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Ejendommens matr.nr.: 8 b, True By, Brabrand 

Adresse:  Espenhøjvej 7, 8381 Tilst 

Vedrørende: Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus samt 

garage 

 

Landzonetilladelse til fritliggende enfamiliehus samt 

garage 

 

Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse samt 

dispensation fra lokalplan nr. 488 til opførelse af fritliggende 

enfamiliehus samt carport med integreret udhus og overdæk-

ning på matr.nr. 8b, True By Brabrand, beliggende 

Espenhøjvej 7, 8381 Tilst. Tilladelsen er givet på baggrund af 

fremsendte ansøgning og tegningsmaterialet.  

 

Det er en forudsætning for afgørelsen at: 

 At der ikke ændres på projektet, hverken udformning, place-

ring eller materialevalg. 

 

En landzonetilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 5 

år. En dispensation bortfalder efter 3 år.  

 

Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden klagefristen for landzo-

netilladelsen er udløbet og byggetilladelsen foreligger. Under ”Sa-

gens videre forløb”, kan du se nærmere om klagefrister. 

 

Nedenfor kan du se baggrund og begrundelse for denne afgørelse. 

 

Faktiske forhold 

Du har den 19. december 2019 søgt om landzonetilladelse til et 

fritliggende enfamiliehus på 258 m2, samt en garage på 70 m2, 

som erstatning for eksisterende enfamiliehus og udhusbygninger. 

 

Det fremgår af tegningsmaterialet, at enfamiliehuset opføres i ét 

plan med udnyttet tagetage. Huset er tegnet ud fra principperne 

om et klassisk længehus, dog med enkelte mere moderne elemen-

ter. 

 

Huset får et bebygget areal på 178,5 m2 og en højde på 8,3 me-

ter. Huset opføres med ståltag og ydervægge af mursten. 
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Af BBR-registreret fremgår det, at det tidligere hus på ejendom-

men havde et bebygget areal på 176 m2. Højden på det tidligere 

hus fremgår ikke af vores arkiv. 

 

Det fremgår endvidere, at der er meddelt nedrivningstilladelse til 

det eksisterende enfamiliehus den 2. oktober 2019, samt alt andet 

byggeri på ejendommen. 

 

Garagen udføres som en klassisk udhuslænge og er placeret vin-

kelret på enfamiliehuset. Garagen opføres i samme materialer som 

hovedhuset.  

 

Til ansøgningen hører tegningsmateriale – det er vedlagt afgørel-

sen. Tegningsmaterialet er revideret løbende og senest opdateret 

den 27. april 2020. 

 

Ejendommen 

Ejendommen er en ikke landbrugsnoteret ejendom på 1409 m2. 

 

I henhold til kommunens byggesagsarkiv og BBR-registeret, 

er der på ejendommen noteret følgende bygninger:  

 Bygning nr. 1: Fritliggende enfamiliehus på 176 m2, 

opført i 1700. 

 Bygning nr. 2: Garage på 38 m2, opførelses år er 

ukendt. 

 

Lokalplan 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 488, delområde I.  

 

Det ansøgte er i strid med lokalplanen og forudsætter en tilladelse, 

da bygningens udformning og udseende ikke lever op til alle be-

stemmelserne i ”Landsbyernes bevaring, en vejledning”, som der 

henvises til i lokalplanen §§ 7, stk. 2 og 9, stk. 1. 

 

Følgende forhold er ikke i overensstemmelse med ”Landsbyernes 

bevaring, en vejledning”, side 26: 

- Husdybden må ikke overstige 7,2 

- Vinduesåbninger, må have en maks. bredde på 1,2 meter 

- Rammer med glas må ikke overstige 0,6 meter 

- Kviste må ikke have en større bredde end 1,5 meter 

 

Taghældningen på garagen er ligeledes ikke i overensstemmelse 

med § 8. stk. 4, da taghældning er over 40 grader. 

