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Indsigelse til Forslag til lokalplan nr. 1146 for Rådhusparken i Uldum

Da Jeg og min ægtefælle er naboer til lokalplanområdet og bor på Kirketoften, har vi med stor interesse
læst lokalplanforslaget.

Vi undrer os over, at der er forskel på placeringen af indkørslen fra Kirketoften på de to juridiske kortbilag 2
og 3. Hvilken indkørsel er den rigtige? Da det har stor betydning for os.

Kirketoften er jo ikke anlagt som en boligvej, som skal kunne klare trafikken fra yderligere 28 huse. Vejen er
anlagt med stabilt grus og græsrabatter, hvilket vi sætter stor pris på. Vejen ender jo blindt og uden
vendeplads. Skal Kirketoften nu anlægges med asfalt og fortove? Hvis det er tilfældet, hvem skal betale den
udgift?

Det fremgår af lokalplanforslaget, at der ikke må parkeres lastbiler inden for lokalplanområdet. Dette er
ikke i overensstemmelse med retspraksis, idet Hvidovre Kommune forsøgte i starten af 1990’erne at stoppe
parkering af lastbiler i et villakvarter. Det var advokat Ole Larsen, som førte sagen for kommunen.
Afgørelsen var klar, lastbiler som anvendes til daglig kørsel direkte fra hjemmet og til f.eks. byggepladsen er
at betragte som en personbil. Derfor kan kommunen ikke forbyde lastbiler i villakvarterer hverken på veje
eller i indkørslen til den enkelte villa, når lastbilens kørsel kan sidestilles med en personbil. Kommunen har
derfor ikke lovhjemmel til at forbyde vores lastbil at holde på Kirketoften. Vi har fået juridisk bistand i
forbindelse med ovenstående.

Da lokalplanområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø ”Uldum Stationsby” og også er omfattet af
det kulturhistoriske område omkring kirken, har vi kontaktet Landsforeningen for Bygnings og Landskabs
kultur for at få foreningens vurdering af den boligbebyggelse, som lokalplanforslaget muliggør. Lands
foreningen har modtaget både lokalplanforslag og vinderprojektet af den 01.11.2019 ”Rådhusparken, 28
nye almene boliger på Tjørnevej i Uldum”. Landsforeningen har endvidere modtaget to breve af 5. marts
2020 og 12. marts 2020 fra Haderslev Stifts kirkegårdskonsulent.

Nedenstående er citat fra landsforeningens mail:

Boligbebyggelsen
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres 28 almene boliger i henholdsvis 1 og 2
etager på grunden, hvor rådhuset i Uldum ligger nu.

Mod syd er rækkehusene i én etage og dobbelthuset i 2 etager. Mod nord og øst er dobbelthusene i 2
etager. Mod vest ligger gadekæret. Midt i området ligger der et dobbelthus i én etage. Alle huse har
taghældning på 50 60o og har en bygningshøjde på maks. 10 m. Facader og tage skal udføres i naturskiffer,
grå teglspån eller lignende grå facadeplader udført som spånbeklædning. Husene i to etager har en
trempelkonstruktion på 1,25 m og kviste med en længde på 4.5 m. Udover at der også er altaner.



Landsforeningen vurderer, at der her er tale om et ganske særligt kulturmiljø, da der er tale om en gammel
stationsby med højskole og mølle. En landsby, der kan føres tilbage til omkring 1330. Oprindeligt var der
også et gadekær netop på det sted, hvor rådhuset ligger, det viser gamle matrikelkort fra 1819 1865.

Det fremgår af kommuneplanen, at dette særlige sted ”er sårbart overfor ændringer af arkitektur,
bystruktur, veje og omgivelser”.

Landsforeningen vurderer, at lokalplanforslaget muliggør en boligbebyggelse, som ikke respekterer det
sårbare kulturmiljø og den nære beliggenhed til kirken. Landsforeningen undrer sig over at indsigelsen fra
Stiftet ikke er blevet indarbejdet i projektet.

Landsforeningen konkluderer, at det arkitektoniske udtryk ikke er lokalt forankret og virker fremmedartet i
hjertet af kulturmiljøet ”Uldum Stationsby”, idet der hverken er taget udgangspunkt i den klassiske landsby
byggetradition eller i de fritliggende enfamiliehuse i 1 og 1½ etage omkring rådhuset.

Denne boligbebyggelse egner sig til en byggegrund i et villakvarter i udkanten af en by. Bebyggelsen kunne
få sin egen identitet som ”den grå bebyggelse med de meget høje tage”, hvilket kunne være et spændende
arkitektonisk boligbyggeri, hvor stedet ikke er en del af et kultumiljø.

