
Bestyrelsen 

Hvad angår nedennævnte to spørgsmål om udhuse/skure og overdækning har kommunen behandlet 

disse og givet dispensation i forhold til lokalplanen: 

* Udhuse/Skure - §6.9 i lokalplan 93. 

Kommunen vil i forbindelse med fremtidige renoveringsarbejder af skure/udhuse, godt kunne 

dispensere fra bestemmelserne i § 6.9. 

Kommunen vil dog lægge vægt på, at renovering af udhusene kommer til at ske efter det af 

bestyrelsens fremsendte forslag af den 7. august 2017, og at denne forinden godkendes ved en 

generalforsamling 

* Overdækning - §§ 6.5, 6.7 og 7.2 i lokalplan 93, samt iht. udvalgsbeslutning af den 12. juni 2006. 

I forhold til grundejernes mulighed for at kunne opføre overdækninger mod havesiden, så vil 

kommunen godt kunne dispensere fra kravet om, at overdækningerne skal udføres med 10 mm. 

lamineret glas til fordel for en billigere løsning udført med termoplader. Samtidig vurderer 

kommunen, at farverne sort og råhvid, udover den anviste grønne farve, også bør kunne anvendes 

på overdækningernes træværk. 

Ovenstående dog under forudsætning af, at ønsket baserer sig på og vedtages som en 

flertalsbeslutning ved en generalforsamling 

 

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering 

Lokalplanen (Lkp.) pkt. 6.4 

Facadeparti på havesiden kan ændres fra eksisterende hæve/skydedøre til en eller to ”gående” døre i 

overensstemmelse med tegning på bilag 2 

Ønske 



Set i lyset af utallige beboeres udskiftning af facadeparti på havesiden, der ikke er i 

overensstemmelse med lokalplanen, ønskes dispensation til facadeparti også i anden udformning 

end den i lokalplanen viste jævnfør bilag 2. Farven skal dog holdes i sort, råhvid eller grå nuance. 

Lokalplanen (Lkp.) pkt. 6.5 

Der kan udføres overdækning af indgangsparti mellem udhus og bryggersdør i overensstemmelse 

med bilag 3 

Ønske 

At dispensationen får en tilføjelse med at overdækning kan udføres i enten termoplader eller i 

Trapez plader. 

Lokalplanen (Lkp.) pkt. 6.7 

A) 

Det er tilladt at etablere en regulerbar stofmarkise på havesiden i overensstemmelse med tegning på 

bilag 5. 

Ønske 

At man også kan vælge at indbygge en markise i den nederste del af sternbrædderne. Dette kan, 

hvis markisen udstyres med en aluminiumskappe, gøres uden at det forstyrrer helhedsindtrykket. 

B) 

Det er ikke tilladt at bygge overdækning med fast tag på havesiden. 

Ønske 

I denne dispensation er der et ønske om ændringer i materialevalg samt farve. 

Kommunen har givet accept på dette, se side 1. 

Lkp. 6.8  



Der kan etableres max. to tagvinduer i hver bolig – ét i hver tagflade – af typen Velux GVO, farve 

gråsort.  

Ønske Der ønskes mulighed for udskiftning af de nuværende tagvinduer til en teknisk forbedret 

udgave af GVO vinduet (sikkerhedsgodkendte). Der ændres ikke på vinduets placering. 

Lkp. 6.9 

Om- og tilbygning af skure er ikke tilladt. 

A) 

Ønske 

Foreningen ønsker at få tilladelse til at renovere bebyggelsens skure i h.t. det fremsendte materiale i 

2017. Kommunen har givet accept på dette , se side 1. 

B) 

Ønske 

At man i større udtrækning kan vælge at indrette sig frit inden for de omgivende levende hegn og 

træhegn, dog må tilbygninger i gårdene ikke være højere end skurene. Udvendige træflader skal 

males i den foreskrevne grønne farve for at bibeholde ensartetheden i bebyggelsen. 

C) 

Det oprindelige materialevalg må ikke ændres ved renovering og vedligeholdelse af skurene. 

Tagdækning skal være udført med heldækkende tagdug belagt med perlesten. 

Dispensation til at undlade perlesten er givet, jf. pkt. A 

 

 

§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 



Lkp. 7.2 

Til behandling af udvendigt træværk må kun anvendes følgende farver: 

1.Til hegn, sternbrædder, skure og træbeklædning på østfacade anvendes træimprægnering med 

NCS farvekode inden for interval: NCS 5010-G70Y - NCS 5020 G70Y. 

