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NOTAT 

 

Emne: Notat om ombygning af materielgården 

Til: Information til naboer, landsbylaug med flere 

Dato: 12. januar 2017 

Sagsbeh.: Jette Pedersen  

 

I forbindelse med justering af de midlertidige boliger til flygtninge, besluttede byrådet i oktober 2016, at 
ombygge og anvende den gamle materielgård på Den lille gade 20. 
 

Anvendelsen af materielgården til midlertidig bolig kræver en dispensation fra planloven, som skal sen-
des til orientering hos de berørte naboer. I den forbindelse blev der den 22. november 2016 afholdt et 
borgermøde om flygtningesituationen. 
 

Både før og under borgermødet fremkom der ønsker, forslag og bekymringer fra de nærmeste naboer 
samt landsbylauget. 
 
 

Administrationen havde allerede inden borgermødet indtænkt en del af ønskerne i ombygningen og den 
fremtidige brug af ejendommen. Bl.a. kan nævnes: 

 Der bliver hovedindgang fra øst siden af ejendommen, altså ikke i gården mod det gl. hoved-
hus. 

 Ind- og udgange fra 1. sal samt til gården mod vest, skal kun anvendes til nødudgange. 
 Der bliver ikke parkering i gården mod vest, dette skal være foran indgangen mod øst. 
 Der vil blive opsat et almindeligt hegn eller sejl opad trådhegnet lige ved hjørnet mellem materi-

elgården og det gl. hovedhus for at undgå de direkte indbliksgener, når beboerne har ophold 
ved indgangsdøren. 

 Der etableres en adskillelse mellem materielpladsen og den nye forplads til ejendommen. 
 
 

Efter borgermødet vil følgende ønsker blive delvis imødekommet: 
 Vinduer der direkte vil genere naboer, vil delvis blive påført en mat/frost klæbefolie. Det er ikke 

muligt at afskærme vinduerne helt, da rummene så ikke må benyttes til beboelse. 
 Der søges en løsning til at gøre forpladsen mindre ”beton” agtig, f.eks et par bænkesæt og nog-

le plantekasser. På samme tid vil administrationen ansøge friluftsrådet og/eller andre fonde som 
vil give tilskud til udvikling af friluftsliv. 

 Landsbylauget ønsker en rundvisning, ring eller skriv til Jette Pedersen på tlf. 56182316 eller 
mail jzp@solrod.dk for nærmere aftale af et tidspunkt. 

 
 

Information om forhold nævnt i forbindelse med naboorienteringen: 
 Bygningen er undersøgt for forurening og der er ikke konstateret noget. 
 Det er ikke vores erfaring fra de øvrige flygtningeboliger som er beboet, at der er mere støj end 

fra almindelige boliger. Der vil selvfølgelig være mere trafik af beboere ind og ud fra ejendom-
men, da der kommer til at bo flere end i en gennemsnits familie. 

 Der kommer til at bo både enlige mænd og kvinder samt familier i boligen. Solrød Kommune 
bestemmer ikke selv hvem vi modtager og i hvilken rækkefølge, derfor bliver beboersammen-
sætningen tilfældig. 

 Flygtningene placeres i boligen efter den vedtagne politik i Solrød Kommune, hvilket betyder at 
der kommer til at bo flere sammen på samme værelse og beboerne skal deles om fællesarea-
ler, herunder køkken, opholdsrum og bad. 

 
 

Spørgsmål vedrørende bygningsmæssige forhold i forbindelse med naboorienteringen: 
 Energikrav i forbindelse med den ændrede anvendelse: 

Der er ikke krav til bygningen skal opfylde energikravene i BR15, idet anvendelsesændringen 
fra kontor til beboelse, i energiteknisk henseende ikke ændrer anvendelse og medfører derfor 
ikke ændring af energikrav til bygningens konstruktioner eller installationer. Men ved ombygning 
og andre forandringer i bygninger skal rentable energibesparelser dog gennemføres. 
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 Brandkrav i forbindelse med ændring af anvendelsen: 
Idet bygningen mod syd er placeret nærmere naboskel end 2,5 m, skal denne gavl opfylde 
kravet til en brandvæg. Der kan i denne forbindelse etableres en brandkam som afslutning på 
brandvæggen, alternativt kan der udføres brandkamserstatning, så denne opfylder brandkravet 
inden for de først 2,5 m fra naboskel. 

 
 
Tidsplan for ombygning og indflytning: 
Primo januar 2017  Dispensation til anvendelse af ejendommen 
Primo februar 2017  Byggetilladelse til ombygningen 
Primo februar – ultimo marts 2017 Ombygning og indretning 
Ultimo marts 2017  Klar til indflytning 


