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Notat over bemærkninger – forslag til lokalplan 1120 for boliger ved Skolegade i Løsning

Nr. Navn/Adresse Bemærkningens resumé Kommunens kommentarer Ændringsforslag
1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen vil gerne gøre 

opmærksom på, at når der an-
søges om reduktion af skov-
byggelinjen til 30 meter, så er 
det meget vigtigt, at de 30 
meter ikke regnes fra sokkel.
I andre udstykninger er det 
set, at havearealet ligger inden 
for de 30 meter. Det giver ef-
terfølgende store problemer for 
husejerne, som klager over 
skygge i haven og på terras-
sen, nedfaldne blade i have og 
tagrender og evt. nedfaldne 
smågrene. Da skovbrynet kan 
ikke rykkes tilbage og træerne 
fjernes for at fjerne de gener 
for husejerne, derfor er det 
vigtigt i planlægningen at be-
regne grønne fællesarealer in-
den for de 30 m og ikke priva-
te havearealer.

Der er ca 30 m fra skovkanten til 
første matr. begyndelse. Arealet i
mellem er fællesareal, og skråner 
ned mod skovbrynet.
Netop skoven er for dette område 
vigtig og en stor del af områdets 
identitet, hvilket i helhedsplaner og 
kommuneplan bliver kaldt Løsning
Skovby. Tankerne i forbindelse med 
udarbejdelsen af lokalplanen er, at 
der på sigt kunne etableres en sti fra 
boligområdet, som bindes op på de 
øvrige stier i de fantastiske skovom-
råde omkring, for blandt andet at 
forbedre tilgængeligheden til dem.

Bemærkningerne giver ikke an-
ledning til ændringer.

2 Skolegade 6, Med den øgede trafik, der vil Kommunen er i gang med at sikre Bemærkningerne tages med i 



2

8723 Løsning komme på Skolegade, bør der 
laves vej chikane i form af vej-
bump eller andet, da det alle-
rede i dag er et problem, at 
der køres for stærk på Skole-
gade inden for bygrænsen.

en bedre fremkommenlighed og tra-
fiksikring af Skolegade i forbindelse 
med udbygningen af området.

det videre arbejde.

3 Skolegade 5,
8723 Løsning

En byggelinje på 12 meter fra 
vejens midte er en krænkelse 
af den private ejendomsret - 
som er ukrænkelig iflg. grund-
loven. Derfor vil der være et 
krav om erstatning, hvis byg-
gelinjen fastholdes.
På Skolegade 5 ligger den 
gamle skole bygget af Kommu-
nen, som går ud til den asfalte-
rede vej.

Lokalplanlægning er som udgangs-
punkt erstatningsfri regulering af 
ejendomsretten – et led i samfunds-
udviklingen, som borgerne må tåle 
uden kompensation. 
Vejbyggelinjen er fastlagt i lokalpla-
nen for at sikre, at der ikke etable-
res ny bebyggelse, der senere hen 
kan være til hinder for en evt. vej-
udvidelse af Skolegade.
Den eksisterende lovlige anvendelse 
af ejendommen kan fortsætte. Det 
vil sige, at bygningen ikke skal ne-
drives på grund af lokalplanen, lige-
som bygningen stadig kan vedlige-
holdes, som den er.
Kun i det at bygningerne nedrives, 
og der ønskes opført nogle nye, skal 
byggelinjen overholdes. 

Bemærkningerne giver ikke an-
ledning til ændringer.


