
Hvidbog: Lokalplan 584 og KP-tillæg 2017.11- Lerchesvej  

Indledning 

Opsamling på indkomne høringssvar i den offentlige høringsfase  

 Lokalplanforslag fra den 22. august til den 19. september 2018  

 Forslag til kommuneplantillæg fra den 6. september til den 4. 

oktober 2018 

 Efterfølgende supplerende nabohøring fra den 21. november til d. 

5. december 2018 

Der er modtaget indsigelse/bemærkning fra:  
1. Beboere på Ørkildsgade 40 og 42 
2. Ejere af Ørkildsgade 34 og 36, naboer til lokalplanområdet 
3. Beboere på Ørkildsgade 44 

 
Under den supplerende høring er der modtaget høringssvar fra: 

4. Beboere på Ørkildsgade 42 
 
Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé opdelt efter temaer, 
samt administrationens forslag til svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I Hvidbogen anbefaler administrationen, at høringssvarene enten:  
- Imødekommet  

- Delvist imødekommet  

- Ikke imødekommet  

- Tages til efterretning  

 
Ingen af høringssvarene har givet anledning til, at administrationen 

anbefaler ændringer af kommuneplantillægget. 

Bemærk:  
”Tages til efterretning” betyder, at bemærkningen er modtaget som input 
til kommunens videre arbejde med planlægning eller at der er tale om 
forhold, som det ikke er muligt at regulere via lokalplanen.  
 
De foreslåede ændringer til lokalplanforslaget vurderes ikke at være i 
strid med lokalplanens principper eller af så væsentlig et omfang, at det 
kræver en fornyet høringsproces i henhold til planlovens bestemmelser.  
 
Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde, jf. bilag 2 til 
dagsordenen. 
 
 
 
 

 

 



 

 

  Høringssvar i forbindelse med den 
supplerende høring 

  

Nr.  Indsender  Indsigelse/bemærkning 
Kort referat af indhold 
 

Administrationens forslag til besvarelse  
  

Ændringsforslag i lokalplan 584 

4.1 Beboere på 
Ørkildsgade 
42 
 

Indsiger gør opmærksom på, at 
høringssvaret ikke er en indsigelse men 
forslag og input til byrådet. 

 Taget til efterretning 

4.2 - Indsiger har udarbejdet et diagram der viser, 
hvilken indflydelse tagets form har på 
bygningens geometri, volumen og deraf 
påvirkning på sine omgivelser – også skygge. 

 

Diagrammet, som er en del af indsigelsen, 
viser et princip for skygger ved henholdsvis 
fladt tag og sadeltag.  
 
Bygherres rådgiver har efter den supplerende 
høring udarbejdet yderligere snit og 
skyggediagrammer, for at præcisere, hvor 
meget naboer vil påvirkes af skygger ved 
byggeri med henholdsvis fladt tag og sadeltag. 
Begge scenarier er udarbejdet med den 
maksimale bygningshøjde på 12m. 
 
Når skyggediagrammerne for byggeri med 
sadeltag sammenholdes med 
skyggediagrammerne for fladt tag, vurderes 
den ændrede skyggepåvirkning af 
naboejendommene ikke at være væsentlig, 
idet det udelukkende er for 
skyggediagrammet d. 21. december kl. 13, der 

Ikke imødekommet 



umiddelbart kan aflæses en øget skygge på 
naboejendommene i Ørkildsgade. 
 
Rådgivers snit viser desuden, at lejlighederne 
på 2. sal vil blive 30-35m2 ved sadeltag, i 
modsætning til lejligheder på 55m2 som 
tiltænkt.  
 
For at kunne udnytte 2. sal til lejligheder på 
55m2, vil sadeltaget skulle udføres med 
trempel, den maksimale tilladte 
bygningshøjde vil skulle hæves fra 12m til 
14,5m, og dermed give anledning til en større 
skyggepåvirkning. Den øgede tilladte højde vil 
samtidig betyde, at der vil være behov for 
endnu en supplerende høring jævnfør 
Planlovens §27 stk.2.  
 
