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Praksis ved ændringer på og omkring husene i 

Grundejerforeningen Selskovparken. 
 
 

Bestyrelsen får henvendelser fra nuværende beboere i Selskovparken og til tider også fra 
kommende beboere, som vil undersøge hvad de må og ikke må inden der købes et hus i vores 
bebyggelse.  
 
Vi har to dokumenter der sætter rammen. Byplanvedtægt nr. 18 ”Selskovparken” fra 1967, som 
satte og stadig sætter de byggetekniske og juridiske rammer for byggeriet. Derudover er der 
ligeledes i 1967 lavet en deklaration, som i 1975 blev overdraget til grundejerforeningens 
bestyrelse til fremtidig varetagelse. Deklarationen handler bl.a. om byggeriets æstetiske udtryk. 
Begge dele er fortsat gældende.  
 
Deklarationen er næsten kun en ramme, så det har været nødvendigt, at kigge på, hvad der forstås 
ved ændringer. Denne skrivelse lægger mest vægt på de ændringer, der har indflydelse på 
byggeriet udseende, da det er grundejerforeningens opgave, at påtale eventuelle overskridelser.  
 
Formålet med henholdsvis byplanvedtægten og deklarationen er at bevare byggeriets kvalitet og 
udtryk og det kan der selvfølgelig være forskellige holdninger til, men det vil altid være den 
siddende bestyrelse, som med udgangspunkt i byplanvedtægt 18, deklarationen og tidligere givne 
tilladelser vurderer om en ny ansøgning kan godkendes.  
 

Hvorfor denne skrivelse?  
Fordi vi gerne vil minde jer alle om de krav og regler vi er underlagt, men samtidig også prøve, at 
synliggøre hvad der som udgangspunkt gives grønt lys til og dermed prøve at ”oversætte/tolke” 
byplanvedtægt 18 og deklarationen.   
I 1988 lavede den daværende bestyrelsesformand Terkel T. Nielsen i samarbejde med Hillerød 
Kommune en lignende skrivelse, men vi mener det er på sin plads med en ny udgave, hvor vi også 
oplyser om andre forpligtigelser.  
 

Forpligtigelser 
Da vi bor i huse, hvor vi har fælles vægge/mure, har der ofte været tvivl om, hvem der havde 
hvilke forpligtigelser på hvilken mur. Der er nu truffet aftale om, at den enkelte grundejer har 
ejerskab over muren mod vest og dermed også de forpligtigelser for vedligehold det medfører.  
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Derudover har grundejeren de almindelige forpligtigelser for vedligehold, snerydning m.m. på 
fortovene, men også pligt til at holde stien ud til midteraksen, for de beboere som har have mod 
fælles sti.  
 

Farver 
I forhold til farver, så er de oprindelige farver på selve huset, at træværk er sort og brun. Husene 
på Ringridervej er dog opført med en anden farve på beklædningen under køkkenvinduet.  
Tremplen skal være sort eller meget mørkebrun og med lodrette brædder. 
Og murstenene skal være gule og strøgne.  
 

Ændringer/praksis – hvad gør jeg/vi 
 Ændringer kan eksempelvis være i forhold til tilbygninger, skure, carporte, mure, hække, 
plankeværker, solceller, vinduer, skorstene, drivhuse m.m.  
Det kan også dreje sig om f.eks. belægning i indkørsel og beplantning til både sti og vej.  
Ønskes der en ændring på huset vil du/I altid skulle sende en ansøgning til grundejerforeningens 
bestyrelse og få grønt lys hertil. Hvis det er en større bygningsændring, skal du/I huske, at det også 
kræver en godkendelse fra Hillerød Kommune. Dette også selv om du/I kan se, at det er lavet et 
andet sted i bebyggelsen. Der kræves selvstændig tilladelse for det enkelte hus. 
 
Derudover vil vi også anbefale, at du/I sørger for, at spørge de omkringliggende naboer/genboer, 
så de der har udsigt til ændringen er indforstået med denne da Kommunen evt. vil spørge ind til 
det.  
 

Eksempel på ændringer der tidligere er givet tilladelse til: 
o Overdækket terrasse 
o Forlænget carport 
o Ekstra skur 
o Udvidelse/forlængelse af skur 
o Klinklagt træ under vinduer 
o Udskiftning af ruder til energiruder, hvilket kan ske uden, at ændre huset udseende 
o Udskiftning af beklædning under vinduerne med gule mursten 
o Jalousi-skodderne ved siden af vinduet skal bibeholdes, det er dog tilladt med ”snyde” 

skodder 
o Isætning af køkkenvindue på den nordvendte væg, i samme størrelse som vinduet i stuen 

på den nordvendte væg 
o Isætning af mini-vindue i stuen, ligeledes på nordvendt væg 
o Udgravning til kælder  
o Opsætning af drivhuse, som ikke er højere end muren  
o Opsætning af solceller efter de retningslinjer, der er aftalt jf. referat fra ekstraordinær 

generalforsamling 2012 
 
 