 

Kommuneplan 

Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanrammen 

250011LB 
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Her fremgår det, at etablering af nye boliger og erhverv som ud-

gangspunkt kun må ske inden for den eksisterende bygningsmasse 

eller placeret i princippet som soklen på den oprindelige bebyggel-

se markeret på landsbykortet. Bygning med væsentlig betydning 

for landsbyens helhed. 

Ny bebyggelse skal i bygningens hovedform og proportioner samt 

materialevalg udformes således den tilpasses de omgivelser, den 

føjes til. 

Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af: 

Bevaringsværdigt kulturmiljø: I de udpegede bevaringsværdige 

kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier sikres, styrkes og 

anvendes aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet. Markante 

rumlige træk og historiske elementer bør opretholdes og fortsat 

udgøre visuelle historiske referencer i områderne. Der skal vises 

hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.  

 

Ejendommen er også omfattet af, områder med god landskabska-

rakter: Inden for områder med god landskabskarakter bør større 

byggeri og anlæg tilpasses områdets karaktergivende landskabs-

elementer. 

 

Skovbyggelinje 

Byggeriet er beliggende indenfor skovbyggelinjen. De ansøgte 

bygninger ligger ca. 150 meter fra skovbrynet, og længere væk 

fra skoven end nabohusene mod vest samt tidligere bebyggelse på 

ejendommen. Vi har derfor vurderet, at det ansøgte, ikke har væ-

sentlig indflydelse og områdets karakter fastholdes. 

 

Orientering 

Ansøgningen har været sendt til orientering hos dine naboer i pe-

rioden fra den 16. marts 2020 til den 30. marts 2020. 

 

Der er indkommet bemærkninger til projektet i forbindelse med 

orienteringen.   

 

Besvarelserne vedrører hovedsageligt, bekymringer vedrørende 

afstand til skel samt højden på det nye hus. 

 

Indsiger mener, at disse to forhold vil medføre en markant forrin-

gelse af lysindfaldet og soltimerne på sin terrasse. Det foreslås, at 

bygningen flyttes længere mod syd i en afstand af 5 meter under 

forudsætning af, at huset får samme højde som tidligere hus. Bli-

ver huset højere end eksisterende, mener indsiger, at huset skal 

flyttes proportionelt længere mod syd. 
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Der foreslås en afstand på 6,3 meter, ved en højde på 8,3 meter. 

Forslaget er begrundet med, at indsiger oplyser, at tidligere hus 

havde en højde på 7 meter. 

 

Herudover er indsiger bekymret for, at der vil opstå indbliksgener i 

forbindelse med etablering af ovenlysvinduer i den nordlige tagfla-

de. Indsiger foreslår, at disse flyttes til den sydlige facade. 

 

Indsigelsen har været i partshøring hos dig fra den 31. marts 2020 

til den 14. april 2020. Du har fremsendt en redegørelse den 13. 

april 2020, hvoraf det fremgår, at det nye hus er placeret længere 

vest end det tidligere hus, hvilket du vurderer, vil give mere mor-

gensol på indsigers ejendom. 

 

Du mener, at vinduerne er placeret harmonisk i tagflade og henvi-

ser til, at placeringen er valgt på baggrund af drøftelse mellem dig 

og kommunen. Du vurderer, at husets arkitektoniske udtryk, ville 

påvirkes væsentlig, hvis vinduerne flyttes til den sydlige tagflade. 

 

I forhold til kommentarerne vedrørende husets højde og afstand til 

indsigers skel, har du beskrevet, at du er af den overbevisning, at 

husets udformning og placering overholder byggeretten og lokal-

planen. Du har dog alligevel besluttet dig for at imødekomme ind-

siger ved at flytte huset, så det placeres 5 meter fra indsigers 

skel, fremfor 3,9 meter, som oprindeligt var dit ønske. 

 

Der er fremsendt ny situationsplan med ovenstående ændringer 

den 22. april 2020. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

I vurderingen har vi særligt lagt vægt på, at opførelse af enfami-

liehuset ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven 

skal sikre, idet enfamiliehuset opføres som erstatning for tidligere 

enfamiliehus, som der den 2. oktober 2019, er meddelt nedriv-

ningstilladelse til. 