Administrationen anbefaler derfor, at der ikke 
ændres i lokalplanens bestemmelser 
vedrørende bebyggelsens maksimale højde 
(12m) eller tagform (mulighed for at etablere 
fladt tag, tag med ensidigt fald eller 
saddeltag). 

4.3 - Indsiger mener, at saddeltag på det 
kommende byggeri vil betyde mere lys og sol 
på beboernes nordvendte terrasse, mindre 
vindturbulens og mindre skyggegener hos 
naboer. 
Indsiger vurderer, at boligarealet på 3 etager 
i 12 meters højde kan opnås ved saddeltag. 
 

Se 4.2 
 
 

Taget til efterretning 



4.4 - Indsiger henviser til lokalplanens indledning 
hvor der står, at ”Det er lokalplanens formål 
at sikre, at den nye bebyggelse indpasses i 
omgivelserne i skala og arkitektur”. Indsiger 
gør opmærksom på, at områdets arkitektur 
er domineret af huse bygget i mursten og 
med sadeltage. Angående skala er det 
hovedsageligt bebyggelse i 1½-2½ etager. 
 

Lokalplanområdet ligger ud til Nyborgvej, som 
er én af Svendborgs primære adgangsveje fra 
øst. Adgang til lokalplanområdet fra vest, vil 
primært ske via Dronningemaen. 
 
Formålet med lokalplanen er, at det nye 
byggeri i lokalplanområdet skal indpasses i 
omgivelsernes skala og arkitektur i dens 
kontekst på Nyborgvej og Dronningemaen 
såvel som den nære kontekst på Lerchesvej og 
Ørkildsgade.  
 
Bebyggelsen på Ørkildsgade og Lerchesvej er 
domineret af huse med sadeltag i 1½-2½ 
etager. 
 
På Dronningemaen og Nyborgvej er der en 
større variation i bygningsformer idet der også 
findes markante bygningsvolumener så som 
Naturama, Frøavlen (boliger i 6 etager), Føtex 
og Rema1000. 
 
På Dronningemaen er der desuden planlagt 
for en ny badmintonhal i tre etager med fladt 
tag.  
 
På arealet overfor lokalplanområdet 
planlægges desuden for det nye SIMAC. 
Området er i dag omfattet af en 
rammelokalplan der tillader en bygningshøjde 
på op til 15m og op til 25m for en del af 
ejendommen. 

Ikke imødekommet 



4.5 - Indsiger ønsker at byrådet ved hvad de 
ønsker og at det svarer til hvad de får. 

 Taget til efterretning 

4.6 - Afslutningsvis gør indsiger opmærksom på, 
at de er tilfredse med de ændringsforslag 
som fremgår af dagsorden til mødet d. 10. 
oktober. 

 Taget til efterretning 

 

  Høringssvar til grund for den supplerende 
høring 

  

Nr.  Indsender  Indsigelse/bemærkning 
Kort referat af indhold 

Administrationens forslag til besvarelse  
  

Ændringsforslag i lokalplan 584 

1.1 Beboere på 
Ørkildsgade 
40 og 42 

Byggeriets højde/skygge 
Indsiger oplyser, at der på grund af 
terrænforskelle mellem nabohaver og 
lokalplanområdet på op til 2m vil højden af 
det kommende byggeri opleves som op til en 
hel etage højere. Det vil betyde at skygger 
fra byggeriet vil tage naboejendommenes 
vintersol fra november til marts. Det er ikke 
muligt at danne sig et realistisk billede af 
bygningernes omfang da der ikke er 
skyggediagrammer. 
 

Når der fortættes i byen må det forventes, at 
der kan opstå skygger på naboejendomme i 
nogen grad.  
 
Nye skyggediagrammer, udarbejdet til den 
supplerende høring, har præciseret hvor 
meget naboer påvirkes af det nye byggeri.  
 