Ønske 

Der introduceres valgmuligheder på østfacaden 

2. Til udvendige vinduespartier og vindues- og dørrammer anvendes farven sort. 

Ønske 

Der gives dispensation til andre valgmuligheder i form af farverne sort, råhvid eller grå nuance 

Lkp. 7.5 

Alle grundejere har pligt til at være tilsluttet fællesantenneanlæg, 

Ønske 

Da der ikke er fællesantenneanlæg mere, ønskes der dispensation til ikke at være tilsluttet 

fællesanlægget. 

§ 9. Hegn 

Lkp: 9.2 

Faste hegn skal udføres som bestående hegn med vandret bræddebeklædning i samme udformning 

og dimension som de oprindelige træhegn i bebyggelsen. 

Ønske 

Der ønskes dispensation med mulighed for en anden vandret konstruktion end den bestående. 

Lkp: 9.3 



Det er tilladt at aflukke arealet mod stien mellem udhus og nabo med et træhegn med en højde på 

maksimalt 1,2 m. 

Ønske 

Der ønskes dispensation med mulighed for at aflukke arealet mod stien mellem udhus og nabo, med 

andre alternativer end vandrette brædder. 



Lene og Henning nr. 64 

Mulige ændringer til Lokalplanen nr. 93 for Hvedevænget, som kan indgå i den kommende nye 

Lokalplan 

Fra Lene og Henning Mortensen, Nr. 64 

 §5, punkt 5.4 

”Der åbnes mulighed for etablering af strømudtag på parkeringspladserne” Der suppleres med at der 

skal være mulighed for at etablere en ensartet opsætning af ladestandere til elbiler. 

§5, punkt 5.5 

Hovedstien som fungerer som en del af det kommunale stisystem igennem bebyggelsen, ønskes 

udskilt som offentlig sti, hvilket betyder at drift og vedligeholdelse overgår til kommunen. 

Muligheden for at etablere en sti langs med volden på den side der vender mod bebyggelsen, udgår 

af lokalplanen. Ligeledes gives der mulighed for at nedlægge de tværgående stikveje/stier mellem 

husblokkene, disse stier var tænkt som adgangsveje/stier til en evt. sti langs volden. 

§6, punkt 6.4 

Facadeparti på havesiden kan udføres og ændres som vist i bilag 2. Der skal dog være mulighed til 

at udføre partiet med en anden geometri, d.v.s. opdeling af stolper og løsholter samt brystning. Der 

udarbejdes tegninger på forskellige løsninger, så vi får et antal standard løsninger. Farvevalget 

fastholdes til sort med mulighed for justering efter en nærmere fastlagt arkitektonisk linje. 

§6, punkt 6.5 og 6.7 

Udvalgsbeslutning fra 2006 giver mulighed for overdækning ved bryggerssiden og på havesiden. 

Dette er fint beskrevet med tegninger. Overdækningen er beskrevet med 10 mm lamineret glas, der 

ønskes en alternativ løsning med klare termoplastplader i en nærmere angivet dimension. 



§6, punkt 6.7 

Markise på havesiden er vist i bilag 5. det vil dog være en teknisk forbedring at placere markisen 

indbygget bagved det nederste sternbrædt og med en alufront der er indfarvet i vores grønne 

standard farve. Fronten af markisen vil så ligge i plan med det overliggende sternbrædt når 

markisen er rullet ind. Denne løsning vil være til gavn for alle og specielt dem der har udflyttet 

facadepartiet. Der udarbejdes en detaljeret tegning og beskrivelse der viser hvordan det skal 

udføres. 

§6, punkt 6.8 

Tagvinduer på 2. sal. Der ønskes et alternativ til Velux GVO vinduet i en teknisk bedre udgave og 

med en bedre isolering. Nye modeller fra Velux skal i så fald placeres som de nuværende GVO 

vinduer. 

§6, punkt 6.9 

Renovering af skure foretages bedst og billigst ved at etablere en heldækkende tagdug som 

eksisterende efter at tagfladen er rettet op hvis den har sat sig. Der pålægges perlesten så skurene ser 

ensartet ud. Hvis der foretrækkes den dyrere løsning med en tagpapdækning er det også en 

mulighed. 

Beklædning af skure kan evt. forbedres ved renovering, ved at første lag brædder erstattes med 

vandfaste krydsfiner plader. Udenpå monteres så det sidste lag vandrette brædder. 