 

Vi har herudover lagt vægt på, at enfamiliehuset er opført efter 

principperne om et klassisk længehus og skaber en klar reference 

til det lokale kulturmiljø. Vi har ligeledes lagt vægt på, at det nye 

hus opføres omtrent på samme sokkel som tidligere hus og har ca. 

det samme omfang. Vi har derfor vurderet, at der kan dispenseres 

fra lokalplanen, hvad angår de enkelte elementer, som ikke lever 

op til ”Landsbyernes bevaring, en vejledning”. Vi bemærker her 

specifik, at enfamiliehuset er med til at viderefortælle historien om 

traditionel byggeskik i landsbyen uden at blive en direkte kopi. 

 

Vi har ligeledes i vores vurdering tillagt betydning, at et enfamilie-

hus bør kunne leve op til nutidens standarder samt være tilpasset 

den moderne families behov. 



 

28. april 2020 
 
Side 5 af 9 
 

KOPI 

 

Ligeledes har vi lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstemmel-

se med de planmæssige interesser, som fremgår af Kommuneplan 

2017 for Aarhus Kommune, idet enfamiliehusets hovedform, pro-

portioner og materialevalg er tilpasset landsbybilledet. 

 

Vi har ligeledes vurderet, at der kan dispenseres for taghøjden på 

garagen, da garagens udformning, placering og materialevalg for-

stærker fortællingen om et husmandssted med et stuehus og en 

mindre udhuslænge. 

 

Indsigelser vedrørende bygningens afstand til skel, højde eller 

eventuelle indbliksgener fra ovenlysvinduer, leder ikke til an-

den afgørelse, allerede fordi enfamiliehuset vurderes at være 

omfattet af byggeretten og er i overensstemmelse med lokal-

planens bestemmelser vedrørende omfang og placering. Det 

er derfor vores vurdering, at de nævnte forhold ikke kan æn-

dre vores afgørelse, da disse umiddelbart er tilladte. 

 

Kommunen kan altså ikke nægte en tilladelse på baggrund af 

de hensyn, som fremgår af indsigelsen. Du havde altså ikke 

pligt til at imødekomme indsiger, men vi finder, at det har 

ændret projektet positivt.  

 

Samlet er det derfor vores vurdering, at bygningerne er harmonisk 

tilpasset det aktuelle bevaringsværdige kulturmiljø. 

 

Natura 2000 

Aarhus Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have 

væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der ikke 

vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller 

rasteområder for særligt beskyttede arter jf.  

Retsregler 

Aarhus kommune har truffet afgørelse og meddelt 

landzonetilladelse efter planlovens § 35. 

 

Aarhus kommune har truffet afgørelse og meddelt dispensation 

efter planlovens § 19. 

 

Hovedformålet med zonedelingen er at forhindre spredt 

bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse 

mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til 

jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier 

samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen 

åbner mulighed for det. 

Opførelse af ny bolig/erhverv i landzone fører til byspredning og 

det er i strid med formålet for loven. 
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Planlov 

Lov 388 af den 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 287 af 16. april 2018. 

Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 

Lokalplan 

Lokalplan nr. 488, vedtaget den 6. december 1995, Landsbyen 

True. 

 

Af lokalplanen fremgår i: 

§ 7, stk. 2, at ”Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombyg-

ges eller på anden måde ændres (ydre forhold), og ny bebyggelse 

må ikke opføres uden godkendelse fra Magistratens 2. Afdeling. Se 

fodnote 5” 

 

§ 8, stk. 4, at ” Mindre bygninger som garager, carporte og udhu-

se kan udføres med mindre taghældning end nævnt i stk. 3, men 

skal udføres i harmoni med beboelseshuset, jf. § 7, med fodnoter” 

 

§ 9, stk. 1, at ” Ny bebyggelse skal med hensyn til hovedform, 

materialer og farver tilpasses den omliggende ældre bebyggelse og 

medvirke til at opretholde og videreføre landsbymiljøet og bygge-

traditionen, § jf. 7, med fodnoter” 

 

Fodnote 5: ”Grundlaget for administration af § 7, stk. 2, er 

"Landsbyernes bevaring - en vejledning", udarbejdet af Magistra-

tens 2. Afdeling, Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen. Der 

henvises især til side 12-28 vedrørende bebyggelsens placering og 

udformning.” 

