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Høringssvar vedr. Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2014. 

 

På vegne af Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby, skal jeg hermed gøre indsigelse i forhold 

til ovenstående forslag, stille ændringsforslag og afslutte med enkelte kommentarer. 
 

Sammenfatning: 

Grundejerforeningens bestyrelse anerkender, at Rødovre Kommune med forslaget til tillæg ønsker 

at fremtidssikre ”Bykernen” i Rødovre på en sådan måde, at der kan udvikles en ny og spændende 

bydel med fokus på bl.a. flere boliger, grønne områder og attraktive bymæssige funktioner. 

 

Vi hilser ligeledes velkommen, at kommunen med forslaget ønsker at give området en grøn, miljø- 

og klimamæssig bæredygtig profil, med LAR-løsninger og grønne områder og beplantninger i 

byrummene. 

 

Vi må dog samtidig konstaterer, at område 5F08 for det første ikke umiddelbart ligger i 

sammenhæng med de øvrige områder i Bykernen og for det andet, at det med de foreliggende 

skitser for området slet ikke lever op til ovennævnte formål med grønne områder eller attraktive 

bymæssige funktioner, idet de skitserede bygninger på Højnæsvej, som er orienteret øst-vest, ikke 

levner nogen mulighed for grønne områder overhovedet med den relative høje bebyggelsesprocent.  
 

Vi skal samtidig gøre opmærksom på de miljø- og trafikmæssige belastninger, som forslaget lægger 

op til. Specielt omkring det trafikbelastningsmæssige er vi meget forundret over, at kommunen i 

forslaget har så meget fokus på en mulig metrostation som en trafikreducerende faktor, når andre 

ende metrostationer har haft den modsatte oplevelse, at pendlere kører til metroen, parkerer bilen og 

fortsætter med metro.  

Vi er desuden bekymret over den øgede trafik, forslaget lægger op til. Imellem 600 og 700 flere 

daglige ture lyder måske ikke af mange, men vejnettet i vores område er i forvejen ganske meget 

belastet af, at flere af vejene er meget smalle, og de parkerede biler reducerer fremkommeligheden. 

Herunder skal vi også pege på, at vejene op mod Rødovre Centrum dagligt belastes af parkerede 

biler, hvor bilisten har fundet det mere hensigtsmæssigt at parkere her, end at benytte centrets P-

pladser. 
 

 

Indsigelse: 

Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby ønsker at gøre indsigelse imod, at der tillades et 

byggefelt på op til 3 etager i område 5F08 med en bebyggelsesprocent på 75.  

Dette byggefelt støder op til et område, som i lokalplan 127 bliver beskrevet som et villaområde 

med en bevaringsværdig struktur og arkitektur, som er registreret som et kulturarvskvarter i gruppe 

2, hvor den maksimalt tilladte byggehøjde er 8,5 meter med huse i 1 etage med udnyttet tagetage 

med en bebyggelsesprocent på 30.  

Byggehøjden i byggefelt 5F08 bør begrænses til 1 etage eller max. 8,5 meter samt en reduktion 

i bebyggelsesprocenten. 



 

 

Ændringsforslag: 

I forlængelse af ovenstående indsigelse skal grundejerforeningen foreslå, at den tilladte 

byggehøjde i område 5F08 gradvist falder mod det tilstødende boligområde mod øst, således 

at den maksimalt tilladte byggehøjde ind mod dette boligområde fastsættes til 1 etage eller 

max. 8,5 meter. Dermed opnår man en gradvis overgang mellem Rødovre Centrums massive mur 

på den vestlige del af Højnæsvej og det bevaringsværdige område i foreningens område. 

 

Det skal yderligere anføres, at de trafikale konsekvenser for boligområdet i område F508 

undersøges nærmere, idet forslaget synes at mangle indregning af de afledte konsekvenser af 

Rødovre Centrums belastning på vejnettet. Vi foreslår derfor, at de trafikale konsekvenser for 

boligområdet beliggende øst for Rødovre Centrum udsættes for en mere detaljeret 

gennemgang og tilgængelig beskrivelse. Både for så vidt angår trafikbelastningen, 

parkeringsproblematikker som de støjmæssige konsekvenser. 
 

 

Afsluttende kommentarer: 

For nærværende er det ikke muligt at vurdere de afledte konsekvenser af den igangværende udbygning 

af Rødovre Centrum.  

Hvordan vil den massive mur ved nye udbygning ud mod Højnæsvej komme til at se ud? 

Hvilken øgning af trafikken vil faktisk ske, og hvor meget vil støjen og øvrige miljømæssige forhold 

påvirkes negativt? 

Vil parkeringsforholdene på vejene i foreningens vejnet blive yderligere belastet af centerudvidelsen? 

 

Spørgsmålene er mange og usikkerheden er udtalt hos mange af foreningens medlemmer. Når hertil skal 

føjes et kommende boligbyggeri af betydeligt omfang i område 5F08, så vil grundejerforeningen mane 

til besindelse med hensyn til at tillade et byggeri af skitserede omfang. Vi har derfor det ønske, at 

byggeriet for det første kun bliver af et omfang som vores fremførte forslag omfatter, samt at byggeriet 

først påbegyndes, når man har haft mulighed for at vurdere det færdige resultat af centerudvidelsen. 

 

Afslutningsvis vil vi opfordre til, at Rødovre Kommune lever op til den fremsatte målsætning omkring 

Bykernen som en bydel med grønne områder og beplantninger i byrummene, og dermed bidrager til, at 

kommunen fortsat vil fremstå med en grøn, klimamæssig og bæredygtig profil. Kommunen har et udtalt 

ønske om at tiltrække nye borgere – hvilket foreningen kun kan tilslutte sig –, men denne udvikling må 

ikke være på bekostning af ovenstående. Kommunen opfordres til at tage det alvorligt, når mange har 

udtalt, at det ser ud som om, at kommunen vil presse så mange mennesker sammen som muligt, uden at 

tage de nødvendige hensyn til miljøet, sikkerheden og de nuværende borgere. 

 

Såfremt Rødovre Kommune finder, der er et behov for yderligere dialog, står grundejerforeningens 

bestyrelsen naturligvis til rådighed. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Arne Møller Madsen 

Axelhøj 68 
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