
05-10-2020

1 

 
 
 
 
Hvidbog 
 
Lokalplan nr. 500-92 har været i offentlig høring i perioden 03.09.2020 til den 01.10.2020. Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 1 tilkendegivelse i 
høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Modtaget / 
Indsendt af: 

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger 
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) 

 
Jens E 
 

 
Jeg mener at beplantning på op til 150cm i højden mod vej er for meget, da 
Engens særpræg med eng på friarealer forsvinder lidt. 
Derfor vil jeg anmode om at denne maxhøjde ikke overstiger 100 cm, dog skal 
der være mulighed for 1-3 træer/buske i området mellem vej og husfacade. 
Dette skal give et mere frit udsyn til husene facader mod vej og give et mere 
åbent boligområde. 
For at bevare Engens særpræg skal man undgå hække eller lign mod vej. 
 

 
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om hegning i § 
9.1, der siger:  
”Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal etableres som 
levende hegn evt. suppleret med trådhegn i en 
maksimal højde på 1,5 meter.” 
 
Lokalplanen stiller ikke krav om, at der skal etableres 
hegn eller beplantning. Men fastsætter bestemmelser 
om, hvordan det skal etableres, hvis man ønsker hegn 
eller anden beplantning  
Der er således ikke bestemmelser om beplantningens 
højde, de 1,5 meter vedrører alene trådhegnet.  
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret 
ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 
 

 
Jan Hejselbæk 
Engen 3, 4690 Haslev 
og Heegaard Bolig 

 

 
Planafdelingen har i processen været i dialog med ansøger og 
ejendomsmægler om lokalplanforslaget. Ansøger har fået udkast til 
lokalplanforslag til udtalelse. Der er i den forbindelse et punkt, som Center for 
Plan & Miljø vurderer, skal tages med i hvidbogen. 

 Den hidtil gældende lokalplan 500-81 muliggjorde byggeri i 2 etager 
med tagterrasse.  

 Der står i lokalplan 500-92 et sted, at der må bygges i op til 2 etager, 
senere står der 1½ plan. Der er ikke mulighed for tagterrasser. 

 De grunde der allerede er solgt er solgt med mulighed for bebyggelse i 
2 etager og tagterrasser. 
 

 
Kommuneplanens rammer for området giver mulighed 
for byggeri i 2 etager med tagterrasser. I lokalplanens 
redegørelse er beskrevet, at der kan bygges i 2 etager 
og i bestemmelserne (§1 og § 7.3) at der kan bygges i 
1½ etage.  
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplanens 
bestemmelser § 1 og 7.3 ændres, således at der fortsat 
vil kunne bygges boliger i 2 etager. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives 
mulighed for tagterrasser oven på 1 etage og ikke oven 
på 2. etage: 
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Lokalplanen tilføjes: § 8.8 Der kan etableres 
tagterrasser. Der må dog ikke etableres tagterrasser i 2. 
sals højde.  
 