Administrationen anbefaler at tilføje et udpluk 
af de skyggediagrammer, der er udarbejdet til 
den supplerende høring, til lokalplanens 
redegørelse. 

De nye skyggediagrammer tilføjes 
til lokalplanens redegørelsen s. 8 
under afsnittet Lokalplanens 
formål og indhold. 
 
 

1.2 - Efterlyser visuel beskrivelse af kommende 
projekt 
Indsiger mener, at det med lokalplanen er 
svært at danne sig et indtryk af det 
kommende byggeri. Indsiger mener, det er 

To tværsnit, udarbejdet til den supplerende 
høring, har tydeliggjort forholdet mellem det 
kommende byggeris volumen og 
naboejendommene på Ørkildsgade.  
 

De to tværsnit tilføjes til 
lokalplanens redegørelse s. 6 under 
afsnittet Projektforslag. 
 
 



et sparsomt materiale, der danner grundlag 
for lokalplan og efterlyser: 

- Snit der viser højder eller 
sammenhæng med lokalområdet 
eller naboejendomme mv. 

- Visualiseringer eller volumenstudier 
- Skyggediagrammer 
- Præcisering af sekundære 

bygningers placering 
 
Indsiger efterlyser generelt større præcision 
og meddelsomhed og opfordrer byrådet og 
administrationen at stille større krav til 
bygherre og arkitekter. 

Administrationen anbefaler at tilføje de to 
tværsnit, der er udarbejdet til den 
supplerende høring, til lokalplanens 
redegørelse.  
 
Se desuden administrationens forslag til 
besvarelse i 1.1 ift. skyggediagrammer. 
 
Vedr. placering af sekundære bygninger se 
administrationens forslag til besvarelse i 1.5. 
 

 

 

  Høringssvar uafhængige af supplerende 
høring 

  

Nr.  Indsender  Indsigelse/bemærkning 
Kort referat af indhold 
 

Administrationens forslag til besvarelse  
  

Ændringsforslag i lokalplan 584 

1.3 Beboere på 
Ørkildsgade 
40 og 42 

Håndtering af regnvand 
Indsiger oplyser at håndtering af regnvand 
kræver særlig opmærksomhed, da alt vandet 
nordfra ender i deres haver. 
Indsiger foreslår, at der tilføjes en 
bestemmelse der stiller krav til bygherre om 
at redegøre for, hvordan bebyggelsen sikres 
mod eventuelle oversvømmelser og 
håndtering af regnvand, samt om hvordan 
de nødvendige afværgeforanstaltninger skal 
etableres, og om at arbejderne skal være 

Det er op til bygherren at sikre bebyggelse 
mod eventuelle oversvømmelser. 
 
Da det kommende projekt endnu ikke er 
færdigprojekteret, er det uvist hvilke 
afværgeforanstaltninger der vil blive behov 
for. Da afværgeforanstaltningerne derfor ikke 
kan konkretiseres er det ikke muligt at skrive 
dem ind som en Forudsætning for 
ibrugtagning i lokalplanens bestemmelser. 
 

Ikke imødekommet 
 



udført, inden der gives 
ibrugtagningstilladelse. 
Indsiger stiller spørgsmål ved hvordan det er 
sikret at det kommende byggeri ikke tilfører 
yderligere problemer. 
 

1.4 - Byder nye naboer velkomne 
Indsiger er for udvikling af havnen og byen 
og glæder sig til at få nye naboer der måske 
endda kan hjælpe med at skærme mod støj. 
Indsiger håber deres indsigelse vil være med 
til at fremme det kommende byggeri – ikke 
standse det. 
 

 Taget til efterretning 

1.5 - Sekundære bygninger 
Indsiger foreslår, at der i bestemmelsen om 
sekundære bygninger præciseres, at de ikke 
må placeres i skel. Indsiger gør opmærksom 
på, at terrænforskellen til nabogrundene på 
op til 2m vil betyde, at sekundære bygninger 
på 4m placeret i skel, vil opleves som en to-
etagers bygning. 

