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Vognsen-CO A/S 

Møllevej 4A 

8420 Knebel 

 

Dato: 2. juni 2021  

Journalnummer: 2020-0681 

 

Dispensation fra Lokalplan 71 til opførelse af boliger 

Højnæsvej 40-44, matr.nr. 5hd Rødovre By, Rødovre 

I har, i forbindelse med jeres ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 11 rækkehuse og to lejligheder, an-

søgt om dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 71: 

 

§ 5.3 

Overkørsler til offentlig vej fra ejendomme skal godkendes af kommunen. Der kan på hver ejendom 

maksimalt etableres én overkørsel for hver 20 m skel mod vej, dog således, at der kan etableres 

mindst en overkørsel pr. ejendom. Hver overkørsel må anlægges i en bredde på maksimalt 5 m. 

Der etableres to overkørsler på henholdsvis 4,2 m og 6,0 m. Den ekstra overkørsel etableres for a skabe god 

adgang til HC parkering. 

 

§ 6.4 

Inden for delområde B skal der etableres overdækket cykelparkering med plads til minimum 2 cykler 

pr. bolig. 

I projektet vægtes god placering af cykelparkering frem for overdækning, da det giver bedre brugsværdi for be-

boerne. 

 

§ 7.1 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for hver enkelt ejendom.  

Det bebyggede areal må højst udgøre halvdelen af grundens areal. 

Projektet har en bebyggelsesprocent på 74, hvilket ligger inden for kommuneplanens rammer. 

 

§ 7.2 

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager.  

Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m. 

Projektets bygning A etableres med tagterrasse, så de fremstår i tre etager. Derudover overskrides det vand-

rette højdegrænseplan med 0,5 m pga. de mindre trappetårne. 

 

§ 7.3 

Langs Rødager Allé og Himmelkol pålægges en byggelinje på 10 m fra vejmidte. Langs vest siden af 

Højnæsvej pålægges en byggelinje på 8,75 m og langs østsiden af Højnæsvej pålægges en byggelinje på 

11,25 m fra vejmidte af nyt vejudlæg som vist på kortbilag 3.  
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Det kan tillades, at bygningsdele i form af tagudhæng går ud over byggelinjen med max 0,5 m. 

Projektets bygning B og affaldshåndtering placeres 5 m fra skel mod vej. 

 

§ 7.5 

Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra naboskel. 

På projektets sydlige bygning A placeres en trappe på gavlen mod øst, som giver adgang til en toværelseslejlig-

hed på 1. sal. Afstanden fra trappen til naboskel er 4,4 m. Da trappen giver adgang til en mindre bolig, vil der 

ikke være væsentlig trafik på trappen og den fodaftryk på terrænet er minimalt. 

 

§ 7.6 

For bygninger på samme grund fastsættes en byggeafstand på minimum 10 m.  

Undtaget herfor er opførelse af skure, carporte, garager og lign., som kan opføres efter reglerne i Byg-

ningsreglementet. 

Bygningerne placeres med en afstand på 9,2 m (8,45 m ved karnapper), for at opnå bedre opholdsarealer syd 

for bygning A. 

 

Sagen har i perioden 9. februar – 24 februar 2021 været sendt i naboorientering til de omkringliggende na-

boer. Der er i perioden indkommet bemærkninger fra tre naboer og Grundejerforeningen Rødovregaards 

Villaby. 

 

Indsigelserne omhandler hovedsageligt bemærkninger om bebyggelsesprocent, bekymring for indbliks- og 

skyggegener og klimasikring ved skybrud. 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. april 2017 Helhedsplanen for Bykernen som Tillæg 6 til Kommuneplan 

2014. Disse visioner er videreført i Kommuneplan 2018, som bl.a. er udmøntet i de detaljerede rammer. 

Rammebestemmelsen for Højnæsvej (ramme 5F07) er boliger i 2 etager med en bebyggelsesprocent op til 75 

%. 

