
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August, 
otte, Frederik syv og tvillinger-
ne Carl Christian og Dicte Marie 
på tre år. 

Hvordan bosætter man 
sig, når familien vokser fra 
to til seks personer på fem 
år? Det spørgsmål har fami-
lien Marott Winkler forsøgt 
at finde svaret på siden 
sommeren 2005. Dengang 
havde de netop fundet 
drømmeboligen, men så 
kom et sæt tvillinger til, og 
pludelig var villaen for lille.

Ca. 1. november tages 
første spadestik til deres nye 
hus i Hvidovre, men inden 
da er der sket meget. Jour-
nalist Pernille Marott skriver 
om det lange, seje træk med 
at finde finde en økonomisk 
og funktionel bolig til  den 
børnerige familie. Dette er 
femte artikel i serien. 
Læs dem samlet på 
fri.dk/boligen

!

!

Vi har kigget indad, fremad og i 
pengepungen for at finde den 
rette boligløsning til den store 
børnefamilie anno 2009. Så da 
vi i juni i år – efter 13 måneder 

med udgifter til både parcelhus og byggegrund 
– endelig får solgt vores vinkelvilla og derefter 
kan skrive kontrakt med Lind & Risør, føler vi 
os ganske overbevist om, at det tungeste åg 
er taget af vores skuldre. Følelsen forbliver da 
også intakt, lige indtil vi kontakter kommu-
nen og rykker for svar på den mail, vi sendte 
12 måneder tidligere. Altså, inden den økono-
miske katastrofeopbremsning satte vores byg-
geplaner på standby. I mailen anmoder vi om 
at få aflyst fire tudsegamle servitutter, der er 
uvirksomme og begrænser vores byggefelt be-
tragteligt. 

De gamle servitutter siger bl.a., at kommu-
nen har ret til at udvide villavejen med fem 
meter til hver side. For vores vedkommende 
betyder det en reduktion af hjørnegrunden 
med 240 kvadratmeter, cirka en fjerdedel af 
vores grund! Servitutterne siger også, at byg-
gelinjen på langs af grunden ligger otte meter 
inde og ikke som normalt fem meter.

Endelig er der også indskærpelser omkring 
at bygge for tæt på hjørnet. Så tager man alle 
servitutterne for pålydende, kan vi faktisk kun 
bygge noget, der mest af alt ligner en lang tog-
vogn. Godt lænet op ad vores advokat vælger 
vi dog at tro, at kommunen er så fremsynet 
og effektivt tunet, at de både formår at tænke 
skatteindtægter, arkitektonisk udtryk og bor-
gertrivsel i én og samme pakke. Vores fantasi 
rækker simpelthen ikke til at forestille os, at en 
stak servitutter, der er opstået som resultat af 
en drøm i 1917 om at gøre Hvidovre Strandvej 
til hovedfærdselsåre mellem Kjøbenhavn og 
bondelandet, vil få lov til at tage vores natte-
søvn. Alene det faktum, at det eksisterende, 
nedrivningsmodne hus, som ligger på vores 
byggegrund, er placeret fem og ikke otte meter 
fra skel, får indskærpelserne til at fremstå som 
fortidsfund – på lige fod med den servitut, der 
forbyder benkogeri på matriklen. 

Selv om salgsdatoen på vores mail er udlø-
bet, får det ikke kommunen til at forholde sig 
til vores forespørgsel om sletning af servitut-
ter. Faktisk er sagen blevet forlagt, som det så 
diplomatisk hedder i et beklagende svar fra 
kommunen. Samtidig erfarer vi, at den netop 
fremlagte lokalplan for området, der taler for 

at udrydde gamle klausuler, bliver kasseret. 
Teknisk set er det derfor stadigvæk en togvogn 
og ikke et moderne typehus, vi må bygge. 

