bekymrede for de 

indbliksgener og øvrige ulemper en kraftig terrænregulering vil medføre, da vores hus netop er bygget med 

store vinduespartier mod øst.  

 

Med venlig hilsen 

Laura Kjær Arp og Dennis Tideman Arp 

Sætervej 6A, 9520 Skørping.  
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Udstykning af ejendommen, matr.nr. leq, Teglgård, Skørping, beliggende Sætervej 8, Skør
ping 

Under henvisning til Deres mail af 1. marts 2006 om udstykning af ovennævnte ejendom samt tele
fonsamtale den 2. marts 2006 skal bemærkes: 

Bestemmelsen i § 4, område II i partiel byplanvedtægt nr. 1 fortolkes herfra altid været fortolket 
som en dobbeltbestemmelse således, at både bestemmelsen om mindstegrundstørrelse og bestem
melsen om facadelængde skal være opfyldt for at være i overensstemmelse med bestemmelserne i 
byplanvedtægten. 

På den baggrund synes det således muligt at udstykke den omhandlede ejendom i 3 parceller. 
Der synes således mulighed for at etablere vej med en længde af mindst 35 m som en forlængelse 
mod nord af Hanebakken og derved udstykke en parcel på mindst 2500 m2 øst for den eksisterende 
bebyggelse på ejendommen. 
Under skyldig respekt for en bebyggelsesprocent på 25, en grundstørrelse på mindst 2500 m2 og fa
cadelængde-bestemmelsen for så vidt angår en parcel til den eksisterende bebyggelse i området, kan 
desuden udstykkes en parcel på mindst 2500 m2 og med en facadelængde på mindst 35 m langs Sæ
tervej. 

I øvrigt skal man herfra henvise til vor skrivelse af 23. august 2005, hvoraf kopi vedlægges. 

vgningschef 
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Maria Grønhøj Til Finn Østerbæk/Raadhus/SKKOM@SKKOM 
Jensen/Raadhus/SKKOM 

cc 
28-02-2006 14:05 

bcc 
Emne telefonbesked 

Hej finn 

Vil du ringe til Kristian Backman på telefon 72 27 35 21. 

Vedr. Sætervej 8. 

Uddybning af hvad der menes i B.P. 1 §4 - område 2. 



Til <fni@skoerping.dk> 

cc 

bcc 

Emne Sætervej 8 - Dragsbæks ejd. 

Kære Finn Østerbæk 

Jeg havde møde med en mægler i går og det har affødt et par spørgsmål vedr. evt. udstykning 

Den nederste del af grunden er en nedlagt grusgrav. Ifølge vores landmåler er der ikke plads til 2 grunde af 
2.500 kvm i grusgraven. Hvad mener du? 

Bag huset er er der en eng på vistnok 3400 kvm. Hvordan vil en udstykning kunne ske under hensyn til 
byplanens § 4, hvorefter jeg læser det som et krav, at facadelængden skal være større end 35 m Der er jo ingen 
offentlig vejl ind til den del afgrunden Facaden er vel huset front mod en offentlig vej, eller hvordan fortolker 
du det? 

Vil du ringe mig op. 

Mvh 

[IMAGE] 

Advokatfirma 

Christian Bachmann 

Partner Frue Kirkeplads 4 
8100 Århus C 

T dir. +45 72 27 35 21 T +45 72 27 00 00 
M +45 25 26 35 21 F +45 72 27 00 27 

chb@bechbruun.COm www.bechbruun.com 

Christian Bachmann 
<chb@bechbruun.com> 

01-03-2006 10:09 
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Krøyer Pedersen 
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Udstykning af ejendommen, beliggende Sætervej 8, Skørping. 

Ved skrivelse af 3. august 2005 har De på vegne Bent Dragsbæk forespurgt, om der kan ske ud
stykning af en eller flere grunde til selvstændig bebyggelse fra ovennævnte ejendom. 

Ejendommen beliggende Sætervej 8, som har et matr.nr. leq, Teglgård, Skørping og et matrikulært 
areal på 1.1206 m2, er beliggende i byzone og omfattet af bestemmelserne i partiel byplanvedtægt 
nr. 1. 

Kopi af nævnte byplanvedtægt fremsendes hoslagt. 

Den omhandlede ejendom er beliggende i byplanvedtægtens område II, og det er fastlagt i § 4, at 
ingen grund i det nævnte område må udstykkes med en mindre størrelse end 2.500 m eksklusive 
vejareal eller med en mindre facadelængde end 35 m. 

Med baggrund i bestemmelserne i byplanvedtægten kan der således ske udstykning af ejendommen 
til selvstændig bebyggelse. 

Det skal ikke undlades at nævnes, at den fysiske gennemførelse af byggemodning og bebyggelse af 
yderligere grunde i området kan være forbundet med vanskeligheder, da en stor del af ejendommen 
er væsentlig lavere beliggende end det omgivende terræn. 

Kopi af kortudsnit af området fremsendes til orientering 

ilægningschef 
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KRØYER PEDERSEN 
STATSAUTORISEREDE REVISORER I /S 

INDGÅET 
Skørping Kommune - 4 AU6 ?fln5 heh/-/622 
Tekniskforvaltning • ÛUD 3. august2005 
Skørpingvej 7 Skørping Kommune 
9575 Terndrup 

Ang. ejendommen Sætervej 8, Skørping. 

På vegne af Bent Dragsbæk skal vi hermed forespørge, om der fra ejendommen Sætervej 8, Skørping kan 
udstykkes en eller flere grunde til selvstændig bebyggelse. 

Såfremt De har spørgsmål hertil, hører vi gerne fra Dem. 

Med venlig hilsen 

KRØYER PEDERSEN 
Statsautoriserede Revisorer l/S 

statsautoriseret revisor 

Hostrupsvej 11 • 7500 Holstebro • Tlf96 10 6161 • Fax 96 10 61 62 • www.kroyerpedersen.dk 
Medlem af RevisorGruppen Danmark • Interessentfortegnelse kan rekvireres 

http://www.kroyerpedersen.dk
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