
HØRINGSSVAR FRA BESTYRELSEN I EJERFORENINGEN 15K (NABOEJENDOMMEN):

Først og fremmest, så mange tak for en rigtig god, flot og detaljeret lokalplan. Jeg skriver på vegne af
bestyrelsen i naboejendommen EF15k. Vi har i foreningen haft en god og lang forhandlings- og
dialogprocess med developer for Fuglebakkevej 88, som er mundet ud i projektet beskrevet i lokalplanen.
Et projekt som beboerne i EF15k er rigtig glade for og som netop er vedtaget med meget stor tilslutning til
vores ekstraordinære generalforsamling. Det er også i dette lys at dette høringssvar skal læses: Vi er
rigtig glade for projektet, men lokalplanen har et enkelt punkt, hvor lokalplanen ikke er helt i
overensstemmelse med de aftaler som EF15k og developer for nr. 88 er blevet enige om:

Indsigelse omkring benævnelserne “baghaver” og “terrasser” mod det fælles gårdrum.
Dette høringssvar foreslår at ændret ordlyden i lokalplanens beskrivelse af Fuglebakkevej 88´s kantzone
mod det fælles gårdrum. I lokalplanen beskrives denne kantzone gentagende gange som “baghaver” og
“terrasser” til stueetage lejlighederne.
Disse benævnelser (baghaver og terrasser mod gården) flugter ikke med de aftaler om en fælles gård
uden private opholdszoner, som EF15k og developer for Fuglebakkevej 88 efter en lang og rigtig god
dialogprocess er blevet enige om.

Det er vigtigt at understreget at EF15k og developer er enig i geometrien for kantzonen, det er kun
ordlyden i selve lokalplanen (“baghaver” og “terrasser”), som vi gerne ser ændret.

Baggrund for indsigelse:
Gennem hele den gode dialog mellem EF15k og developer har et af EF15k´s ufravigelige kernepunkterne
været, at gården er et fællesrum og der ikke anlægges private baghaver eller private terrasser mod
gården.
Dette krav er stillet for at sikre en god fælles gård til rekreativt ophold for nye såvel som eksisterende
beboere: Gården skal være for alle og det er vigtigt at den ikke privatiseres. Gårdens kant mod
Fuglebakkevej 88 vil være den mest solrige del af gården, og derfor det område som er mest oplagt at
opholde sig langs med, hvilket også understøttes med bænke fælles bænke langs kanten. Hvis der
anlægges private baghaver eller terrasser tilhørende stueetagelejlighederne, opstår der et
“forlegenhedsareal” i gården langs Fuglebakkevej 88s facade, hvor det ikke er behageligt at opholde sig,
fordi man kommer for tæt på stuelejlighedernes privatsfære.
Dette er EF15k og developer enige om og developer har derfor indrettet kantzonen mod den nye bygning
som en grøn “kantzone/bufferzone” (ikke baghave), hvor udgangene fra stueetagerne blot er udgange
med minimale reposer og et par trin (ikke deciderede terrasser). I stedet for private terrasser/baghaver
indeholder kantzonen opholdsmuligheder for alle gårdens brugere i form af bænke integreret i kantzonens
grønne og frodige beplantning.

I EF15k´s aftaledokumenter med developer, som netop er vedtaget med hele 93,5 procents tilslutning på
ekstraordinær generalforsamling, er fraværet af private baghaver og terrasser specifikt nævnt som et
ufravigeligt kernepunkt for EF15k. Følgende punkter er kopieret direkte fra EF15k´s og developers
aftaledokument:

❖ Ingen private terrasser/baghaver i stueplan mod gården:
➢ Udgange fra lejligheder i stueplan til gård har kun et minimalt repos, samt et par trin ned til gården -

ikke en privat terrasse. Reposet må ikke indrettes med inventar til ophold, men skal udelukkende
anvendes som en forbinde til gården.

