
Stemmeseddel til afstemning om 
Nyt oplæg fra SSG til bevarende lokalplan 
pkt. 4.1 på dagsordenen 
ved den ordinære generalforsamling søndag den 7. juli 2013  
 

 
1.  Mindste grundstørrelse ved udstykning 
Bemærkning: Kommunen har den politik, at mindste grundstørrelse bør være 2000 m2. 

RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at grunde ved udstykning har et minimum areal på 1200 m2 52

2  Jeg ønsker at grunde ved udstykning har et minimum areal på 700 m2 10

3  Jeg ønsker ingen mindste grænse. 14
 

2.  Bebyggelsesgrad 
Eventuelt vejareal på matriklen medregnes. Alle bygninger medregnes i bebyggelsesgraden. 

RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker en bebyggelsesgrad på max 10% for alle grundstørrelser. 38

2  Jeg ønsker en bebyggelsesgrad på max 10 % for grunde over 700m2. 
    For grunde under 700m2 må der bygges op til 70m2

18

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 20
 

3.  Garage / carport 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at hverken garage eller carport er tilladt. 12

2  Jeg ønsker at garage ikke er tilladt, men en carport er tilladt.  13

3  Jeg ønsker at en garage eller en carport er tilladt. 25

4 Jeg ønsker ingen begrænsning. 26
 

4.  Byggehøjde 
RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at man ikke må bygge højere end  5 m. 68

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. 7
 

5.  Tagets form 
RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at kun saddeltag er tilladt  
    (dvs. vandret tagryg på midten af taget med hældende tagflader til hver side) 

12

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. (forskudte tage mm er tilladt). 63
 

 

 

 



6.  Største taghældning 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at taget højst må hælde 30 grader i forhold til vandret. 11

2  Jeg ønsker at taget højst må hælde 45 grader i forhold til vandret. 15

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 50

 

7.  Mindste taghældning 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at taget mindst skal hælde 10 grader i forhold til vandret.  22

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. (dvs. at fladt tag er tilladt). 54
 

8.  Tagmaterialer 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 3 

1  Jeg ønsker at der kun må anvendes sort tagpap. 1

2  Jeg ønsker at der kun må anvendes tagpap i almindelige matte tagpapfarver. 1

3  Jeg ønsker at der kun må anvendes tagbelægninger i matte afdæmpede naturfarver. 24

4  Jeg ønsker at glaserede tagsten er forbudt. 30

5  Jeg ønsker ingen begrænsning. 17
 

9.  Vægmaterialer 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at kun træ er tilladt. 12

2  Jeg ønsker at kun træ eller bindingsværk er tilladt. 15

3  Jeg ønsker at betonvægge ikke er tilladt, men alt andet er tilladt. 8

4  Jeg ønsker ingen begrænsning. 41
 

10.  Farver på ydervægge  RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at kun mat sort farve er tilladt. 2

2  Jeg ønsker at kun mat sort farve og matte naturfarver er tilladt. 30

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 44
 

11.  Farver på vinduer, døre, sternbrædder, vindskeder mv. 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at kun hvidt er tilladt. 1

2  Jeg ønsker at kun hvidt og naturfarver, herunder mørke naturfarver, er tilladt. 24

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 51
 



12.  Udsyn fra vinduer over stueplan 
Udsynet kan være forhindret  
fx ved at man ikke uden en stige kan opholde sig inde bag vinduet. 

RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at udsynet til nabogrund fra et vindue i mere end 2,5 m højde ikke er tilladt. 36

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. 39

 

 
13.  Solceller, solfangere etc. 
NB. Kommunen ønsker at være grøn med vedvarende energi. 

RESULTAT 
BLANKE     7 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at der kun må opsættes solfangere, solceller etc, hvis de synsmæssigt falder i 
    ét (form, farve) med den flade, de er monteret på. 

31

2  Jeg ønsker at kun montage på jordniveau er tilladt, max højde 1 m. 4

3  Jeg ønsker at kun montage på jordniveau (max højde 1 m) eller i plan med vægge eller 
    tage er tilladt. 

21

4  Jeg ønsker ingen begrænsning. 18
 

14.  Antenner og paraboler 
Bemærk: Paraboler skal have frit udsyn til satellitten, hvis træer skygger fungerer det ikke.  
Flagknop-antenner er en del af flagstangen og falder uden for dette punkt.  
En kompaktantenne ligner i form og størrelse en flagknop-antenne, men er monteret på en 
antennemast. 

