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Kommentarer til bestemmelser om beplantning, punkt 7.7 i forslag til 

Lokalplan 193 med bevarende bestemmelser for Fuglebakkebebyggelsen 

 
For så vidt angår de øst-vestvendte rækkehushaver lyder bestemmelsen: 

I de øst-vestvendte rækkehushaver, må der ikke, for at modvirke skyggegener, 
plantes træer eller buske, der i fuldt udvokset tilstand overskrider en højde på 3 m. 
Denne bestemmelse gælder ikke for bevaringsværdige træer vist på kortbilag 3 og 
ved de nordligste haver op mod tværstierne. 
 

Denne bestemmelse betyder i praksis et forbud mod plantning af træer, idet der stort set ikke 

findes træer, der ikke i fuldt udvokset tilstand overskrider en højde på 3 m. Det gælder f.eks. 

alle frugttræer, som vi jo meget gerne vil have i vores haver. 

 

Jeg foreslår i stedet at begrænse træernes faktiske højde med følgende bestemmelse: 

I de øst-vestvendte rækkehushaver, må der ikke, for at modvirke skyggegener, være 
træer eller buske, der overskrider et højdegrænseplan, der går fra 3 m over terræn i 
nordhegnet til 5 m over terræn i sydhegnet.  
 

Det er rimeligt, at der tillades højere træer og buske, jo længere de står fra nordhegnet. I 3 m 

afstand fra nordhegnet er højden af ovennævnte højdegrænseplan 3,9 m, hvilket passer fint 

med den gamle bestemmelse om, at træer, der bliver mere end 4 m høje, ikke må plantes 

nærmere nordhegnet end 3 m.  

 

Jeg foreslår, at undtagelsesbestemmelsen udvides til at omfatte også en zone på 3 m ud mod 

vejene i overensstemmelse med den gamle bestemmelse: ”Denne bestemmelse skal dog ikke 

håndhæves strengt for den del af haverne, der støder op til vejen mellem haverne”. Dvs.: 

 
Denne bestemmelse gælder ikke for bevaringsværdige træer vist på kortbilag 3, for 
en zone på 3 m ud mod vejene og ved de nordligste haver op mod tværstierne. 
 

Hvis man gerne vil have nogen begrænsning for enden af haverne kunne man i stedet skrive: 

 
I en zone på 3 m ud mod vejene og ved de nordligste haver op mod tværstierne er 
højdebegrænsningen dog overalt 5 m. Disse bestemmelser gælder ikke for 
bevaringsværdige træer vist på kortbilag 3. 

 

 


