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Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 200-27 tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise.  
Der er modtaget i alt 2 tilkendegivelser i høringsperioden, og denne hvidbog indeholder 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.) 

 
Dato 29.04.2019 
Elmevej 8 
 

 
Som sagt på mødet mandag den 29.4, Kulturhuset Leopold har vi nogle 
få indsigelser til lokalplan 200-27. 
Vi er naboer til det grundstykke der skal laves ny lokalplan for – vi bor 
Elmevej 8, matrikel 9gm. 
1) Vores bekymring går på hegnet imellem vores grunde. 
 
Da vi har en terrasse, der vender mod vest samt at hele vores 
indgangsparti ligger på denne side af huset (meget glas der giver 
direkte indsigt i en stor del af vores hus) kan vi ikke acceptere at det 
eksisterende hegn fjernes og udskiftes til hæk. 2) Endvidere vil det sidste 
hus og have komme rigtig tæt på vores terrasse. 
 
Vi er dog også ret sikre på at det eksisterende hegn står på vores 
matrikel, men det er svært hel at vurdere da der hersker urskov og altid 
har gjort det i denne del af deres have. 
 
3) Vi mener at det vil være rimeligt med et krav om nyt fast hegn på 
1,80 sat i skel ifm dette byggeri. 
 
4) Varmepumpe/r: uden at kende til regulativer etc. Bør der være en 
støjgrænse for varmepumper hvis man ønsker at bruge sådanne. 
 
Generelt synes vi det er et rigtig fint projekt, specielt fordi der kan 
komme nyt liv på grunden og vi kan få ryddet op i den eksisterende 
urskov. 
 
5) NB De 2 rigtig store træer der står på hjørnet Elmevej/Syrenvænget 
bør der kigges på da der ved hvert blæsevejr falde store grene af – 

 
 
1) Hegn mellem naboer 
Det eksisterende hegn i naboskel er fast hegn, 
hvorfor denne mulighed bør opretholdes med 
lokalplan 200-27. Bestemmelse om hegn i naboskel 
udgår af § 9.1, der ændres til:  
Hegn mod vej skal udføres som levende hegn. Det 
levende hegn kan suppleres med trådhegn i en 
højde på maksimalt 1,2 meter. Trådhegnet skal 
placeres på indersiden af det levende hegn (dvs. 
væk fra vej). 
 
2) afstand til ny bebyggelse 
Lokalplanens stiller i § 7 krav til byggeriets omfang 
og placering. Her stilles krav om, at 
boligbebyggelse skal placeres med en mindste 
afstand til skel på 2,5 meter, hvilket er i 
overensstemmelse med bygningsreglementet. 
Størstedelen af bygningens gavl ligger mere end 
2,5 meter fra skal, da den ikke er placeres parallelt 
med skel. Der er desuden fastsat en maksimal 
bygningshøjde på 6,5 m for bolig bebyggelsen. 
 
3) Krav om hegn 
Lokalplanen vil jf. ovenstående give mulighed for, 
at hegn kan etableres som faste hegn. Der er ikke 
handlepligt i forhold til lokalplanen.  
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hvilket også pt. kan ses på vejen og fortovet. 4) Varmepumper 
Opsætning af varmepumper og støj fra disse, skal 
overholde miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. Lokalplanen fastsætter 
ikke disse krav, da de allerede findes i 
miljølovgivningen.  
Afsnit varmepumper tilføjes redegørelsen. 
”Ved etablering af varmepumper, skal disse 
placeres, så miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj kan overholdes.” 
 
 
5) Store træer på hjørnet 
Bemærkningen er formidlet videre til ejer af 
området. Lokalplanen fastsætter ikke 
bestemmelser om bevaring af træerne. 
 

 
Dato 01.05.2019 
Bane Danmark 

 

 
Banedanmark har via abonnementet på plandata.dk fået besked om 
jeres fremlagte forslag til lokalplan 200-27 for ”Tæt-lav boliger på 
Syrenvænget i Karise”. 
 
Vi skal for en god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslaget. 
 
 

 
 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplanen forud for endelig vedtagelse. 

Tekniske rettelser Center for Plan og Miljø har rettelser til teksten og præciseringer med 
betydning for forståelsen af lokalplanen.  
 
Der er tale om flg. rettelser: 
Det skrives ind i lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang 
og placering, at bebyggelsesprocenten for områdets som helhed ikke 
må overstige 30 %. 

 
  

 
Ny § 7.1. Bebyggelsesprocenten for området som 
helhed må ikke overstige 30 %.  
Nummerering af § konsekvensrettes herefter. 

 


