
 

     Tølløse, den 19.09.2021. 

G/F Hjertebjærgparken – Fællesarealer.   

 

Der blev på forrige generalforsamling fremsat et forslag om mulighed for at inddrage fællesareal til 

egen anvendelse. Jeg er på baggrund heraf blevet opmærksom på nogle problematikker, 

heriblandt at visse bestemmelser i grundejerforeningens vedtægter, samt trufne beslutninger, kan 

være i strid med lokalplanens bestemmelser og udstykningsloven. 

Jeg uddyber først og stiller forslag på side 6.  

Lokalplan 4.7 ”Hjertebjerggaard” er gældende for området. Jævnfør planloven § 18 er en 

lokalplans bestemmelser bindende for ejere og brugere af de ejendomme (matrikler), som planen 

omfatter.  Det vil sige, at grundejerforeningen kun gyldigt kan træffe beslutninger eller give 

tilladelser, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, hvis kommunen har givet dispensation 

hertil.  

Ifølge planloven § 63 og byggeloven § 17 påhviler det den til enhver tid værende ejer af en 

ejendom at berigtige et ulovligt forhold, og påhviler ved ulovlig brug tillige brugeren. Det betyder, 

at hvis kommunen udsteder påbud om lovliggørelse af forhold på fællesarealerne, som f.eks. ikke 

overholder bestemmelser i lokalplanen eller byggetilladelserne, bliver påbuddet udstedt til 

grundejerforeningen som ejer, samt til en eventuel bruger.  

Jævnfør udstykningsloven § 16 må der ikke stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum 

end 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom. Grundejerforeningen giver på 

forskellig vis ejerne tidsubegrænset brugsret til fællesareal, bl.a. til det disponible areal foran 

husene. Ifølge Højesteret kan en aftale om tidsubegrænset brugsret kun indgås, hvis der er indsat 

et opsigelsesvarsel på maksimalt 30 år. Ophør af en brugsret til fællesareal kan være en væsentlig 

information for potentielle købere. 

Der kan muligvis være en problematik omkring hævd. Hævd betyder at grundejerforeningen 

mister sit ejerskab over fællesareal til ejeren. Ejere kan vinde hævd hvis de har rådet over 

fællesareal i 20 år, uden aftale herom med grundejerforeningen.  

Endvidere forekommer bestemmelser i vedtægterne, samt tilladelser som grundejerforeningen 

har givet, at skabe stor ulighed. Der ser ikke ud til at været taget højde for pligten til at sikre 

ligebehandling af medlemmerne. Når der er medlemspligt har grundejerforeningen en skærpet 

pligt til at overholde dette. Lighedsgrundsætningen skal iagttages. 

En grundejerforening skal arbejde for fællesskabet, og tage vare på sin ejendom efter tilsvarende 

udgangspunkt, samt handle i henhold til formålsparagraffen. Formålsparagraffen lyder:  

”Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejermæssige 

interesser i alle fælles anliggender”. 

 



 

Følgende fremgår af grundejerforeningens vedtægter, § 4: 

 

”Til de enkelte boligenheder i området hører alene det jordareal, hvorpå bygningen er placeret 

samt det til ejendommen hørende udmatrikulerede areal. 

 

Udstykningens resterende areal, er alle fællesarealer, der tilhører grundejerforeningen 

 

Ejerne af boligerne kan disponere over sin del af sidstnævnte areal, der afgrænses af boligen, 

vejen og 2 linier i forlængelse af boligernes afgrænsninger vinkelret på facaden. 

Grundejerforeningens bestemmelser, om afgrænsning af egen parcel og antenneregulativ, kan kun 

fraviges efter indhentet dispensation hos grundejerforeningens bestyrelse – efter nærmere 

retningslinjer. 

Det disponible areal må anvendes til etablering af parkeringsplads, herunder opførelse af carport 

og udhus samt til haveanlæg. Carport og udhus skal i arkitektonisk henseende opføres i nøje 

overensstemmelse med boligen. 

Godkendelse af tegninger foretages af grundejerforeningens bestyrelse forud for indhentning af 

kommunal tilladelse. 

Biler, grundejeren ejer eller har rådighed over, skal parkeres på aftalt disponibelt areal, eller andet 

anvist areal. 