 

Landsbyernes bevaring, en vejledning: 

https://www.aarhus.dk/media/12445/landsbyernes-bevaring.pdf.  

 

Sagens videre forløb 

Det ansøgte kræver byggetilladelse. 

 

Klagefrist 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er gi-

vet. Annonceringen forventes at finde sted den 29-04-2020. 

 

Der kan klages til Planklagenævnet over, at landzonetilladelsen er 

givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen. 

 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 

det vil sige dagen efter den 27-05-2020 

 

https://www.aarhus.dk/media/12445/landsbyernes-bevaring.pdf
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Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilla-

delsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Stine Apollo 

 

 

 

Bilag vedlægges: 40, 41, 42, 43, 44, 66, 67 

 

Kopi af afgørelse sendes til: 

Ole Malling & Liselotte Dalsgaard Malling, Espenhøjvej 5, 8381 

Tilst, Mail: ole.malling1@gmail.com 
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KLAGEVEJLEDNING 
 
 

PLANLOVEN 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Som hovedregel kan kun retlige spørgsmål påklages. 
 
Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du 
mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke 
har overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du 
kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 
 
Afgørelser i forbindelse med byggeri m.v., der kræver 
landzonetilladelse, kan dog også påklages med hensyn 
til skønsmæssige afgørelser. 

 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og 
individuel interesse i sagens udfald. 

 
KLAGEFRIST 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget 
afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen fra annoncens dato. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Planklagenævnet er klagemyndighed. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig-
hed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organi-
sationer. Gebyret skal betales med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du inden 
udløbet af klagefristen sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter din anmodning til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal 
sag anlægges inden 6 måneder efter, at du har 
modtaget afgørelsen. For afgørelser, der er offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 

 
 
BYGGELOVEN OG 
BYGNINGSREGLEMENTET 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Kun retlige spørgsmål kan påklages.  

 Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du 
mener, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har 
overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan 
derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 
 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og 
individuel interesse i sagens udfald. 
 
Desuden kan Danske Handicaporganisationer og 
medlemsorganisationer heraf klage over afgørelser 
vedrørende handicapforhold. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Klage skal indsendes til Nævnenes Hus via e-boks eller 
via e-mail: Byg@naevneneshus.dk 
 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Nævnenes Hus inden 4 
uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal 
sag anlægges inden 6 måneder efter, at du har modta-
get afgørelsen. 

 
 
VEJLOVENE 

 
(Lov om offentlige veje, privatvejsloven, vejbidragslo-
ven). 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Kun retlige spørgsmål kan påklages. 
 
Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du 
mener, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har 
overholdt de gældende procedure- og kompetencereg-
ler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige 
afgørelser – bortset fra ekspropriationssager og sager 
om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan 
tage stilling til skønnet . 

 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og 
individuel interesse i sagens udfald. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Klage skal indsendes til Vejdirektoratet, Juridisk Afde-
ling, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København 
V, via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på 
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – 
Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemu-
ligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over 
afgørelser på vejområdet. 
 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Vejdirektoratet inden 4 
uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens 
dato. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Afgørelser, som kan påklages, kan ikke indbringes for 
domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål 
skal være anlagt inden 6 måneder efter, at du har 
modtaget klagemyndighedens afgørelse. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:Byg@naevneneshus.dk
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4495dcac-7c12-4186-b4e3-31d320b1bb6d&referringPageId=5ea4d00c-f283-469c-88f9-11647bda2abd&type=DK
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Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Mål: 1:50Tegning: Plan

Tegn. nr. 1.101Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

Dato: 02.03.2020
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Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Mål: 1:50Tegning: Plan, 1. sal

Tegn. nr. 1.102Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

Dato: 02.03.2020
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Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Mål: 1:50Tegning: Facader og gavle