Ved renovering af skurenes beklædning kan der indbygges tæthed i beklædningen ved at montere 

tagpap eller anden membran bag ved den vandrette bræddebeklædning. 

§7, punkt 7.2 

Standardfarven NCS 5010-G70Y fastholdes som den overordnede farve til alt udvendigt 

træbeklædning, sternbrædder og hegn. Farven på vinduesrammer og vinduespartier er farven sort. 



Det skal dog undersøges om man ved en samlet arkitektonisk vurdering kan fremkomme med et 

forslag, en visualisering, der kan vise en form for ensartethed i en anden farveholdning, her tænkes 

specielt på østfacadens træbeklædning. Der tilknyttes en arkitekt der kan komme med et forslag til 

dette. 

§7, punkt 7.5 

Teknisk ændring, krav om fællesantenneanlæg udgår. I stedet bør der beskrives at Yousee kabler er 

monteret i alle sternkasser samt kabelkanaler på gavlene. 

§9, punkt 9.2 

”Faste hegn skal udføres som bestående hegn med vandret bræddebeklædning i samme udformning 

og dimension som de oprindelige træhegn i bebyggelsen” d.v.s. 20 x 100 mm brædder med 50 mm 

mellemrum, beklædt på begge sider af stolperne men forskudt 75 mm i lodret retning. Der skal også 

være mulighed for at udføre hegnet med dobbelt bræddebeklædning, så hegnet bliver et tæt hegn 

med samme udseende. 

§9, punkt 9.3 

Hegn på indgangssiden, træhegn som øvrige hegn i bebyggelsen med en højde på maksimalt 1,2 m. 

Et levende hegn, bøg, stedsegrønt eller andet, burde være en mulighed. Dog skal der fastsættes en 

bredde således at beplantningen ikke breder sig og generer fremkommeligheden på stien. (” 

Placeres på egen grund og minimum 20 cm bag grundskel”, tekst fra punkt 9.1) 

 

Jakob nr. 8 

Kære bestyrelse, 

 

Jeg har med stor interesse læst info om opdatering af lokalplan - jeg synes det skitserede ser godt 

ud👍 



Jeg har et indspark vedr. Skure ! Beklædningen er mange steder så ødelagt at en udskiftning ville 

være ønskværdig - i den forbindelse vil det være smart at få taget stilling til materialevalg, da det 

konstruktionsmæssigt er fuldstændig tåbeligt at beklæde med 19*100 brædder og ikke 

klinkbeklædning som er beregnet til formålet når man opsætter træ vandret! I dag ville den 

nuværende beklædning aldrig kunne anerkendes af en byggesagkyndig! 

Jeg er klar over ar skurene hænger sammen, men kan man blive enig med sin nabo omkring 

renovering burde dette være en mulighed. 

Ellers tak for et god oplæg😊 



Arne nr. 18 

 

Hej Bestyrelse 

Tak for Jeres arbejdsomhed og notat af juni 2018 ang. Lokalplan 93. 

Jeg har forslag til debat. 

 

Overdækning skur og bryggers. Jeg vil gerne at bestyrelsen arbejder på at lovliggøre brugen af 

termoplastplader på overdækningen ved skuret, lige som på havesiden! og i tilfælde af at vi skal 

have en ny Lokalplan istedet for dispensationer, at Manik og Storms Principgodkendte tegninger 

optages i den nye lokalplan. 

  

Velux GVO vindue Jeg foreslår at, bestyrelsen arbejder på at få lov til at skifte til et vindue magen til 

dem på førstesalen. 

  

Hegn i forhave Jeg foreslår at bestyrelsen arbejder på at, hegn kan erstattes af stedsegrøn 

beplantning, som skærmer for indsyn året rundt. 

  

Bryggersdør En del af os har lavet to delte bryggersdøre, og en del har lavet bryggersdøre med 

vinduer, jeg foreslår bestyrelsen at få dette godkendt. 

  

Mulighed for at sammenbygge skur og bryggers - Jer foreslår bestyrelsen at arbejde for at få 

mulighed for at sammenbygge skur og bryggers. Det behøver ikke nødvendigvis at være som en 

"Varm  bygning" det kan være som et uopvarmet lukket indgangsparti, med byggersdør og vindue 

mod forhaven.  