DYBT FRUSTREREDE INDSER vi, at nøglen til en 
fremtid på grunden i moderne parcelhusram-
mer nu skal findes gennem en dispensations-
ansøgning. I løbet af to intense døgn pløjer vi 
alt, hvad vi kan finde af afgørelser på lignende 
sager, igennem. Vi vil være sikker på, at det, 
vi søger om, også er noget, de siger ja til. Med 
husleje til både byggegrund og en dyr lejelej-
lighed er tid i den grad blevet penge. Så da vi 
gennem referater af tidligere Teknik- og Miljø-
udvalgsmøder læser os frem til, at sagen kan 
afgøres ved en administrativ behandling, op-
fordrer vi til, at kommunen tager denne nye og 
langt mindre tidskrævende model i brug. 

Vi er forberedt til tænderne og fulde af opti-
misme, da vores ansøgning rammer kommu-
nens bord. Men humøret tager endnu et dyk, 
da vi får at vide, at ansøgningen ikke bliver be-
handlet administrativt, men skal vurderes på 
næstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmø-
de, der ligger syv uger fremme i tiden! Vores 
anstrøg af sydlandsk temperament kommer 
på en alvorlig prøve. Vi forstår ganske enkelt 
ikke, hvorfor kommunen fravælger det kortest 
mulige behandlingsforløb. 

Mens vores sag venter på, at udvalget skal 
samles, nedlægger en spritbilist et stort stykke 
af plankeværket ind til byggegrunden, der er 
indbrud i det hus, vi skal have revet ned, en si-
gøjner indtager et haveskur, og en to meter høj 
havefontæne bliver smadret - og siden afhen-
tet af en genbo, som altid har ønsket sig sådan 
en. I det hele taget bliver grunden betragtet 
som offentlig ejendom og allemandseje.

Selv prøver vi at holde frustrationen nede 
og humøret oppe, mens vi tæller ned til af-
gørelsen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet i 
august. Da vi nogle dage før mødet ringer for 
at høre, om de nu HAR husket at sætte vores 
sag på dagsordenen, er svaret… negativt. Nu 
har man nemlig ombestemt sig og besluttet, 
at sagen skal behandles – ja, korrekt – admi-
nistrativt (!)

Jeg stiller mig ud på svalegangen i vores 
højtbeliggende midlertidige lejelejlighed og 
skriger uhæmmet i retning af rådhuset. Det er 
den eneste måde, jeg, som ellers er en glad be-
talende skatteborger, kan få energi til at fort-
sætte samarbejdet i positiv ånd og uge efter 

uge ringe kommunen op for at høre, om der 
mon snart er noget nyt? Og det er der så lige 
pludselig. Den 13. august, efter lidt over syv 
ugers dispensationsbehandling, får vi et ja til 
at realisere vores drømmehus. Og så kan det 
nok være, vi får travlt. 

GRUNDEN ER EFTERHÅNDEN den fødte locati-
on til en nyindspilning af »Tarzan i Urskoven«. 
Børnene bliver væk fra os, når vi færdes der, li-
gesom solen knap er til at få øje på. Derfor har 
vi svært ved at forestille os, at den 1.010 kva-
dratmeter store grund kan stå ryddet til først i 
oktober, som ellers aftalt med vores kommen-
de samarbejdspartner, Lind & Risør. Et enkelt 
opkald til Måløv Maskinudlejning og ejeren 
Kurt Jørgensen giver os hurtig ro i sindet. 

Efter knap otte ugers slowfox med kommu-
nen, byder Kurt og hans team op til en hurtig 
cha-cha-cha. Fire dage med fuld damp, siger 
han, så er grunden ryddet. Vi er stadig en smu-
le afventende, men spændingen afløses af åben 
mund og store øjne – ikke kun hos os, men i 
hele kvarteret – da Kurts kompagnon Thomas 
gør sin entré. Kontakten til Kurt har vi primært 
over telefonen, mens det er Thomas, der styrer 
slagets gang på grunden. Som en anden King 
Kong placerer han den store maskines grab 
omkring de endnu større træer. Et enkelt skub 
eller to og træet er trukket op med rode. Det er 
i den grad et imponerende syn og ikke mindst 
et imponerende tempo, der arbejdes i. 