Tegn. nr. 3.101Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

Dato: 02.03.2020



depot
22 m²

garage
34 m²

1858 1780 970 912

Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Dato: 24.02.2020

Mål: 1:100Tegning: Plan, facader og gavle, udhus/carport

Tegn. nr. 2.102Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com
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Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen
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Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Mål: 1:50Tegning: Snit A-A

Tegn. nr. 3.101Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

Dato: 24.02.2020

FUNDAMENT, HUS:
390 mm randfundament af beton armeret i bund
og top iht. geoteknisk rapport/ing., ført til frostfri
dybde, dog min. 90 cm under færdig terræn.
Foroven afsluttet med 1 x 10 x 19 cm + 1 x 39 x
19 cm lecatermblokke.

GULVKONSTRUKTION:
Klinkebelægning/trægulv på underlag.
Der udføres sokkelklinke.
I bad udføres der vådrumsmembran i vådzoner.
110 mm armeret flydebeton, overflade slibes.
Betondæk udføres +/-2 mm på 2 m retskinne,
ellers skal der flydespartles.
I beton indstøbes der ø 16/20 mm
varmeslanger
320 mm Sundolitt C60 Climate
Radonsikring.

YDERVÆG, MURSTEN:
108 mm teglstensmur
190 mm mineraluld kl. 34
Bagmur i 100 mm multiblokke
Der monteres murpap ovenpå fundamenter og
opbukket i hulmur. Fuges til bagmur
40 mm falser med 40 mm Sundolitt Climate C60

TAGRENDE OG NEDLØB:
Arkitekttagrender og nedløb udføres i zink.

LOFT:
Dampspærre (fuges mod afgrænsninger).
45 mm forskalling
45 mm mineraluld, kl. 37
25 mm træbeton
Loftlem med stige. Placeres mellem spær

ETAGEADSKILLELSE:
Trægulv på underlag
Gulvspånplader med gulvarmespor
Gulvarmeslager
Bjælkelag iht. ing.
145 mm mineraluld, kl. 37
22 mm forskalling
25 mm træbeton

TAGKONSTRUKTION 45°:
Stål tag som Nordic Klikfals
18 mm krydsfiner
Min. 50 mm ventilation
440 mm mineraluld, kl. 37
Bjælkespær iht. ing.
Kiprem og bjælker iht. ing.
Dimension og metode for forankring udføres
iht. ing.
Ved tagfod udføres der vandfast krydsfiner
som vindbrædt og underlag for fodblik.

TAGKONSTRUKTION KVIST:
2 lag tagpap
Undertag, 18 mm krydsfiner
Min. 50 mm ventilation
Bjælkespær iht. ing.
Genms. 250 mm mineraluld, kl. 32
Loft som øvrigt

FLUNKERNE; KVIST:
Som Nordic Klikfals
25 x 100 mm ru brædder
Vindspærre
195 mm reglar
195 mm mineraluld kl. 34
Dampspærre
45 mm forskalling
45 mm mineraluld kl. 34
12,5 mm fermacell

Røgalarm:
der opsættes røgalarm iht. BR18.

VENTILATION:
Der etableres ventilationsanlæg med
varmegenvinding.

SKILLEVÆGGE:
70 mm reglar
70 mm mineraluld
12,5 mm gips på hver side.

INDV. DØRE:
Hvide glatte døre uden bundstykke.
Gerigter omkring døre.

Der udføres niveaufri overgang mellem
klinker og trægulv

UDV. DØRE OG VINDUER:
Træ/alu døre og vinduer.
Velux ovenlysvinduer, el styring
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Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Dato: 27.04.2020

Mål: 1:200Tegning: Situationsplan

Tegn. nr. 01Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

Arealregnskab:

