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Byggeri har behandlet din ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende
carport med 8 m².
Der meddeles herved afslag til at udvide eksisterende carport med 8 m².
Beliggenhedsplanen fremsendt til kommunen den 21. februar 2013 viser, at der
er foretaget udvidelse af garagen, opført cykelskur, brændeskur, skur og traileroverdækning, som ikke er som er at finde i vores byggesagsarkiv eller i BBRregisteret.
Den samlede længde i skelbræmmen beregnes til 32,41 m.
I kommunens byggesagsarkiv er registreret udhuse i skelbræmmen med en
samlet længde på 15,67 m.
Afgørelsen begrunder i, at kommunen ønsker at fastholde områdets åbne karakter. En dispensation kan danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.
En samlet længde i skelbræmmen på 32,41 m. kræver dispensation til Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap. 2.2.6 stk. 2 2), som foreskriver at sider, der
vender mod naboskel, ikke have må have en større samlet længde end 12 m.
Sådanne byggearbejder er omfattet af byggelovens § 2 og kræver byggetilladelse efter § 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14/10/2010). Overtrædelse heraf er strafbar efter § 30, stk. 1 litra a.
Herning Kommune agter herefter at give dig et påbud om at lovliggøre forholdet
med frist på 4 uger fra modtagelsen af påbuddet.
Dette påbud vil blive udstedt med lovhjemmel i byggelovens § 16 C, stk. 3, og
overtrædelse af påbuddet er strafbar efter § 30, stk. 1 litra c.
Forholdet kan lovliggøres ved at de ulovligt opførte bygninger og tilbygninger fjernes.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at afgive en udtalelse om forholdet før påbuddet meddeles, anmodes du om
at fremsende den til Herning Kommune, Byggesag inden tirsdag den 2. april 2013.
Vedlagt: Kopi af senest godkendt tegning vedr. udhusbyggeri.
Bilag
Denne skrivelse er fremsendt med Post Danmarks kvittering på levering.

Med venlig hilsen
Hanne Jacobsen
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