Hvis jeg må give kommunen et gratis råd, så 
skulle det være at komme i voksenpraktik hos 
Kurt & Co. »Kubik Kurt«, som vi hurtigt døber 
ham, er godt nok ikke manden, der overlæsser 
et skriftligt tilbud unødigt med ord. Men han 
holder ord, og så har han ikke mindst forståelse 
for det allervigtigste i arbejdet som selvstæn-
dig: Han er udelukkende til for kundens skyld. 
Og han ved, at han ikke er bedre end hans sid-
ste job. »Kubik Kurt« lever modsat kommunen 
af tilfredse kunder. Han ved, der står masser af 
konkurrenter i kulissen til at afløse ham. Må-
ske derfor gør han sig ekstra umage.

»Vores opgave er at sørge for, at grunden 
bliver afleveret, så byggefirmaer ved, de trygt 
kan ringe til mig igen. Men jeg ser det også 
som min opgave at sørge for god stemning 
omkring jer som nye i lokalområdet. I skal lar-
me og forstyrre trafikken det næste halve år. 
Hvis I ikke selv skal genbruge materialerne på 
grunden, giver vi dem gerne til interesserede 

1-2-3 
væk med  
det gamle hus! 

Børnene er meget begejstrede for Kubik Kurts mange store og ikke mindst meget effektive maskiner. 

Gamle servitutter og stærkt begrænsende byggelinjer 
sætter husprojektet på forlænget ferie. Først da familien 
Marott Winkler står med den eftertragtede bygge- og 
nedrivningstilladelse, går arbejdet med drømmehuset fra 
slowfox til cha-cha-cha. Kubik Kurt og hans nedrivningssjak 
vender den trykkede stemning.

Af Pernille Marott/www.marottkommunikation.dk    Privatfotos.
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genboer,« fortæller Kurt. Pludselig for-
står vi, hvor alt brændet fra de mange 
fældede træer er blevet af.  

Oplevelsen med »Kubik Kurt« og hans 
effektive mænd og maskiner får os til at 
tro på projektet. Vi er på vej, og vi har 
ikke mindst kommunens velsignelse. 
Halleluja, siger jeg bare. 

boligen@berlingske.dk

Læs næste gang: Første spadestik 
– hurra vi er i gang.

Mens Kurt løser andre opgaver, styrer Thomas 
nedrivning og rydning af grunden. Det første, 
der ryger, er plankeværket. 

Naboen frygtede, at det gamle plankeværk 
ville vælte, når Kurt og co. gik i gang. Men 
nedrivningsleder Thomas er professionel ud 
over alle grænser. Det store træ tæt på skellet får 
et lille skub og vupti – så er det oppe med rode. 
Helt uden at påvirke omgivelserne. 

Det går stærkt, når Thomas trækker i 
arbejdstøjet. I løbet af halvandet døgn er 
de mange træer væk, og enkelte udvalgte 
står nu klar til en omplantning.

I det år, vi har ejet grunden, har man på intet 
tidspunkt kunnet se huset fra vejen. Tidligt 
mandag morgen er der stort set kun huset 
tilbage. 

En bunke gasbeton afslører, at her har ligget 
et hus. Ellers er det ikke meget tilbage af det 
hus, som en nu afdød grønlandsk dame 
byggede med sin mand. 

Arbejdsdag 4 nærmer sig sin afslutning. Spo-
rene efter det gamle hus er næsten væk. Nu 
skal der bare fælles et enkelt træ, så er arbejdet 
fuldendt.

Mellem 75 og 80 procent af 
landets byggeansøgninger 
mangler ifølge Kommunernes 
Landsforening korrekt ma-
teriale, når de ankommer til 

byggesagsafdelingen. I Hvidovre Kommune 
anslår konstitueret bygge- og planchef Hen-
rik Nielsen tallet til at være over 50 procent. 

»Oftest er det, vi modtager, for omfattende. 
Med de nye regler for byggesagsbehandling 
af blandt andet enfamiliehuse er det blevet 
ansøgerens ansvar selv at sikre sig, at de tek-
niske regler i forhold til bygningsreglemen-
tets krav om blandt andet varme, isolering 
og niveaufri adgang til huset bliver overholdt. 
Kommunen skal altså ikke længere se tegnin-
ger af for eksempel kloakering, isolering eller 
konstruktion. Når vi alligevel får materialet 
med, har vi vurderet, at det er rigtigst at sen-
de hele sagen retur til borgeren med besked 
om at få genfremsendt sagen med de korrekte 
bilag. Vi er bevidst om, at det forlænger byg-
gesagen to-tre uger. Men vi vil undgå misfor-
ståelser, hvor borgerne fejlagtigt tror, at det, 
vi har set, også er blevet blåstemplet. Derfor 
sender vi hele sagen retur og beder om nyt 
sagsmateriale,« forklarer Henrik Nielsen.

