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Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag
1 Dan Michaelsen 

med flere 
De har følgende bemærkninger 
til lokalplanen. Generelt synes 
de det er godt at der sker en 
udvikling, og at grunden bliver 
udnyttet til boliger. 

De er af den opfattelse at 24 
boliger i 2 etager vil give man-
ge gener i det forholdsvis lille 
område.

a) Den planlagte bebyggelse 
ligger op til 1,5 meter højere 
end den eksisterende bolig-
masse, hvilket kan give ind-
bliksgener. 

b) Det nye boligområde vil give 
ekstra støj. 

Ad. a) Største delen af lokalplanom-
rådet ligger i kote 68, som naboare-
alerne mod Frederiksbergvej, Ny-
bovej og Jernbanegade. Højdekoter-
ne i området svinger i mellem 67 og 
69. Dele af området, bl.a. op mod 
Nybovej ligger i kote 69. 

Højden er en maksimal højde, hvil-
ket sige at det ikke nødvendigvis bli-
ver så højt. 

Terrænet udjævnes som regel i for-
bindelse med byggemodningen.

Bygningshøjden fastsættes ud fra 
byggemodnet terræn.

Ad. b) Det nye boligområdet vil ikke 
medføre unaturligt støj.

Ad f) Administrationen foreslår, 
at der sættes krav om etable-
ring af et beplantningsbælte 
langs matrikelskellet mod nord 
og øst. 

Ad c) Administrationen indstiller 
at der tages en politisk beslut-
ning om vejadgangen fra Jern-
banegade skal fastholdes eller 
flyttes til Frederiksbergvej. 

Administrationen vurderer, at 
bemærkningerne ikke giver an-
ledning til yderligere ændrin-
ger.

     6.11.2018



2

c) Der er meget dårlig udkør-
selsforhold til Jernbanegade, 
og en eventuel omlægning af 
udkørsel til Frederiksbergvej vil 
belaste trafikafviklingen nega-
tivt, da der allerede er mange 
udkørsler i forvejen. 

d) Det giver et rodet indtryk at 
der både er parcelhuse og eta-
gebyggeri, når man kommer 
ind i byen

e) Et etagebyggeri lægger op 
til at der fortrinsvist vil være 
yngre mennesker, der flytter 
ind, da modne/ældre ikke vil 
søge bolig med trappe. 

f) De foreslår at hvis man væl-
ger at gennemføre projektet 
med 24 boliger i 2 etager, så 
bør der som minimum træffes 
følgende foranstaltninger.
 
- Afgravning af grunden så den      
kommer ned i niveau.
 
- Etablering af højbeplantning 
mellem de nuværende bebyg-
gelse og den nye, mod Ny-
bovej og Jernbanegade. 

- Den nye bebyggelse bliver 
placeret så langt væk fra den 
nuværende bebyggelse som 
muligt. 

Ad. c) I Udviklingsplan for Løsning, 
har lokalplanområdet vedadgang fra 
Jernbanegade. Jernbanegade er me-
get betydeligt mindre trafikkeret end 
Frederiksbergvej, hvilket mindsker 
risikoen for bagendekollision ved 
venstresving, derudover giver det 
bedre mulighed for placering af en 
affaldsø, langs den interne boligvej 
ift. dagrenovation. 

Den dårlig oversigt ved udkørsel til 
Jernbanegade kan forbedres, hvis 
der deklareres et oversigtareal til 
begge sider for overkørslen.

Fra Frederiksbergvej er der bedre 
mulighed for at sikre oversigt ved 
udkørsel. Frederiksbergvej er dog 
trafikkeret, hvilket øger risikoen for 
bagendekollision ved venstresving-
ning til boligområdet. For at sikre 
fremkommelighed og bedre trafiksik-
kerhed på den mere befærdede Fre-
deriksbergvej, bør adgang minime-
res mest muligt af hensyn til svin-
gende og krydsende trafikanter. 

Dog kan den ene af de tre vejadgan-
ge til Frederiksbergvej bibeholdes.  

Ad. d) Lokalplanen tager udgangs-
punkt i udviklingsplanen for Løsning, 
og de ønsker der er opstået i forbin-
delse med den. I udviklingsplanen 
ligges der op til, at bebyggelsen be-
står af rækkehuse i 2 etager med en 
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lille privat have. 

I forhold til bybilledet så ligger der 
etageboliger på den anden side af 
Frederiksbergvej. Det vil derfor ikke 
være en større afvigelse fra det nu-
værende bybillede. 

Lokalplanområdets lille areal og cen-
trale placering, gør det eget til tæt-
lav boliger.  

Ad. e) Lokalplanen tager udgangs-
punkt i det maksimalt mulige, og til-
lader maks. 2 etager. Hvilket bety-
der at en bygherre kan opføre boli-
gerne i en etage, hvis det ønskes.

Ad. f) Afgravning af grunden, se ad. 
a). 

Der kan i lokalplanen sættes krav 
om etablering af et beplantningsbæl-
te mod Nybovej og Jernbanegade for 
at modvirke indbliksgener. 

Det vil ikke være muligt at flytte be-
byggelsen længere væk fra den eksi-
sterende bebyggelse på grund af 
støjpåvirkningen fra Frederiksberg-
vej. Se lokalplanen for mere infor-
mation. 

2 Nikolaj Beier Nikolaj har følgende bemærk-
ning til lokalplanen.

Jernbanegade er en delvis vil-

Ad. a) Se svar til nr. 1, ad) c. Administrationen indstiller at 
der tages en politisk beslutning 
om vejadgangen fra Jernbane-
gade skal fastholdes eller flyt-
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lavej, der bliver brugt at sko-
lebørn mm. Der er ikke særlig 
god sigtbarhed, når man skal 
køre ud på Jernbanegade, og 
en del biler kører for stærkt. 

a) Han foreslår derfor at ud-
kørslen flyttes til Frederiks-
bergvej, så man ikke øger tra-
fikken.

tes til Frederiksbergvej

3 Louise Beier Louise har følgende bemærk-
ning til lokalplanen.

a) Louise foreslår at der etab-
leres indkørsel fra Frederiks-
bergvej til de nye boliger. Hun 
mener, det vil give mindre støj 
for de nuværende såvel som se 
kommende boliger på Jernba-
negade. 

Ad. a) Se svar til nr. 1, ad) c. Administrationen indstiller at 
der tages en politisk beslutning 
om vejadgangen fra Jernbane-
gade skal fastholdes eller flyt-
tes til Frederiksbergvej