I bestemmelserne under Bebyggelsens 
placering og omfang s. 22 står der i §6.5 at 
Sekundære bygninger udenfor byggefelter må 
ikke være over 4m høje. 
 
I samme afsnit står der desuden i §6.12: I 
område F/P på kortbilag 2, må der ikke 
opføres bebyggelse med undtagelse af 
varegård, samt sekundære bygninger som 
eksempelvis overdækkede cykelstativer, skur 
til overdækkede kundevogne, miljøstationer 
og lignende. 
 
Administrationen anbefaler at tilføje en 
bestemmelse der sikrer, at sekundære 
bygninger på over 2m i højden ikke placeres 
nærmere end 2,5m fra skel. 
 

Imødekommet 
 
I bestemmelsernes afsnit om 
Bebyggelsens placering og omfang 
på s. 22 tilføjes en bestemmelse: 
§6.6 Sekundære bygninger på over 
2m i højden, må ikke etableres 
nærmere skel end 2,5m. 
 
 



1.6 - Udfordringer i skel 
Indsiger fremhæver tre problematikker i 
skel: støj, indkig og lys. 
Indsiger foreslår, at der indskrives en 
bestemmelse om, at den beskrevne 
støjskærm skal være minimum 2m høj 

Der er i lokalplanen beskrevet to former for 
afskærmning mod havearealerne i 
Ørkildsgade. Den ene skal skærme mod lys fra 
parkerende biler og skal være mindst 1,5m 
høj. Den anden skal skærme for støj og viser i 
indledende beregninger, at den skal være 
mindst 2m høj. Den nødvendige afskærmning 
kan etableres med én skærm.  
 
Administrationen anbefaler at der i 
redegørelsen under Veje, sti og parkering, 
tilføjes et afsnit der redegør for den 
skærmende effekt og at omfanget heraf 
bestemmes i forbindelse med 
byggesagsbehandlingen. 
 

Delvist imødekommet 
 
I redegørelsens afsnit Veje, sti og 
Parkering på s. 12 tilføjes et afsnit 
der redegør for de to former for 
afskærmning: 
 
”I grænsen mellem 
lokalplanområdet og de tilstødende 
ejendomme langs Ørkildsgade, skal 
der etableres foranstaltninger som 
fast hegn eller lignende med en 
højde på mindst 1,5 meters, til brug 
for afskærmning mod lys fra biler 
og parkeringsarealets belysning.  
 
For at kunne overholde støjkrav 
viser indledende beregninger, at 
der skal etableres en støjskærm på 
2m. Den nødvendige afskærmning 
for henholdsvis lys fra parkerende 
biler og fra støj kan etableres med 
én skærm.” 

1.7 - Tekniske installationer 
Indsiger gør opmærksom på, at der med §6.8 
”Tekniske anlæg og installationer, som er 
nødvendige for bygningens drift, skal så vidt 
muligt placeres 
inden for bygningens volumen. Såfremt de 
placeres på tag, må de højest være 1,25m 
over den maksimale 
bygningshøjde”, reelt tillades en 
bygningshøjde på op til 13,25m.  

For at undgå, at tekniske anlæg og 
installationer øger den oplevede 
bygningshøjde, anbefaler administrationen, at 
der i lokalplanen stilles krav til, at tekniske 
anlæg og installationer, som er nødvendige for 
bygningens drift, og som ikke er mulige at 
placere indenfor bygningens volumen, skal 
placeres mindst 5m fra en facade.  
 

Imødekommet 
 
I bestemmelsernes afsnit om 
Bebyggelsens placering og omfang 
på s. 22 præciseres §6.8 til: 
”Tekniske anlæg og installationer, 
som er nødvendige for bygningens 
drift, skal så vidt muligt placeres 
inden for bygninges volumen.  



Administrationen anbefaler derfor, at uddybe 
§6.8 om tekniske anlæg og installationer. 
 

Såfremt de placeres på tag, må de 
højest være 1,25m over den mak-
simale bygningshøjde og placeret 
minimum 5m fra en facade.” 