 

Den primære anke i indsigelserne til dispensationerne er den øgede bebyggelsesprocent. Det er forvaltnin-

gens vurdering, at denne fortætning er helt i tråd med visionen for Bykernen, der er udpeget som et udvik-

lingsområde, i modsætning til Rødovres villakvarterer, hvor det blandt andet med Lokalplan 148 ønskes at 

forhindre en yderligere fortætning. Desuden bemærker forvaltningen, at der volumenmæssigt ikke sker no-

gen større forandring i forhold til de på grunden eksisterende to bebyggelser med erhvervsformål. 

 

I forhold til indbliksgener, som også er et tema i indsigelserne, påpeges det, at tagterrasser kan medføre visse 

gener. Forvaltningen, vurderer, at generne i dette projekt er håndteret, da de fire tagterrasser er trukket 

langt væk fra skel mod nærmeste beboelse, således at det ikke er muligt at se ned i haverne mod øst. For-

valtningen vurderer ikke, som det anføres i indsigelserne, at hverken trappe eller rampe medfører særlige 

indbliksgener, da de ikke kan benyttes som opholdsarealer, men kun som adgang til boligerne. Skyggegenerne 

er ligeledes meget begrænsede på naboejendommenes opholdsarealer og adskiller sig ikke væsentligt fra de 

nuværende forhold. 

 

Der nævnes i et par af indsigelserne en bekymring om klimasikring ved regnskyl. Imidlertid er muligheden for 

nedsivning på egen grund bedre end ved de nuværende forhold, idet befæstningen af arealer, der forhindrer 

nedsivning, vil være mindre i det ansøgte projekt. Tagvandet føres fortsat til kloak. 

 

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 11. maj 2021 og Kommunalbestyrelsen den 25. maj 

2021, som besluttede at imødekomme ansøgningen og meddele dispensation i medfør af planlovens § 19. 
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Begrundelsen for dispensationen er at overordnet er projektet og dispensationerne i overensstemmelse med 

hensigterne i Helhedsplanen for Bykernen, hvorfor en ny lokalplan forventeligt ville tage højde for de fravigel-

ser projektet har. Det er et fint lille boligprojekt, der kan bidrage positivt til området med nogle gode boliger 

og grønne opholdsrum   

 

I henhold til planlovens § 56, stk. 1 bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dags 

dato. 

 

Sagen overgår nu til videre sagsbehandling. Byggearbejdet må ikke påbegyndes før der foreligger en § 8 tilla-

delse efter miljøbeskyttelsesloven og en byggetilladelse. 

  

 

Venlig hilsen 

 

Anne Mette Lassen 

Byggesags- og Erhvervsafdelingen 

Rødovre Kommune 

Telefon: 36 37 72 46 

www.rk.dk  

 

 

Bilag: 

Klagevejledning efter planloven 

 

 

Kopi af dette brev samt klagevejledning er sendt til nedenstående adresser, hvorfra vi har modtaget indsigel-

ser:  

 

Axelhøj 47 

2610 Rødovre 

 

Axelhøj 45 

2610 Rødovre 

 

Axelhøj 43 

2610 Rødovre 

 

Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby 

Axelhøj 68 

2610 Rødovre 

 

 

 

 

 

 

http://www.rk.dk/
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Klagevejledning efter Planloven 

 

Hvis du vil klage 

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet i forbindelse med en lokalplan, kan du klage til Planklage-

nævnet. Du klager via Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/ 

 

Nævnenes Hus sender klagen videre til Rødovre Kommune via Klageportalen.  

 

Klagefrist 

Du skal klage inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, du har modtaget afgørelsen. 

 

Gebyr 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organi-

sationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen. 

Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

 

Hvad kan der klages over 

Du kan klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til 

anden administrativ myndighed. 

 

Hvem kan klage  

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har 

til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 

59, stk. 1 og 2. 

 

Fritagelse for brug af Klageportalen 

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke inden er søgt om og bevil-

liget "fritagelse for brug af Klageportalen".  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Teknisk 

Forvaltning, mailadresse: byggesag@rk.dk. Vi videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Eventuel domstolsprøvelse  

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 

6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.  

 

Flere oplysninger 

Du finder en udførlig vejledning, i hvordan man klager på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagena-

evnet/ 

 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