Området må ikke på nogen måde anvendes til oplagsplads. Biler uden nummerplader, 

campingvogne, både eller lignende må ikke placeres på dette.” 

 

Se følgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedtægter § 4 – Bebyggelse på fællesareal. 

 

I henhold til lokalplanen, § 6, stk. 2, må der på fællesarealerne, efter kommunens nærmere 

godkendelse, opføres enkelte mindre bygninger til formål, som er fælles for områdets beboere.  

Grundejerforeningens vedtægter giver bestyrelsen bemyndigelse til, at give ejere tilladelse til at 

opføre bygninger på det udlagte disponible fællesareal foran husene. Vedtægterne giver ikke 

bestyrelsen bemyndigelse til, at give ejere tilladelse til at opføre bygninger på de øvrige dele af 

fællesarealerne.  

Der er bygninger på de øvrige dele af fællesarealerne, som ikke er til fælles formål for områdets 

beboere.  

Jeg forstår, at Holbæk kommune har én byggetilladelse registreret på de øvrige dele af 

fællesarealerne. Byggetilladelsen, som er til carport med udhus, har kommunen givet fordi 

grundejerforeningen har givet tilladelse hertil. Jeg kan ikke se at generalforsamlingen har givet 

tilladelse, og der er ikke indhentet samtykke fra alle øvrige ejere. Beslutningskompetencen synes 

ikke at være overholdt, og tilladelsen varetager ikke ejernes fælles grundejermæssige interesse, 

jævnfør formålsparagraffen. 

Henset til kommunens registrering, er der således øvrige bygninger på grundejerforeningens 

fællesarealer der ikke er lovliggjort, og som er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 

Hvis bygningerne er opført uden tilladelse kan ejere vinde hævd på det areal, som bygningen 

ligger på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedtægter § 4 - Dispensation til afgrænsning af egen parcel. 

 

Lokalplanen § 9, stk. 4 og 5 regulerer hegn. 

Det er tilsyneladende blevet besluttet at ændre § 4 i vedtægterne, således at bestyrelsen kan give 

ejere dispensation til at sætte hegn/hæk op 75 cm. udenfor skel, og derved inddrage fællesareal til 

egen anvendelse. Retningslinjerne fremgår af et paradigme på grundejerforeningens hjemmeside.  

Jf. lokalplanen § 9, stk. 5 skal hegn mod vej, fælles friarealer og adgangstorv plantes mindst 30 cm. 

fra skellet. 

Grundejerforeningens tilladelse til at sætte hegn/hæk op udenfor skel forekommer at være i strid 

med § 9, stk. 5, samt lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 

Der er desuden, qua husenes beliggenhed, betydelig forskel på hvor meget areal de enkelte ejere 

har mulighed for at inddrage, og nogen har slet ikke muligheden. Bestemmelsen fremstår ikke som 

værende i medlemmernes fælles grundejermæssige interesse, men at være en beslutning der kun 

er til fordel for nogle ejere. 

Hvis nogen har inddraget fællesareal uden tilladelse kan de vinde hævd på arealet. 

 

Vedtægter § 4 – Disponibelt areal foran husene, samt udlagt parkeringsplads. 

 

Lokalplanens § 5.6, 9.7 og 9.8 samt byggetilladelser regulerer parkeringsforhold.  

I henhold hertil, skal der på fællesarealerne være udlagt minimum 1 parkeringsplads pr. bolig, 

mindst 1 gæsteparkeringsplads for hver 2. bolig, samt 4 parkeringspladser til 

funktionshandicappede.  

Jævnfør grundejerforeningens vedtægter § 2 skal denne forestå drift og vedligeholdelse af 

gæsteparkeringsareal.  

Grundejerforeningen har udlagt et afgrænset disponibelt fællesareal til ejerne, som må anvendes 

til p-plads, carport, udhus samt haveanlæg. Den valgte afgrænsningsmetode medfører at der er 

stor forskel på arealet, som ejerne hver især kan disponere over, og dermed 

anvendelsesmuligheder. Nogen har mulighed for at anlægge p-plads med carport, udhus og 

haveanlæg på vores fællesareal, andre har ikke.  

Hævd. 

 

Husene i etape 1 og 2 blev opført omkring år 2000/2001. Grundejerforeningen bør have klarhed 

over dette og sikre sig sit ejerskab af fællesarealerne. 