1.8 - Altangange 
Indsiger gør opmærksom på, at der med 
§7.26 ”Altangange må ikke etableres på 
facade ud mod henholdsvis Ørkildsgade, 
Lerchesvej og Nyborgvej”, 
tillades altangange på nordsiden af 
byggeriet, ud mod naboejendommene på 
Ørkildsgade. Indsiger mener, det vil give 
indkigsgener. 
Indsiger gør desuden opmærksom på, at 
man flere steder går væk fra altangange da 
de visuelt er skæmmende. 
Indsiger foreslår, at der tilføjes en 
bestemmelse der sikrer mod støj, indkig og 
lysgener fra altangange. 
 

I det aktuelle projekt etableres der en 
tagterrasse i 1. sals højde til ophold for 
beboerne i lejlighederne på 1. og 2. sal. 
Adgang til tagterrassen fra boligerne på 2. sal 
vil ske via indvendige trapper. Altangange vil 
derfor ikke blive aktuelt.  
 
Administrationen anbefaler, at §7.26 
præciseres så det sikres, at der ikke etableres 
altangange. 
 
 

Imødekommet  
 
I bestemmelsernes afsnit om 
Bebyggelsens ydre fremtræden på 
s. 23 præciseres §7.26 til:  
”Der må ikke etableres 
altangange.”  
 

1.9 - Solceller 
Indsiger gør opmærksom på, at 
bestemmelsen vedrørende solceller er 
selvmodsigende idet der står, at solceller 
skal være integrerede i tagfladen, men at 
flade tage er undtaget idet solceller her kan 
vinkles op til 40 grader.  
Indsiger foreslår at bestemmelsen 
præciseres med en maksimal højde 
solcellerne ikke må overstige. 

Administrationen anbefaler at præcisere 
bestemmelsen vedr. solceller, så der tilføjes 
en maksimal højde på 50cm. 
 
 

Imødekommet  
 
I bestemmelsen om solceller s. 26 
under afsnittet Bebyggelsens ydre 
fremtræden, præciseres §7.28 til: 
”For solceller gælder det, at de skal 
være integreret i tagfladen. At 
være integreret i tagfladen betyder 
f.eks. at solceller ikke må etableres 
som et selvstændigt anlæg oven på 
taget, men skal være nedfældet i 
niveau med tagfladen. I de tilfælde, 
hvor hældningen er så lav, at det 



ikke er optimalt at montere 
solcellerne i samme hældning som 
taget (eksempelvis ved fladt tag), 
kan vinklen hæves til maksimalt 40 
grader. Dog gælder det, at den 
maksimale højde af solcellerne ikke 
må overstige 50cm.” 

1.10 - Begrønnede facader og tage 
Indsiger gør opmærksom på, at 
bestemmelse §7.32 er overflødig og ingen 
retsvirkning har. 

Administrationen er opmærksom på, at 
bestemmelse §7.32 Facader og tage må 
begrønnes med planter ikke i sig selv har en 
retsvirkning.  
Administrationen anbefaler dog at 
bestemmelsen bibeholdes, idet den kan 
bidrage til sagsbehandlingen i forbindelse med 
behandling af en kommende byggesag. 
 

Ikke imødekommet 

1.11 - Ubebyggede arealer 
I §8.1 står der, at ”Der skal etableres fælles 
friarealer svarende til mindst 10% af 
etagearealet. De fælles friarealer skal 
placeres hensigtsmæssigt så der er gode 
adgangsforhold, læ, solindfald og fri for støj 
og anden forurening som vist på kortbilag 
2.” 
Indsiger mener at bestemmelsen er 
modsigende idet størstedelen af friarealerne 
kun kan placeres mod nord. 