 

Lotte nr. 65 

Til bestyrelsen og beboere i hvedevænget 

Vedr. drøftelse af lokalplanen. 



Lkp. 6.8 

Ønsker mulighed for også at kunne isætte : 

Velux Vippe Vindue CK02, 55x78 

Velux VippeVindue CK04, 55x98 

øverst på taget samme sted som GVO vinduet. 

Et vippe vindue samme udformning som de øvrige store vippevinduer som vi har på l sal. 

CK02 og CK04 er nå vi kigger på miljø, en fordel da der er udluftnings lem for bedre indeklima, 

samt det er bedre isoleret mellem ruderne og i inddækningen. Det vil være bedre til de huse der har 

indrettet et disponible rum, hobby rum eller andet på loftet. 

GVO tagvinduet som ønskes og allerede bruges er 54 x 76, og bør primært anvendes til uopvarmede 

rum. Ikke udnyttet loftrum. 

Se vedhæftede bilag vindue. CK02 , CK04 og GVO 

Steen nr. 61 

Bestyrelsen har bedt Hvedevængebeboerne om, at fremsende deres evt. ønsker til dispensationer til 

lokalplanen senest d. 30. juni 2018. 

De indkomne ønsker skal efterfølgende drøftes og stemmes om, på en ekstraordinær 

generalforsamling efter sommerferien. 

Herefter vil bestyrelsen fremsende, de på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne ønsker til 

dispensioner til lokalplanen, til kommunen. 

 

Denne fremgangsmåde er ikke brugbar for et positivt resultat hos kommunen. 

 



For at kommunen kan godkende ønsker til dispensationer til lokalplanen, så skal samtlige punkter 

være byggeteknisk beskrevet og juridisk korrekte uden tvivl for håndhævelse. Dette har ikke været 

fyldestgørende i den gældende lokalplan. Derfor har kommunen ikke planer om en ny lokalplan (for 

kostbart) eller dispensationer til gældende lokalplan, såfremt disse betingelser ikke er opfyldt i 

fremsendt materiale. 

 

Læs derfor vedhæftet skrivelse, hvor jeg beskriver hvordan fremgangsmåden for et positivt resultat 

hos kommunen bør være. 

 

Dato 28-06-2018 

 Emne: Procedure for ønsker til dispensationer til gældende lokalplan for Hvedevænget  

For at Hvedevænget skal kunne sikre sig en godkendelse af forslag og ændringer til gældende 

lokalplan hos kommunen, skal fremgangsmåden ændres. Både det byggetekniske og juridiske skal 

være gennemarbejdet og på plads, inden det ønskede resultat fremsendes til kommunen. Dette gøres 

ved, på en generalforsamling/ekstraordinær, at nedsætte et bredt dækkende udvalg fra 

Hvedevængets beboere, som vil være i stand til at udarbejde et både byggeteknisk og juridisk 

korrekt beskrevet forslag til dispensationer til lokalplanen. Dette forslag skal efterfølgende 

godkendes på en generalforsamling, inden det fremsendes til kommunen. Omvendt, det der pt. er 

foreslået af bestyrelsen, er ønsker og ændringer til den gældende lokalplan, som ikke er 

byggeteknisk og juridisk gennemarbejdet, og kan derfor ikke godkendes af kommunen. For at 

kommunen kan godkende dispensationer til lokalplanen, så skal samtlige punkter være 

byggeteknisk beskrevet og juridisk korrekte uden tvivl for håndhævelse. Der bør derfor nedsættes 

dette bredt dækkende udvalg af Hvedevængets beboere. 

Dato: 02-11-2018 

Ekstraordinære generalforsamlinger d. 22. og 29. november 2018. 

Emne: Forslag  



Forslag: Nedsættelse af et bredt dækkende udvalg af Hvedevængets husejere, til udarbejdelse af et 

udkast til en ny lokalplan til kommunen, hvor de valgte ønsker vil medgå. Undertegnede ønsker 

nedsættelse af et sådant udvalg, for at kunne fremlægge et gennemarbejdet samlet udkast til ny 

lokalplan til kommunen. På denne måde er det Hvedevænget der viser vejen og giver kommunen et 

bedre grundlag for godkendelse af indholdet til en ny lokalplan. Indholdet i udkastet til en ny 

lokalplan vil, hvor det kræves nødvendigt, blive gennemgået af en arkitekt for godkendelse. 

 • Det færdige udkast til en ny lokalplan vil blive fremlagt på en generalforsamling, inden det 

fremsendes til kommunen.  