Nedenfor redegøres for vurderingen:

Tagflade og hældning
Landsforeningen vurderer, at når husene stort set er kvadratiske bliver tagfladen ved 50 60omeget høj og
meget dominerende. Højden på tagfladen overstiger langt facadehøjden på de toetagers huse, det udgør
ca. 2/3 del af den samlede bygningshøjde. På de én etagers huse, vil taget udgøre mere end 2/3 del af den
samlede bygningshøjde.

Landsforeningen vurderer, at hvis der havde været tale om klassiske, smalle rektangulære bygningskroppe
uden trempelkonstruktion og med en bygningsbredde på maks. 6 7 m, så havde det været korrekt, at taget
får en taghældning mellem 50 60o.

Landsforeningen kan i øvrigt oplyse, at anvendelsen af trempelkonstruktionen gør, at det er muligt med en
taghældning på 45o at udnytte tagetagen på samme måde som stueetagen. Hvis husene ikke har trempel
konstruktion og taget er på 45o kan tagetagen anvendes ca. 70 % af stueetagens bruttoetageareal. Tagenes
store taghældning har således ingen betydning for den fulde udnyttelse af tagetagen.

Landsforeningen er enig med stiftets bekymringer om:
Citat fra indsigelse af 5. marts 2020: ”De spidse tage vil virke meget høje i forhold til den omkringliggende
lave, grønne by. Det er uheldigt at placerer spidse, høje tage så tæt på kirken. Min vurdering er at det er
muligt at justere de foreslåede bygninger og give dem et flot og tidssvarende udtryk inden for
højdegrænsen på 8,5 meter”.

Citat fra indsigelse af 12. marts 2020: Der ligger ikke højere bygninger mellem kirken og den pågældende
grund. At placere 10 meter høje spidse tage i kirkens umiddelbare nærhed fjerner fokus fra kirken som
pejlemærke i omgivelserne, både når man kommer fra vest ad Kirkegade og fra øst og syd i retning fra
Skanderborgvej. Det er ikke alene højden som er problematisk, men også formen på tagene som vil kunne
fremstå tårnagtige og dermed som konkurrenter til kirken frem for naboer”.



Miljøscreeningen viser ”at kirkernes nærmiljø skal tilpasses samspillet med kirken og de kirkelige anlæg.
Kirkernes ofte markante synlighed i omgivelserne skal bevares. Inden for beskyttelseszonerne omkring
kirkerne kan der kun opføres bebyggelse, hvis det kan ske uden, at hensynet til kirkernes landskabelige
beliggenhed eller samspil med bymæssigt miljø herved tilsidesættes.

Landsforeningens vurderer, at den boligbebyggelse som lokalplanforslaget giver mulighed for skaber
barrierer, så kinjjurkens markante synlighed i landsbyen forsvinder og at ikke sker med respekt for kirkens
landskabelige beliggenhed og at samspillet med det bymæssige miljø ødelægges.

Materialevalg
Landsforeningen vurderer, at det mest følsomme sted i Uldum over tid vil fremtræde i grå og sorte nuancer
i strid med landsbyens langsomme udvikling og det kulturmiljø denne byggegrund indgår i.

Kviste
Landsforeningen vurderer, at kvistene er meget store, dominerende og virker ”tunge”.

Landsforeningen oplyser i øvrigt, at kviste i den klassiske byggetradition maks. må udgøre 1/3 af den
enkelte tagflade. Altanerne i denne boligbebyggelse er 4,5 m lange og da husene er ca. 10 m lange, vil
kvistene udgør ca. halvdelen af tagfladen.

Lysforhold
Landsforeningen vurderer med udgangspunkt i de juridiske kortbilag og vinderprojektet er der tale om fire
bygningstyper, som stort set er kvadratiske og med en meget stor bygningsdybde, som umiddelbart skaber
mørke rum i midten af det enkelte hus. Husene i en etage får ekstra lys ind via en lyskanal i taget.

Dispensation fra Kirkebyggelinien
Landsforeningen gør opmærksom på, at kommunalbestyrelsen ikke kan meddele dispensation til
kirkebyggelinien ud fra dette lokalplanforslag. Dispensationen skal gives ud fra naturbeskyttelseslovens
dispensationsbestemmelser efter, at skitseprojektet har været i en selvstændig høring og ikke som led i
denne høringsprocedure. Kommunalbestyrelsen skal også være opmærksom på, at Stiftet har mulighed for
at nedlægge veto i forbindelse med høringsproceduren om dispensation fra kirkebyggelinien.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er det muligt at kontakte arkitekt maa Ditte Thye fra landsforeningen
på tlf. nr. 25 47 31 52 eller på mail dittethye1@gmail.com.

Vi kan oplyse, at vores indsigelse også fremsendes til Haderslev Stift og deres kirkegårdskonsulent.

Med venlig hilsen

Ainis Baumanis
Nataliya Nesterovska
Kirketoften 5
Uldum
























































































































































































































































































