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt 
i rammelokalplan 349 for Svendborg Havn og 
banearealer, som fastlægger områdets 
anvendelse til blandet bolig- og 
erhvervsformål i form af centerformål.  
Rammelokalplanen indeholder bestemmelser 
om bebyggelsens placering, der så vidt muligt 
skal opføres med facadevirkning mod 
Lerchesvej og Nyborgvej og friarealer må 
derfor placeres primært mod nord hvor der 
især i vinterhalvåret er begrænset solindfald. 
 
Administrationen anbefaler derfor, at der ikke 
ændres i bestemmelsen om ubebyggede 
arealer. 
 

Ikke imødekommet 



1.12 - Udvendige trapper 
Indsiger mener §8.3 betyder, at der vil blive 
etableret udvendige altangange og trapper 
mod nord. 

Administrationen anbefaler, at bestemmelsen 
vedrørende adgang til friarealerne præciseres 
så det bliver klart, at adgang til friareal fra 2. 
sal skal være via indvendige trapper. 
Se desuden 1.8 

Delvist imødekommet 
 
I bestemmelsernes afsnit om 
Ubebyggede arealer på s. 26 
præciseres §8.3 til: 
”Alle boliger skal have direkte 
adgang til de fælles friarealer. Fra 
2. sals boliger skal adgang til 
friarealer ske fra indvendige 
trapper.” 

     

2.1 Ejere af 
Ørkildsgade 
34 og 36, 
naboer til 
lokalplano
mrådet 

Skel 
Indsiger spørger, om det er en uvildig 
landmåler, der har sat de matrikelskel, der er 
tegnet på lokalplankortet. Indsiger mener, 
lokalplanafgrænsningen går ind over deres 
haver og mener, de har vundet hævd på 
arealet.  

Kommunens kortbilag er alene vejledende og 
bliver først retvisende i forbindelse med 
landinspektøropmåling af lokalplanområdet.  
 
Landinspektører er altid uvildige. 
 
Kommunen har orienteret de pågældende 
ejere omkring afmærkning af skel.  
 
Afgørelse om hvorvidt der er vundet hævd på 
havearealer er et privatretsligt spørgsmål. 
Grundejerne må selv begære en 
skelforretningssag ved henvendelse til en 
landinspektør. 
 

Ikke imødekommet 

2.2 - Støjskærm 
Indsiger ønsker ikke at få en 2m høj 
støjskærm placeret i skel og henviser til 
hegnsloven. Pga. terrænforskel vil en sådan 
støjskærm resultere i en 3,5-4m høj mur. 
 

Lokalplanens bestemmelser går forud for 
hegnsloven.  
Se desuden administrationens anbefaling til 
besvarelse i 1.6 

Ikke imødekommet 



2.3 - Tagterrasse 
Indsiger er bekymret for indkigs- og 
støjgener fra den tagterrasse der gives 
mulighed for i lokalplanens delområde B. 
 

Når der fortættes i byen må det forventes, at 
der kan opstå indkig i nogen grad. Det er op til 
den enkelte grundejer at skærme for indkig.  

Ikke imødekommet 

2.4 - Vejadgang, Lerchesvej 
Indsiger oplyser at der i de seneste år har 
været adskillige uheld og at 
hastighedsbegrænsningen 40km/t ikke 
overholdes.  
Indsiger mener, at hele trafiksituationen bør 
undersøges og genovervejes.  

De trafikale forhold på offentlig vej, udenfor 
lokalplanområdet, kan ikke reguleres af 
lokalplanen. Dog er ind- og 
udkørselsforholdene blevet nøje vurderet 
sammen med politiet i forbindelse med 
planlægning af området. Endvidere har en 
ekstern trafiksikkerhedsrevisor gennemgået 
det aktuelle skitseprojekt, som ligger til grund 
for lokalplanforslaget.  
 
Lokalplanens principper for vejadgang er 
godkendt af politiet og kommunens 
vejmyndighed i henhold til vejloven og 
færdselsloven. I den forbindelse stilles der 
bl.a. krav til oversigtsforhold.  
 