 

 



 

Forskelsbehandling. 

Alle ejere har alene købt og betalt for den matrikel, som huset ligger på. Resten er fællesarealer 

som ligeligt tilhører os alle, via vores medlemskab af grundejerforeningen. Alligevel er der stor 

ulighed mellem ejernes muligheder og rettigheder, og nogen råder på forskellig vis over en 

betydelig større del af fællesarealet end andre. 

Den nuværende anvendelse af fællesarealerne viser at grundareal er en mangelvare. Råden over 

fællesareal giver flere anvendelsesmuligheder og kan utvivlsomt have en økonomisk værdi. Nogle 

ejere har dermed en bedre salgsvare, og har mulighed for at få en højere salgspris end andre. Det 

er på baggrund af fællesareal, som den enkelte ejer ikke har betalt for, og gratis råder løbende 

over. 

Jeg har svært ved at se hvordan grundejerforeningen kan forsvare dette overfor sine øvrige 

medlemmer. 

Det er endvidere problematisk i forhold til, at både nuværende som kommende ejere kan have en 

berettiget forventning om at kunne gøre som andre, at inddrage fællesareal og eventuelt bygge 

herpå. Noget, som øvrige ejere sandsynligvis vil gøre indsigelse imod.  

Jeg kunne også sagtens bruge mere grundareal. Jeg ville desuden meget gerne have både en 

carport samt et stort skur ude på fællesarealet, og fjerne skuret på min egen terrasse.  

Hvad skal grundejerforeningen gøre hvis ejere stiller krav om at få samme råderet over 

fællesareal, og samme anvendelsesmuligheder, som nogle ejere har?  

Forskelsbehandles medlemmerne kan det føre til et naboskab med splid og konflikter, og 

grundejerforeningen påføres derved en risiko for, at ejere klager til offentlige instanser eller 

påberåber sig forskelsbehandling og anlægger retssag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag: 
 

Jeg mener at problematikkerne kan være komplekse og tidskrævende, og at der er brug for en 

professionel vurdering heraf, samt behov for rådgivningsbistand fra en advokat.  

Jeg foreslår følgende:  

Grundejerforeningen skal hyre en uvildig advokat der har foreningsret som arbejdsområde, og 

denne må gerne have viden om forvaltningsret.  

Bestyrelsen skal, med advokatbistand, få klarlagt om nogen ejere har opnået mulighed for at vinde 

hævd, samt iværksætte tiltag til at imødegå dette fremadrettet.  

Advokaten skal vurdere problemstillingerne og konsekvenser heraf, bl.a. i forhold til lovgivning, 

overholdelse af beslutningskompetencer, hævd, ligebehandling samt den tidsubegrænsede 

dispositionsret over fællesareal. Advokaten skal anvise handle- og løsningsmuligheder, samt 

mulige vedtægtsændringer i forhold til problematikkerne. Endvidere skal advokaten foreslå 

løsningsforslag til den manglende tinglysning af vedtægterne.  

Advokaten skal udarbejde en skriftlig redegørelse omkring foranstående forhold. Denne skal 

udleveres til ejerne senest 3 mdr. efter at bestyrelsen har modtaget den, og skal sættes på 

dagsordenen, enten på en ekstraordinær generalforsamling, eller senest på den førstkommende 

ordinære generalforsamling, med henblik på drøftelse og handling. 

Bestyrelsen bemyndiges til at søge rådgivningsbistand hos advokaten. Endvidere bemyndiges 

bestyrelsen til at hyre advokaten til at deltage på generalforsamlingen. 

Hvis/når udgiften til advokatbistand udgør over 40.000,- kr. skal generalforsamlingen orienteres 

herom med status, samt give tilladelse til yderligere udgiftsloft.  

 

Bilag vedhæftet, der skal medsendes/udleveres til ejerne: 

GF - Lokalplan 4.7. 

GF- Tidsubegrænset brugsret Drachmann.  

GF - Dispensation Hegn & hæk. 

GF - LIFA Hævd.  

GF – Retssag hævd på fællesareal.  

 

Forslagsstiller:  Hanne Friis, Hjertebjærgparken 33, 4340 Tølløse. 

 
 


