Weblager.dk – information om byggesager
Noget af det, der kan skabe usikkerhed eller blot nysgerrighed, er at der går et større byggeri i gang hos
naboen eller lige i nærheden. Eller også bliver der handlet en ejendom, og inden man ser sig om, er det
gamle hus revet ned. Hvad skal der nu ske, hvor meget bliver der bygget, hvordan kommer det til at se ud?
Nogle gange er man høringsberettiget, hvis der skal gives dispensation fra kommuneplan eller lokalplan,
men som ofte kan man blot afvente i spænding, hvad der skal ske.
En anden situation er, at man har købt et hus, som man ved, er ombygget i årenes løb, og det kan enten
være sjovt at se, hvordan det oprindelig så ud, eller man har brug for oplysninger i forbindelse med en
planlagt renovering eller ombygning.
Hvor kan man få oplysninger i de tilfælde?
Svaret er www.weblager.dk
Her ligger alle byggesager på alle ejendomme i de kommuner, som benytter systemet – og det gør Gentofte
Kommune.
Der er gamle dokumenter om byggesager, som er scannet og ligger i pdf format. Her er alt muligt blandet
fra håndskrevne sagsnoter, til byggetegninger, situationsplaner, tekniske byggebeskrivelser, dispensationer,
afslag på dispensationer og meget andet.
Også nye og igangværende sager ligger i systemet. Allerede når en byggesag oprettes med en ansøgning
kommer dokumenterne i systemet. Faktisk er det planen, at selv henvendelser om mulige byggesager skal
med, men dertil er man ikke kommet endnu.
Nye sager kan være låst, idet der kan være personfølsomme oplysninger i, men selv om en sag er låst, kan
den ofte åbnes, hvis man beder kommunens planafdeling om at gøre det. De vil så vurdere, om der er
dokumenter, som man ikke kan få adgang til.
Systemet er meget let at bruge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gå ind på www.weblager.dk
Vælg den kommune, hvor ejendommen ligger
Vælg vej – der kommer en oversigt over alle veje i kommunen.
Vælg husnummer - der kommer en liste over alle husnumre på vejen
Der kommer nu information om matrikelnummer og bygningsnummer
Listen over dokumenter kommer nu frem, og man kan blot klikke på det dokument, man ønsker at
se.

God fornøjelse med dette glimrende informationsværktøj