RESULTAT 
BLANKE     7 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at kun elektroniske kompakte antenner er tilladt.  9

2  Jeg ønsker at kun elektroniske kompakte antenner er tilladt og kun paraboler monteret 
     ved jordniveau er tilladt. 

11

3  Jeg ønsker at der højest må være 2 traditionelle antenner (med "stænger" eller "bøjler") 
    på en matrikel, og højest én parabol monteret højere end jordniveau. Kompaktantenner er 
    tilladt. Paraboler ved jordniveau tilladt. 

34

4  Jeg ønsker ingen begrænsning. 20
 

15.  Udvendig belysning 
RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at udvendig belysning skal slukke selv efter 5 minutter, men må kunne 
    genstartes ved en betjeningshandling eller ved en bevægelsessensor. 

17

2  Jeg ønsker at udvendig belysning ikke må kunne lyse ind på nabogrunde.  27

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 32
 

16.  Hegn 
RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at der ikke må opsættes hegn, bortset fra en hegnstråd i skel. 18

2  Jeg ønsker at der ikke må opsættes uigennemsigtige hegn (plankeværker o. lign., men 
    gerne gennemsigtlige). 

22

3  Jeg ønsker at der ikke må opsættes uigennemsigtige hegn i en større afstand end 12 m 
    fra bygninger. 

12

4  Jeg ønsker ingen begrænsning. 23
 

 



17.  Beplantning 
RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at der kun må plantes arter, som passer i den nuværende landskabstype, jvf. 
    publikationen ”Naturgrunde” fra SSG marts 2012. Invasive arter skal bekæmpes. 

24

2  Jeg ønsker at der skal tilstræbes en beplantning, som ikke er "villaagtig".  32

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 19

 

18.  Højde på bevoksning 
Dette punkt er kontroversielt. 
Der findes ingen almen begrænsning af træhøjder, kun for planter i/ved skel. 

RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 1 

1  Jeg ønsker at bevoksningens højde ikke må overskride 2 m plus afstanden til nærmeste 
    skel. 

14

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. 61
  

19.  Parkeringsplads 
RESULTAT 
BLANKE     7 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at der ikke må indrettes parkeringspladser i form af særlig befæstelse eller 
    belægning bortset fra armeret græs. Ellers skal der parkeres på græs eller den 
    bevoksning, som findes. 

20

2  Jeg ønsker at der højest må indrettes én parkeringsplads i form af særlig befæstelse eller 
    belægning. Ellers skal der parkeres på græs eller den bevoksning, som findes. 

21

3  Jeg ønsker ingen begrænsning. 33
 

20.  Henstillen af kørertøjer 
Ved køretøjer forstås alle slags biler, motorcykler, campingvogne, trailere og lignende. 

RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at der ikke må henstilles uindregistrerede køretøjer. Indregistrerede køretøjer 
    må kun henstå, når huset er beboet. Der må ikke henstå trailere, campingvogne og 
    lignende i længere tid. 

11

2  Jeg ønsker at der ikke må henstilles uindregistrerede køretøjer.  Af indregistrerede 
    køretøjer må kun én lav trailer henstå i længere tid. Andre indregistrerede køretøjer må 
    kun henstå i kortere tid. 

23

3  Jeg ønsker at der ikke må henstilles uindregistrerede køretøjer. 26

4  Jeg ønsker ingen begrænsning. 16
  

21.  Vejbelægning 
RESULTAT 
BLANKE     6 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at ingen veje må være asfalterede bortset fra Skærbyvangen.  45

2  Jeg ønsker ingen begrænsning. 30
 

22.  Tvunget medlemskab af SSG 
Dette emne er vel kontroversielt. 

RESULTAT 
BLANKE     5 
UGYLDIGE 0 

1  Jeg ønsker at nye ejere er pligtige at blive medlem af SSG ved ejerskifte.  57

2  Jeg ønsker ingen medlemspligt. 19
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