➢ Der skærmes for indkig til lejligheder, hvor det er døre fra stuelejligheder til gården. Dette gøres
enten ved at udforme værnet foran døren, så dette skærmer effektivt for indblik, eller ved at vælge,
der kun har glas for oven, således at underkanten af dørens glasareal er minimum 2 meter over
gårdens terræn (ligesom vinduer)

➢ Kantzonen mellem gård og stueetage i fuglebakkevej 88 beplantes, for at skabe en naturlig afstand
fra stuelejligheder til gårdrum.

Grundet alt dette mener vi at termerne “baghaver” og “terrasser” i lokalplanen bør ændres når de
anvendes i forbindelse med kantzonen mellem det nye byggeri og den fælles gård.
Man kunne eksempelvis udskifte “baghaver” med “kantzone” og “terrasser” med “reposer/udgange”.



Det er endnu engang vigtigt at understrege at det er lokalplanen benævnelser vi gør indsigelse
imod, da EF15k og developer er enige om geometrien for kantzonen mod gården.

Som overblik mener vi at følgende sider og bilag bør justeres, så de passer med EF15ks og developers
aftaler vedr. kantzonen mod gården:

S12: “... eller hævede terrasser til alle boliger”

S22: “Baghaver” står som tegningstekst på planen (ændres f.eks. til kantzone)

S25: Tegningstekst: “Hævet terrasse med udgang mod gård”

S25: Tekst under tegning: “...hævet for- og baghave. Fra baghaven er der trin mod gårdrummet”

S25: Tekst under tegning: “Fra lejlighederne er der trin til gårdrummet og niveaufri adgang til hævet
baghave.”

S44: Punkt 6.14 og 6.15: “terrasser” nævnes fire gange (Vi er indforstået med at der er terrasser ud
mod gadesiden/menus parkeringsplads). Derfor kunne det f.eks. Benævnes “Altaner, hævede terrasser
mod gade, udgange/reposer mod gård og tagterrasser skal udføres”

s46: Punkt 7.1: “Der skal etableres opholdsareal i form af et nyt gårdrum samt for- og baghave
(hævede terrasser), som vist på bilag 1”. Dette punkt er særligt vigtigt, da lokalplanen bestemmelser
her specifikt nævner at der skal etableres baghaver/hævede terrasser

S46: punkt 7.4: “Hævede terrasser mod gade og gård skal udføres…..”

S53: Kortbilag 2: I signaturforklaring: signatur for “For- og baghave”.

S54: Bilag 1: Tegningstekst: “baghaver”
Kantzonen mod gården i denne tegning let revideret i EF15k´s aftaledokumenter med developer
for Fuglebakkevej 88. Den eneste forskel er at skraveringen for “terrasser/reposer” er minimeret i
forhold til lokalplanens tegning. Dette betyder at kantzonen i grønnere og indeholder flere fælles
opholdmuligheder i form af bænke integreret i kantzonen og orienteret mod gården.

s65: Bilag 10: Tegningstekst: “Træterasse med…..”

S84: Bilag 19: Kantzonen mod gården i denne tegning let revideret i EF15k´s aftaledokumenter med
developer for Fuglebakkevej 88. Den eneste forskel er at værnene langs “terrasser/reposer”  er
kortere (da reposer er kortere) i forhold til lokalplanens tegning. Dette betyder at kantzonen i
grønnere og indeholder flere fælles opholdmuligheder i form af bænke integreret i kantzonen og
orienteret mod gården.

Vi håber at I er forstående for denne indsigelse. Det er meget vigtigt for EF15k, at der ikke laves
bestemmelser i lokalplanen om “baghaver” og “terrasser” mod gården, når vi efter en lang og god
forhandlingsprocess er blevet enige med developer om et projekt der ikke privatiserer gården, men i
stedet sikrer de bedste rammer for fælles opholdsmuligheder og rekreativ brug af gården, til glæde for
nye såvel som eksisterende beboere.

Med venlig hilsen
Jonas Lambert Johansen
Bestyrelsesmedlem i EF15k og landskabsarkitekt

P.s. I er velkomne til at kontakte mig, hvis det måtte være spørgsmål til dette høringssvar.