Byggesagsbehandlingen i Hvidovre Kom-
mune har gennem længere tid ligget på seks-
syv uger. En ny delegationsplan, der trådte 
i kraft i maj, skal dog være med til at sænke 
ekspeditionstiden betragteligt, når der er tale 
om dispensationssager.

!STATISTIKKEN VISER, AT Teknik- og Miljø-
udvalget vælger at følge vores anbefalinger i 
95 procent af alle tilfælde. Det har resulteret 
i, at det fra maj i år har været muligt for os at 
træffe administrative afgørelser om forhold, 
der reguleres i lokalplaner. Vi har været me-
get interesseret i at få dette ekstra ansvar. 
Det er ikke kun tidsbesparende for os i form 
af mindre papirarbejde, men for borgeren be-
tyder det samtidig et fald i sagsbehandlings-
tiden på tre-fire uger. I september har vi kun-
net behandle de ukomplicerede byggesager, 
der overholder byggereglerne, på under to 
uger. Det niveau ønsker vi at holde,« forklarer 
Henrik Nielsen.  

Han er bevidst om, at kommunen spiller en 
stor rolle i byggesagsprocessen, men han me-
ner også, at borgeren kan gøre meget selv ved 
at sætte sig ind i tingene.

»Påtænker man at købe en byggegrund, bør 
man have en advokat til at gennemgå sagen 
for planer og servitutter, der måske kan vise 
sig at være stærkt begrænsende for byggeriet.

Findes der en lokalplan for området, bør 
man sætte sig ind i, om ens byggeri lever op 
til gældende regler her. Det kan være, der er 
begrænsninger i form af bebyggelsesprocen-
ten, bygningshøjden, bebyggelsens placering 
eller angivelser af materialevalg. Hvis der ikke 
er en lokalplan eller en byplansvedtægt for 
området, er det bygningsreglementets regler, 
der gælder,« forklarer Henrik Nielsen. 

boligen@berlingske.dk

DET SKAL DIN BYGGESAG INDEHOLDE
En situationsplan med alle eksisterede og plan-

lagte bygninger.
En arealopgørelse, der viser, hvor stor bebyggel-

sesprocenten på projektet er.
Facadetegninger, der beskriver materialevalg. Det 

skal afstemmes i forhold til eventuelle begrænsnin-
ger i lokalplan. 

Etageplaner med angivelse af rummenes anven-
delse til  indberetningen i BBR.  

På www.ebst.dk kan du læse om kommunens 
nye rolle i forhold til din byggesag. Du kan også læse 
om de overordnede regler omkring bygningsregle-
mentet.

På www.plansystem.dk kan du finde planer efter 
planloven –  dvs. lokalplaner, byplansvedtægter og 
kommuneplaner.

På den enkelte kommunes website kan du ofte 
læse vejledninger om planlægning og byggesags-
behandling i kommunen. 
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Forberedelse 
fremmer din 
byggesag
Vil du undgå at få din ansøgning i hovedet igen med 
kommentarer om, at materialet enten er for fyldestgørende, 
for mangelfuldt eller at projektet slet ikke kan realiseres? 
Så gør du klogt i at sætte dig ind i lovgivningen, INDEN du 
sender drømmeprojektet af sted til kommunen. 

Af Pernille Marott

KOMMUNENS FORKLARING

Hvidovre Kommune har siden maj 2009 ope-
reret med øget ansvar til byggesagsbehand-
lerne. Det betyder, at der i familien Marott 
Winklers byggesag kunne være taget stilling 
til projektet en lille måned tidligere end den 
faktuelle behandlingstid på syv en halv uge. 
Desværre var forståelsen af de nye delega-
tionsplaner ikke ens hos alle medarbejdere. 
Derfor måtte familien vente en ekstra måned 
på endelig byggetilladelse.
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