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Indsigelse mod Lokalplansforslag 127 

 

På vegne af Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby, skal den samlede bestyrelse hermed gøre 

indsigelse i forhold til Lokalplansforslag 127 i sit hele. Indsigelsen begrundes i: 

 

Generelle bemærkninger 

Grundejerforeningens overordnede anledning til indsigelsen skal begrundes i det markante skift i 

styringsparadigmatisk afsæt, som forslaget til ny lokalplan synes at være et udtryk for. Så vidt det er 

foreningen bekendt, har der ikke været eksempler på voldsomme uoverensstemmelser internt i det i 

lokalplanforslaget nævnte geografiske udstrækningsområde. Man kunne spørge, hvorfor det er 

nødvendigt at ændre lokalplansbestemmelser, som der tilsyneladende blandt beboerne er tilfredshed 

med? Særligt når flere beboere i forslagets område C, der vil være det område som efter forslaget 

udsættes for flest nypålagte begrænsninger, for få år siden oplevede at der blev bygget ny etage-

bebyggelse meget tæt på deres skel (nybyggeriet på den østlige side af Højnæsvej). Hvilket 

tilsyneladende ikke dengang fandtes at være i uoverensstemmelse med områdets bærende kvaliteter. 

 

Det angives i lokalplanforslaget, at baggrunden er ønsket om at modernisere de gældende 

bestemmelser, og formålet er at bevare og fastholde de bærende kvaliteter i området. Samt at fastholde 

området som et rart sted at bo og færdes i. Det findes umiddelbart at være inkonsistent og 

selvmodsigende, at tilsikre en modernisering af bestemmelserne ved at pålægge markante 

begrænsninger. Under henvisning til ovennævnte argument om det styringsparadigmatiske afsæt, 

synes det desuden grundlæggende problematisk, hvis det er Rødovre kommunes udgangspunkt, at 

kommunens borgere ikke har lyst til, at bibeholde det område, som borgerne ejer boliger i, som ”et 

rart sted at bo og færdes”. En fælles intention som det jo er lykkedes områdets beboere at opfylde i 

snart hundrede år, uden restriktive bestemmelser fra sognerådet / kommunen. 

 

Det skal være grundejerforeningens argument, at dette blandt andet er lykkedes, fordi områdets 

beboere har ændret bygningernes og områdets samlede udtryk i takt med den tid, som beboerne har 

levet i. Ændringer der har fulgt tidernes og de arkitektoniske strømningers skift. Et argument der 

sammen med en beskrivelse af området som ”meget varieret” jo også anvendes i lokalplanforslaget 

som beskrivelse af en af områdets kvaliteter. De i lokalplanforslaget foreslåede markante 

begrænsninger vil signifikant nedsætte muligheden for fremadrettet at følge tidernes skiftende 

påvirkninger. Forslaget vil netop derfor ikke fastholde området som ”et rart sted at bo og færdes i”, 

men som et sted hvor det var rart at bo og færdes i året 2013. Området vil, når der er gået hundrede 

år mere, derfor nærmere fremstå som en museumslandsby, end som et moderne beboelsesområde.  

 

Grundejerforeningen kan simpelthen ikke forstå, at det er Rødovre Kommunes opfattelse, at en så 

regulerende og begrænsende lokalplan kan skabe den dynamik, som fastholdelse af området som et 

tidssvarende beboelsesområde kræver.  
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Endelig synes der i forslaget at være indbygget hindringer for nødvendige klimatilpasnings-tiltag. 

Dette synes særligt at være tilfældet i forhold til fratagelsen af muligheden for at bygge for eksempel 

carporte tættere end 5 meter fra byggelinjen samt begrænsningen i muligheden for etablering af 

solfangeranlæg. I forhold til 5 meterkravet vil det betyde, at der skal anlægges mindst 5 meter ekstra 

belægning i kørebredde, med mindre mulighed for nedsivning af overfladevand til følge. I forhold til 

solfangerne er grundejerforeningen ikke bekendt med, at dette tidligere skulle have givet anledning 

til problemer i lokalplanforslagets område. 

 

 

Specifikke bemærkninger 

Område C 

Dette område rammes i særlig grad af meget restriktive bestemmelser om den fremtidige nødvendige 

tilpasning af bygningerne. Udover at henvise til ovenstående bemærkninger, skal jeg anføre, at de 

foreslåede begrænsninger i forhold til blandt andet vindskeder, tagrender, vinduer, døre, 

ovenlysvinduer, tage og skorstene synes at tangere egentlig rettighedsfratagelse i forhold til beboernes 

ejendoms- og råderet. Igen kunne man komme med en bemærkning om, at selvom husene i varieret 

omfang er blevet renoveret siden opførelsen, skæmmer ingen af husene området. De er hver på deres 

måde en del af et arkitektonisk hele men med individuelle udtryk. Faktisk kunne man argumentere 

for, at de huse som mindst medvirker til at gøre området til et rart sted at bo og færdes i, er de huse 

som ikke er moderniseret i takt med tidens strømninger.  

 

Bevaringsværdige bygninger 

Det er bestyrelsens overbevisning, at ejerne af de 12 huse som efter lokalplansforslaget er udpeget 

som bevaringsværdige huse, i urimelig grad bliver ramt. Det synes i øvrigt meget uklart, efter hvilke 

historiske og arkitektoniske præmisser disse huse er udpeget. For nok er husene som krævet fra før 

1940, men flere af husene har markant ændret udseende siden opførelsen og flere af disse gennem de 

senere år. Det er derfor ikke det arkitektoniske udtryk fra først i forrige århundrede der bevares, men 

det gennem renovering og tilbygning opnåede udtryk. 

 

 

Konklusion 

Bestyrelsen for grundejerforeningen Rødovregaards Villaby skal på baggrund af ovennævnte 

bemærkninger gøre indsigelse imod det samlede Lokalplansforslag 127. Såfremt Rødovre Kommune 

skulle ønske at foretage ændringer i forslaget i retning af de ønsker og behov som lokalplanforslagets 

beboere har, er vi meget interesserede i en dialog. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jens Jespersen 

Valhøjs Allé 9 
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