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Bebygget udlænger ialt 585 m2
Grundareal 4615 m2
BBR:
Bygning 1 (stuehus)
Opført 2005
Bebygget areal 105 m2
Samlet boligareal 168 m2
Overdækning 13 m2

Græs

Bygning 2
Opført 1825 m2
Bebygget areal 304 m2 (BBR)
Bygning 3
Opført 1930
Bebygget areal 281 m2

Ejendommen set fra Ølsemagle Kirkevej. Det gul-røde maskinhus der
skjuler gården ses i midt i billedet

Bygning 3
"Maskinhus"
281 m2

7378

Bygning 2
Stalde mm.
303 m2

Port

Baggrund:
6020

Gårdsplads

Bygning 1
Stuehus

Eksist. udlænger er forfaldne og ikke egnet til fremtidige
anvendelse til beboelse eller andet.
Eksist. maskinhus benyttes i dag erhversmæssigt.
Ejerne og naboer er dog enige om at bygningen fremstår for
industriel i landbysammenhængen.
Ejerne ønsker at udvikle gården med boliger i eksist. længer
mm.

AREALER v. indretning af boliger i længer med
footprint som eksist.:
Bygning 2 - ca. (303 + 250) m2 =

ca. 553 m2

Maskinhus (281 + 281) m

ca. 562 m2

BR areal nye længer ialt -

ca.1.115 m2
Ejendommen set fra Bredager Mark

Bebyggelsesplan Eksist. forhold
1 : 200
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Vision for ny gårdstruktur

9 Stk.
Parkering for boliger
gårdlænger
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Bymark

footprint
eksit. længer

Vest/nordlænge

Ny "Port"

Gårdsplads
Østlænge - "Laden"

7600

Parkering

Bygning 1
Eksist.Stuehus

Udvidelse stuehus

Ejerne ønsker at udvikle gården med boliger i eksist. længer
mm.

AREALER:
Ny vest/nord + østlænge footprint - ca. 476 m2

Det foreslås derfor at masinhus og længer erstattes af to nye
bygninger som vist hvorved gårdsktrukturen fastholdes
sammen med det ekisterende stuehus.
Samtidig åbnes gårdpladsen mod Ølsemagle Kirkevej som er
den naturlige tilkørsel også i dag.

1. sal

ca. 420 m2

Ny længe syd

ca 200 m2
ca.1.096 m2

BR areal nye længer ialt -

Stuehus ønskes udvidet mod vest med tilbygning i en etage.
Der ønskes samtidig dispensation til opførelse af et lille
dobbelthus i en etage på grundens sydlige del.
Den samlede bygningsvolumen på ejendommen
vil volumenmæssig svare nogenlunde til det eksisterede.
Den samlede udnyttelse vil svare til åben lav og landsbyen vil
kunnne tilbyde flere attraktive, stationsnære haveboliger.

BR eksist. stuehus
Udvidelse

168 m2
90 m2

Samlet udnyttelse (168+90+1.096)4615x100
= ca. 30 %
Antal boliger i længer ca.
P-pladser 10-11 stk.

10 - 11 stk.

Sydlænge Dobbelthus
en etage ca. 200m2
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Ønske til fremtidig udnyttelse
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Stuehus og udvidelse set fra vejen

Udvidelse af
stuehus

Den fremtidige gårdstruktur set fra syd

Materiale studie

Plan i relation til landsbyen
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Udvidelse stuehus, illustrationer
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