
Høringssvar vedr. lokalplan 225 
 
Da lokalplan 225 ser ud til at få stor betydning for den private have og lysindfaldet på Holger 
Danskes Vej 86-88, vil jeg gerne klage over lokalplanen og foreslå nogle ændringer, da jeg 
mener Lokalplanen pt. ikke påviser de reelle konsekvenser for vores andelsforening og 
beslutningstagerne får ikke et retvisende billede af gældende forhold og konsekvenserne for 
Holger Danskes Vej 86-88.  
 
1. På Holger Danskes Vej 86-88 betaler vi pt. over 100.000 årligt i ejendomsskat. En del heraf 
dækker grundskyld for vores private indhegnede have. Da det er vores private have, så falder 
det mig for brystet at haven i lokalplan 225 er blevet til et "grønt byrum". Et grønt byrum kan 
forstås som et område der er offentligt tilgængeligt og det er ikke tilfældet. Vendingen “grønt 
byrum” bør derfor ændres til “privat have”, for at give beslutningstagerne i kommunen et 
retvisende billede af konsekvenserne ved opførelse af den planlagte etageejendom klods op ad 
en privat have. 
 
2. Lokalplan 225 vil så vidt jeg kan se betyde, at der etableres 4 tagterrasser, 16 altaner og 
måske 4 terrasser direkte ud til andelsforeningens private have. Af bygningsreglementets §195 
fremgår det bl.a. at fastlæggelsen af bebyggelser skal ske under hensyn til naboers friarealer. 
Da altanerne placeres direkte i skel ud til vores have, er det min opfattelse at der ingen hensyn 
er taget til vores have. Jeg ville have forventet at naboens sydvendte altaner og terrasser var 
mere tilbagetrukket på grunden og ikke ud til skel. 
 
3. Andelsforeningens have har siden 2. Verdenskrig været inddraget til bunkeranlæg. Vi har 
derfor kun rådighed over 1/3 af haveområdet (ca 200 m2) til alle andelsforeningens beboere. 
Med kun 20 andele har vi ikke økonomi til at betale for fjernelse af bunkeranlægget og 
reetablering af have. Derfor kan det ikke forventes at vi "bare" fjerner bunkeren og sætter os 
ned i den sydlige ende af haven. Såfremt lokalplan 225 forslag om etablering af altaner mod syd 
ikke bliver ændret (jvf. punkt 2), foreslår jeg at kommunen viser hensyn til "naboers friareal" ved 
at fjerne bunkeranlægget. Så vi kan sidde lidt på afstand af de nye naboer, og så de ikke kan se 
og høre alt hvad der sker i vores private have. Omvendt vil de nye naboer i stueetagen nok 
også foretrække, at vi ikke sidder lige ud for deres vinduer og kigger ind ad deres vinduer. En 
fjernelse af bunkeren vil også løse et tilbagevendende problem med fritløbende rotter, som har 
etableret sig i området omkring bunkeranlægget. 
 
4. Som andelsforening er vi også interesseret i at etablere altaner, men har ikke helt haft 
økonomi til det endnu og jeg vil bede kommunen sikre at lokalplan 225 og naboens byggeplaner 
ikke spænder ben for at vi også med tiden kan etablere altaner, når andelsforeningen og vores 
økonomi tillader det. 
 
5. Af lokalplan 225 punkt 11.1 fremgår det at det er en forudsætning for ibrugtagning at der 
etableres portåbninger, men af punkt 4.2 Illustration A fremgår det, at der ikke kan stilles krav 
om en gennemgang. Punkt 11.1 bør derfor ændres, så det fremgår at det forudsætter enighed 
med de andre grundejere før der etableres gennemgang. Mig bekendt er der pt. stor modstand i 
vores andelsforening mod at åbne op for gennemgang fra Kong Georgs Vej. 
 
6. Det fremgår ingen steder af skygge beregningerne i lokalplanen, at den nye bygning hos 
naboen betyder at Holger Danskes Vej 88 2. 3. og 4. sal mister udsyn til solnedgangen, som de 



pt. har glæde af det meste af sommerhalvåret. Derfor mener jeg det er en mangel i rapporten, at 
der kun er medtaget skyggeberegninger indtil kl. 18, da solen i Danmark som bekendt ikke går 
ned før kl. 20-21 om sommeren. Jeg foreslår derfor, at skyggeberegningerne udvides til kl 20 
om aftenen, her vil det blive tydeligt at de nævnte lejligheder mister en fantastisk solnedgang 
over byen, hvis naboens byggeplaner bliver gennemført. 


