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Arkitektfirma Claus Jensen ApS 
 Ny Munkegade 10 
 8000 Århus C 

 
telefon 87 30 02 40 
telefax 87 30 02 41 
mail post@cj-arkitekter.dk 
CVR/SE 29 54 07 72 

web www.cj-arkitekter.dk 

 

Sag: Elstedvej 66, Terp  19115 

Bygherre:Regitze Kroun Rising og Jesper Eriksen 

Emne: Høringssvar vedr. Elstedvej 66, Terp 14-08-2019 

 

 
På vegne af Regitze Rising og Jesper Eriksen jf. vedlagte fuldmagt 
fremsendes hermed høringssvar vedr. mulighederne for at ændre 
kommuneplanramme 140008LB, således der kan skabes areal til at  
bygge flere boliger i landsbyen. 
 
 
Terp, redegørelse for eksisterende byggeri. 
 
Kortudtræk fra gældende kommuneplan visende bevaringsværdige 
bygninger i Terp samt landsbyens afgrænsning er vedhæftet. 
 
Terp er en traditionel landsby med bygninger af forskellig karakter, 
størrelse og fra forskellige tider.  
Gårdene er trukket tilbage fra vejen med et jordstykke foran, største 
delen er placeret med stuehusets langsgående facade mod Elstedvej. 
Villaer og arbejder/tjeneste boliger følger vejens forløb. Særligt de 
ældre boliger ligger med den langsgående facade mod vejen, disse 
ligger modsat gårdene helt ud til vejen, med deres tilhørende jord 
bagtil. Der er eksempler på at mindre og ældre huse er bygget 
sammen som kæde- eller rækkehuse, som det ofte ses i landsbyerne.  
 
Beboelsesbygningerne i Terp fremstår i forskellige materialer og 
overflader, f.eks. bindingsværk, blank mur eller pudsede facader. Flere 
af husenes gavltrekanter er beklædt med træ som listebeklædning 
eller træspån på klink. På tagene er der ligeledes brugt forskellige 
materialer så som: tegl, skiffer, zink, eternit og pandeplader.  
Alle husene ud til Elstedvej er i halvandet plan, med udnyttet første 
sal. Tagene er, på nær ét, sadeltag, med enkelte halvvalmede gavle 
særligt på de ældre stuehuse.  
 
 
 
Elstedvej 66 - ejendommen 
 
Ejendommen er trukket tilbage fra Elstedvej, hvilket er typisk for 
gårdene i Terp. Fra Elstedvej er der adgang til ejendommen via en 
indkørsel, der markeres af en trærække, bestående af ældre træer. 
Trærækken giver en oplevelse af en allé ned mod gårdspladsen. På 
hver side af indkørslen, mellem stuehuset og Elstedvej ligger to store 
jordstykker. Det er disse jordstykker der ønskes udstykket til brug for 
nye boliger.  
 
Ny bebyggelse skal indgå naturligt i Terps eksisterende fortælling, 
hvorfor den skal bygges op som længehuse, der følger vejens forløb. 
Den nye bebyggelse skal bygges i materialer, der allerede eksisterer i 
Terp, og er der tale om rækkehusbebyggelse, er det væsentligt, at de 
enkelte boligenheder adskiller sig fra hinanden i materialitet, så det 
samlede volumen tydeligt kan inddeles i de enkelte boliger. Al 
bebyggelse skal være i halvandet plan med saddeltag. 
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Vedhæftede oplæg for udnyttelse af arealerne til boliger viser dels et 
scenarie med énfamiliehuse, og et scenarie med rækkehuse. 
Fælles for begge scenarier er, at tilføjelsen af nye boliger sker 
nænsomt ift. landsbyens særlige karaktertræk, samt under fin 
hensyntagen til den eksisterende gård og de landskabelige træk, som 
kendetegner denne ejendom.  
 
Der er således ikke tale om ’grov udnyttelse’ eller udpining af 
landskabet til brug for boliger på arealerne, men i stedet en udbygning 
af de eksisterende særlige kendetegn ved Terp.  
 
Vi deltager naturligvis gerne på dialogmøde om mulighederne 
beskrevet i nærværende, og ser frem til at høre fra jer. 
 
 
Mange hilsener 
 
Rikke Bjerregaard 
Arkitekt maa,mdb   
 
T:   25 21 96 65 
E: rikke@cj-arkitekter.dk 
 
CJ Arkitekter               
Arkitektfirma Claus Jensen ApS   
Ny Munkegade 10  
8000 Aarhus C  
T: 87 30 02 40  
W: www.cj-arkitekter.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Muligheder for udstykning ved enfamiliehuse eller rækkehuse: 
Muligheder er vist på vedhæftede tegninger. 
 
 
Jordstykke I 
 
Rækkehuse: 
 
1137 m2 x 40% = 454 m2 bebyggelse 
454 m2 : 3 enheder = 151 m2 pr. enhed 
Med tre enheder er der mulighed for at etablere 400 m2 grund til hver 
af enhederne.  
 
el. 
 
1137 m2 x 40% = 454 m2 bebyggelse 
454 m2 : 4 enheder = 113,5 m2 pr. enhed 
Hvis man vælger 4 enheder kan man etablere bebyggelsen som en 
såkaldt sokkeludstrykning, med adgang til fælles 683 m2 have.  
 
Parcel: 
 
1137 m2 x 30 % = 341 m2 bebyggelse 
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Jordstykke II 
 
Rækkehuse: 
 
2052 m2 x 40% = 820 m2 bebyggelse 
820 m2 : 5 enheder = 164 m2 pr. enhed 
Med 5 enheder er der mulighed for at etablere 410 m2 grund til hver af 
enhederne.  
 
Parcel: 
 
2052 m2 : 700 (min. m2 for parcel) = 2,9 grunde = 2 grunde 
2052 m2 : 2 = 1026 m2 pr. grund. 
1026 x 30% = 308 m2 bebyggelse pr. grund. 
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