Svendborg kommune vurderer løbende på de 
trafikale forhold i Svendborg by, herunder de 
politiregistrerede ulykker og er opmærksom 
på, at der eventuelt kan blive behov for 
trafikale ændringer i forbindelse med, at 
områder i byen bebygges og forandres. 
 
Med hensyn til den nævnte 40 km zone, er der 
ikke tale om en hastighedsbegrænsning, som 
skal overholdes, men en anbefalet hastighed.  
 

Ikke imødekommet 



2.5 - Udkørsel, Nyborgvej 
Indsiger mener, det er farligt og virker 
uovervejet, at lastbiler skal have udkørsel til 
Nyborgvej. 

Ved udkørsel til Nyborgvej undgår lastbiler at 
skulle manøvre rundt og bakke indenfor 
lokalplanområdet, for at komme ud igen til 
Lerchesvej.  
 
Se endvidere 2.4. 
 

Ikke imødekommet 

2.6 - Nabohøring 
Indsiger mener, at det planlagte byggeri er 
meget omfattende og at der er risiko for 
betydelige gener for naboejendommenes 
værdi og naboernes livskvalitet.  
Indsiger forventer derfor, at byggeplanen 
kommer i høring. 

Hvis projektet er i overensstemmelse med 
lokalplanen, er der i henhold til byggeloven 
ikke krav til at projektet skal i nabohøring.  
 
Nabohøring kommer alene på tale i 
forbindelse med eventuelle dispensationer fra 
lokalplanen i henhold til byggeloven. 
 

Ikke imødekommet 

     

3.1 Beboere på 
Ørkildsgade 
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Trafik 
Indsiger er bekymret for den megen trafik, 
der vil opstå i forbindelse med endnu en 
dagligvarebutik på Lerchesvej. 

Se 2.4 Ikke imødekommet 

3.2 - Støjmur 
Indsiger mener at støjmuren bør være så 
høj, at den skærmer for indkig til haverne. 
Samtidig skal det sikres, den overholder 
hegnslovens bestemmelser. 
Indsiger mener desuden, at støjmuren bør 
opføres i vedligeholdelsesfrit materiale af 
hensyn til beboerne på Ørkildsgade. 
 

Se 1.6 og 2.2 
 
Materialet på den støjabsoberende skærm 
afhænger af dens funktion. Drift kan ikke 
reguleres i en lokalplan. 

Delvist imødekommet 

3.3 - Materialegård 
Indsiger mener, at materialegården bør være 
dækket ind, så der ikke står varer, der er 
synlige fra haverne i Ørkildsgade. 

Administrationen anbefaler, at der tilføjes en 
bestemmelse, der sikrer at der fra haverne i 
Ørkildsgade ikke vil være kig til varer i en 
varegård. 

Imødekommet 
 



I bestemmelsernes afsnit om 
Bebyggelsens ydre fremtræden på 
s. 23 tilføjes en bestemmelse: 
§7.34 Varegård skal udføres med 
lukkede facader i træ og/eller stål. 
Tag skal udføres i pap eller 
lignende let materiale. Tag skal 
udføres med fladt tag eller med 
ensidig taghældning på højest 10 
grader. Tag må desuden udføres 
som grønne tage – dvs. begrøn-
nede med sedum, græs, mos eller 
lign.” 

3.4 - Varekørsel 
Indsiger mener, at varekørsel bør undgås i 
nattetimerne, da det vil være til stor gene 
for beboerne på Ørkildsgade. 
 

Støjkrav skal overholdes jævnfør lokalplanens 
redegørelse s. 14-17 hvor der blandt andet 
redegøres for, at der er skærpede krav til støj 
om natten. 

Delvist imødekommet 

3.5 - Terrassen i delområde B 
Indsiger mener terrassen i delområde B bør 
opsættes med hegn så der ikke er indsigt til 
haverne i Ørkildsgade. 
 

Se 2.3 Ikke imødekommet 

3.6 - Nabohøring 
Indsiger mener, at beboerne bør høres, når 
der foreligger en officiel byggeansøgning. 

Se 2.6 Ikke imødekommet 

 