Grund: 1474 m²

Grundplan: 179 m²
1. sal: 79 m²

I alt: 258 m²

Loftsrum: 25 m²

Udhus: 22 m²
Overdækket: 17 m²
carport: 43 m²

I alt: 82 m²

Fradrag for udhuse: -35 m²

Bebygget areal i alt: 305 m²

Bebyggelsesprocent: 21 %



Sag: Villa
Espenhøjvej 7, True, 8381 Tilst

Dato: 24.02.2020

Mål: 1:50Tegning: Snit B-B

Tegn. nr. 3.102Arkitekt: HÅLAND ARK
Peter Håland Jeppesen
Arkitekt, cand. arch.
Tlf: 42 74 92 20
Mail: phj@haalandark.dk

Tegnet af: PHJ

Bygherre: Lisbeth & Simon Storgaard Andersen
Bogøvænget 31
8381 Tilst
Tlf.: 28 99 71 82
Mail: simonstorgaardandersen@gmail.com

Tegningen er vejledende og ikke
målfast, alle mål bør kontrolleres på
pladsen

FUNDAMENT, HUS:
390 mm randfundament af beton armeret i bund
og top iht. geoteknisk rapport/ing., ført til frostfri
dybde, dog min. 90 cm under færdig terræn.
Foroven afsluttet med 1 x 10 x 19 cm + 1 x 39 x
19 cm lecatermblokke.

GULVKONSTRUKTION:
Klinkebelægning/trægulv på underlag.
Der udføres sokkelklinke.
I bad udføres der vådrumsmembran i vådzoner.
110 mm armeret flydebeton, overflade slibes.
Betondæk udføres +/-2 mm på 2 m retskinne,
ellers skal der flydespartles.
I beton indstøbes der ø 16/20 mm
varmeslanger
320 mm Sundolitt C60 Climate
Radonsikring.

YDERVÆG, MURSTEN:
108 mm teglstensmur
190 mm mineraluld kl. 34
Bagmur i 100 mm multiblokke
Der monteres murpap ovenpå fundamenter og
opbukket i hulmur. Fuges til bagmur
40 mm falser med 40 mm Sundolitt Climate C60

TAGRENDE OG NEDLØB:
Arkitekttagrender og nedløb udføres i zink.

LOFT:
Dampspærre (fuges mod afgrænsninger).
45 mm forskalling
45 mm mineraluld, kl. 37
25 mm træbeton
Loftlem med stige. Placeres mellem spær

ETAGEADSKILLELSE:
Trægulv på underlag
Gulvspånplader med gulvarmespor
Gulvarmeslager
Bjælkelag iht. ing.
145 mm mineraluld, kl. 37
22 mm forskalling
25 mm træbeton

TAGKONSTRUKTION 45°:
Stål tag som Nordic Klikfals
18 mm krydsfiner
Min. 50 mm ventilation
440 mm mineraluld, kl. 37
Bjælkespær iht. ing.
Kiprem og bjælker iht. ing.
Dimension og metode for forankring udføres
iht. ing.
Ved tagfod udføres der vandfast krydsfiner
som vindbrædt og underlag for fodblik.

TAGKONSTRUKTION KVIST:
2 lag tagpap
Undertag, 18 mm krydsfiner
Min. 50 mm ventilation
Bjælkespær iht. ing.
Genms. 250 mm mineraluld, kl. 32
Loft som øvrigt

FLUNKERNE; KVIST:
Som Nordic Klikfals
25 x 100 mm ru brædder
Vindspærre
195 mm reglar
195 mm mineraluld kl. 34
Dampspærre
45 mm forskalling
45 mm mineraluld kl. 34
12,5 mm fermacell

Røgalarm:
der opsættes røgalarm iht. BR18.

VENTILATION:
Der etableres ventilationsanlæg med
varmegenvinding.

SKILLEVÆGGE:
70 mm reglar
70 mm mineraluld
12,5 mm gips på hver side.

INDV. DØRE:
Hvide glatte døre uden bundstykke.
Gerigter omkring døre.

Der udføres niveaufri overgang mellem
klinker og trægulv

UDV. DØRE OG VINDUER:
Træ/alu døre og vinduer.
Velux ovenlysvinduer, el styring

25
00

36
4

43
36

10
00

50
92

15
4

50
°

30
00

83
01


