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Hvidbog med høringssvar til lokalplanforslag nr. 500-88 for et boligområde ved Ringstedvej
Der er modtaget i alt 3 tilkendegivelser i høringsperioden, og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i 
brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. Høringssvar i deres originale format er vedhæftet sagsfremstillingen.

Modtaget /
Indsendt af:

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

Dato 24.04.2019
Bygningskyndig for 
meninghedsrådet.

Tak for et konstruktivt borgermøde på rådhuset i aftes. Det virkede rigtig 
godt, at både kommune, bygherre og naboer i fællesskab kunne drøfte 
det fremlagte lokalplanforslag. 

Som nævnt på mødet er bygherren, Søholm Boligselskab v/ Christian 
Klug, indstillet på at bekoste en løsning på de naboindbliksgener, der er 
opstået forhold til præsteboligen på Ringstedvej nr. 57. Indbliksgenerne 
skyldes tilbygningen med vindue direkte mod præsteboligen og 
adgangen for sognebørn til præstekontoret. Det blev aftalt, at 
menighedsrådet og Søholm Boligselskab v/ Christian Klug, arbejder 
videre med en løsning. 

Med hensyn til lokalplanforslaget nævnte jeg følgende angående P-
Pladser og vejudvidelseslinje:

I §5 stk. 5.8 er anført krav om "..minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig, 
heraf én handicapparkeringsplads". Med 17 boliger på grunden skal der 
således være i alt 26 parkeringspladser. Dette harmonerer ikke med de 
vedlagte kortbilag, som viser 24 parkeringspladser. Det foreslås derfor, at 
kortbilagene til lokalplanen ændres, så de tydeligt viser, hvordan kravet 
om antal parkeringspladser kan overholdes. 

Desuden nævnte jeg den tinglyste bestemmelse om vejudvidelseslinje 
på 8 m fra midten af Ringstedvej. Udvidelseslinjen er ikke angivet på de 
vedlagte kortbilag. Derimod er der indtegnet en byggelinje på 2,5 m fra 
det nuværende vejskel. Det er derfor uklart, om de 2,5 m afstand til 
vejskel kan overholdes ved en eventuel fremtidig udvidelse af 
Ringstedvej. Det foreslås derfor, at vejudvidelseslinjen indtegnes på 

Det indstilles:
- at vejbyggelinjen langs Ringstedvej indtegnes 

på lokalplanens kortbilag 2.
- ·at det krævede antal p-pladser indtegnes på 

lokalplanens kortbilag 3 og 4.
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kortbilag 4, og at der tages stilling til placering af byggelinjen, således at 
der er klarhed over dette.

Dato 24.04.2019
Nabo
Havrevænget 44
4690 Haslev

Vi har faktisk kun et ønske - hvis det kan lade sig gøre. Bygningen - med 
de 4 lejligheder - som ligger nord/syd - at taget ikke får karnapvinduer 
mod vest.

Det indstilles:
- at de tre byggefelter nummereres på 

lokalplanens kortbilag 3.
- at §8 suppleres med følgende bestemmelser: "I 

byggefelt 2 må der ikke etableres kviste, 
karnapper o.lign. i tagfladene mod vest. Der 
må gerne etableres 
tagvinduer/ovenlysvinduer." 
"I byggefelt 3 må der ikke etableres vinduer på 
1. sal i gavlen mod vest."

Dato 24.04.2019
Banedanmark
Vasbygade 10
2450 København

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres 
fremlagte forslag til lokalplan 500-88 for "Boligområde ved Ringstedvej i 
Haslev".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslaget.

Høringssvaret tages til efterretning

Tekniske rettelser Center for Plan og Miljø anbefaler at en bestemmelse om ensartede 
tagmaterialer for hele lokalplanområdet udgår af planen. Baggrunden 
er, at det tidligere kirkecenter er opført med røde lertegl og at der bør 
åbnes mulighed for at anvende andre tagmaterialer på det nye 
byggeri.

 

Det indstilles:
- at bestemmelse om ensartede tagmaterialer 

for hele lokalplanområdet udgår.