• Samtlige punkter i udkastet til en ny lokalplan skal være byggeteknisk beskrevet og juridisk 

korrekte uden tvivl for håndhævelse.  

Med venlig hilsen Steen Bak Hus nr. 61 

Jørgen Siiger nr.  

 

Til bestyrelsen i Hvedevænget 

 

Hermed kan jeg meddele at jeg d. 18. juni havde en telefonsamtale med Fredensborg Kommune 

Jens Engelking, som har med lokalplaner at gøre. 

 

Vi drøftede muligheden for en ny lokalplan for Hvedevænget. Engelking opfordrede os til at få 

nedsat et bredt sammensat udvalg, gerne med deltagelse af en jurist og en arkitekt, hvilket udvalg så 

skulle komme med et gennembearbejdet forslag til en ny lokalplan. 

 

Jeg er vidende om at dette blev nedstemt ved sidste generalforsamling. Der foreligger imidlertid en 

ny situation derved at Engelking har opfordret os til at nedsætte et sådant udvalg, idet vi i modsat 

fald ikke skulle regne med at få en ny lokalplan. 

 

M v h  Jørgen Siiger 

          Vedtægtsudvalget 



Ole nr. 67 

 

Bestyrelsen har bedt os hvedeboere om at fremkomme med ønsker/forslag til bestyrelsens 

hvedeinfo vedr. procedure til dispensationer til lokalplanen. 

  

• Undertegnede finder, at bestyrelsens ønskeliste indeholder mange spændende og positive 

tiltag, som vi givetvis bør tage positivt op. 

• Det er et faktum, at den eksisterende lokalplan ikke har været underkastet et sanity-check de 

seneste mange år – og meget har ændret sig ! 

• Det er derfor meget positivt, at bestyrelsen har startet dette arbejde. 

• Hvordan kommer vi videre ? 

  

Undertegnede betragter bestyrelsens info som en ønskeliste – eller en liste over sonderinger, som 

generalforsamlingen bør arbejde videre med. 

  

Den eneste udfordring jeg ser i det materiale, som vi har modtaget er, at man generelt ønsker at 

lovliggøre en handling, der er i strid med lokalplanen, 

idet man ikke har ”magt” eller autoritet til at håndhæve denne ikke lovlige handling. 

Denne tankemåde er for mig en negativ glidebane, idet man åbenbart finder, at man kan vinde hævd 

over tid vedr. ikke lovlige handlinger. 

  

Jeg ser frem til en meget konstruktiv debat på den ekstraordinære generalforsamling efter 

sommerferien. 

 

Bjørn og Edith nr. 48 

Vi  ønsker at nuværende lokalplan gennemgåes med henblik på  nødvendige justeringer af et bredt 

dækkende udvalg med juridisk og teknisk ekspertise. 

 



Alice nr. 5 

Hej venner. Jeg er meget enig i Ole Stenderups bemærkninger om det positive i det store arbejde I 

har gjort og det der ligger i det. Også i at det eneste betænkelige er at lovliggøre ulovligheder. 

  

Når det er sagt, synes jeg faktisk alle grundejere skal have lov at lave, hvad de har lyst til indenfor 

givne højdekrav – INDENFOR egen ”parcel”, mens vi skal følge ensartethed 

UDENFOR  ”parcellen”. 

 

Pernille nr. 29 

 

Jeg synes, det er svært at forholde sig til bestyrelsens fremsendte notat (tak for det!), som i høj grad 

læner sig op ad den gældende, forældede lokalplan og de dispensationer, der er givet i løbet af 

mange år. 

I stedet kunne jeg tænke mig, at man "vender bøtten" for at diskutere, hvordan vi gerne vil se vores 

bebyggelses fremtoning i fremtiden. Hvad er stadig fornuftigt og rigtigt i lokalplanen, og hvad bør 

ændres. 

Principielt er jeg tilhænger af frihed inden for ikke alt for stramt lagte rammer. Jeg ser en kvalitet i 

diversitet, som jeg tror i bedste fald kan tilføre nye kvaliteter til vores bebyggelse - og så kan det 

ikke komme bag på nogen, at jeg har stor lyst til at diskutere farvevalg vedr. træværk. 

Andre diskussionsemner, der måske bliver slagtet straks: 

- lysåbninger til badeværelser 

- skorsten/skorstensrør gennem tag til brændeovn 

 

 

 


