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Orientering fra Grundejerforeningen vedr. ændringsforslag til Lokalplan 127. 
 

Kære Grundejer og medlem af Rødovregård Villabys grundejerforening. 

Rødovre Kommune har d. 27/2 2013 udsendt forslag til lokalplan 127 i 

offentlig høring.  Forslaget til lokalplan 127 har direkte indvirken på 

grundejerforeningens område. Bestyrelsen har derfor besluttet at omdele 

denne skrivelse for at gøre yderligere opmærksom på forslaget til 

lokalplanen og de konsekvenser den vil få for medlemmerne. 

Oprindelige bydelsplaner og inddeling i områder 

På nuværende tidspunkt er grundejerforeningens område omfattet af 

bydelsplan 13a eller 13b og et område ca. mellem Præstebakken til Rødager 

Alle´ og Axelhøj til Christiansdal, er slet ikke er omfattet af nogen lokalplan. 

Forslaget til l27 samler disse områder og inddeler lokalplanen i flere 

delområder benævnt A, B, C, D og E. Grundejerforeningen er repræsenteret 

med medlemmer i områderne A og C. 

Generelle bestemmelser. 

Forslaget til lokalplan 127 indeholder en række generelle bestemmelser, der 

gælder for det samlede område.  

Bestemmelserne indeholder blandt andet krav til parkeringsarealer på hver boligs grund, samt forbud mod placering 

af campingvogne, både m.m. på grunden. Der defineres en fast byggelinje på 5 m. fra vejskel, og der må ikke opføres 

carporte, garager og lign. foran denne. Endvidere er der krav til, at sådanne opføres i samme materialer som 

hovedhuset eller i træ. (det vil eksempelvis sige; ingen moderne carporte i stål)  

Der foreslås et generelt forbud mod hegn i skel mod vej. I stedet skal der fremadrettet etableres et åbent areal med 

beplantning eller hæk. Faste hegn kan jf. forslaget kun opsættes bag byggelinjen. Endvidere foreslås en generel 

begrænsning på fast belægning (fliser eller lign.) på boligparcellen på 10 % af det samlede grundareal minus det 

bebyggede areal. 

Særlige bestemmelser. 

For delområde C er forslaget mere restriktivt, idet dette får status af ”bevaringsværdigt kvarter”. Dette betyder, at 

forslaget fremadrettet har regler omkring husenes udseende.  

Det reguleres bl.a. at tagets hældning og udformning ikke må ændres, at der ikke må laves vindskeder, samt at 

tagrender skal laves i zink. Der stilles krav til vinduer og døres udseende og farve, og det bestemmes at skorstene 

ikke må nedtages eller reduceres. Der må fremadrettet ikke etableres mere end 3 ovenlys vinduer i forbindelse med 

udnyttelse af tagetagen og disse skal placeres efter særlige bestemmelser og må ikke sidde i sammenhæng. Der må 

ikke længere etableres kviste. 

Bevaringsværdige bygninger.  

Indenfor grundejerforeningens område har en række bygninger og træer fået status af bevaringsværdige. Der er 

også særlige krav til disse.  
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Bestyrelsens holdning. 

Det er bestyrelsens holdning af ændringsforslaget samlet set er meget restriktivt. I forhold til de generelle 

bestemmelser findes særligt kravet til byggelinjen fra vejskel, kravet om parkeringsarealer og begrænsningen for fast 

belægning, samt forbuddet mod hegn i vejskel for restriktive. 

Den samlede sum af restriktioner vil efter bestyrelsens vurdering stå i vejen for almindelig byudvikling, og vil gøre 

området mindre attraktivt for tilflyttere. Lokalplanen vil, særligt for område C´s og de bevaringsværdige bygningers 

vedkommende, stå i vejen for moderne krav til udnyttelse af boligen og af grunden. Dette gør sig særligt gældende i 

forhold til de huse og grunde, der endnu ikke er moderniseret.  

Indsigelse og opfordring. 

Bestyrelsen har på baggrund af dette formuleret og fremsendt en indsigelse til Rødovre Kommune, imod 

lokalplansforslaget. Indsigelsen kan ses på grundejerforeningens hjemmeside www.roedovregaardsvillaby.dk 

Bestyrelsen vil derudover opfordre medlemmerne til at sætte sig ind i ændringsforslaget og tage stilling til det. 

Såfremt bestyrelsens holdning deles, opfordres den enkelte grundejer endvidere til at gøre indsigelse imod, eller 

komme med ændrings forslag til forslaget.  

Dette skal gøres, inden den 24. april 2013 med tydelig afsenderadresse til: 

Rødovre Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre - eller pr. e-mail til: rk@rk.dk, 

mærket ’Lokalplan 127’. 

 Erfaringen fra ændringsforslag 124 ”Damhushave” (Højhussagen) viser, at det meget vel kan være mængden af 

indsigelser, der gør forskellen. 

 

Til orientering for grundejerne og med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

Inger Holst, sekretær. Willy Schwaner, kasserer. 

Jens Jespersen, formand.  Thomas Ludvigsen, næstformand. 

http://www.roedovregaardsvillaby.dk/

