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Høringssvar til forslag til lokalplan 1103 
    

Vedr.: Loftsrum, som anvendes til depot, teknik m.v., skal ikke medregnes i 
byggeretter 

  

Fra: Marianne Rønnow Markussen | marianne@cfbo.dk | +45 6166 4660  

Dato: 23. oktober 2019  
    

    

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed høringssvar til forslag til 
lokalplan 1103, som er i offentlig høring i perioden d. 17. september 2019 – 12. 
november 2019. 

Bestemmelser, jf. forslag til lokalplan 1103 
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om maksimale byggeretter, som 
er fordelt på byggefelter, jf. § 8.1. Desuden gælder, jf. § 8.2, en række 
undtagelser, som ikke skal medregnes i byggeretterne. Konkret fremgår i § 8.2, 
at: 

 

Endelig indeholder lokalplanforslaget også bestemmelser om tagformer, jf. § 
9.7, hvori det fremgår, at bebyggelse skal opføres med flade tage, sadeltage 
og tage med ensidig taghældning. For byggefelt B samt den nordlige del af 
byggefelt D er det dog et krav, at tagene skal udformes med saddeltage eller 
tage med ensidig taghældning med en hældning på mindst 30 grader.  

Ønske om ændring af bestemmelser 
A. Enggaard ønsker dog, at etableringen af loftsrum i bebyggelser, som 
opføres med sadeltage og/eller ensidig taghældning, og som vel og mærket 
indrettes til depot- og/eller teknikrum og lignende, ikke skal medregnes i 
byggeretterne, som er beskrevet i lokalplanforslagets § 8.1.  



v  
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Bestemmelsen § 8.2 ønskes tilrettet i overensstemmelse hermed. Et forslag 
til formulering kunne være (forslag til tilføjelse er understreget): 

§ 8.2 […] Etageareal, der inden for det enkelte byggefelt medgår til tekniske 
anlæg, transformerstationer, bil- og cykelparkering i konstruktion 
(parkeringshus), loftsrum, som indrettes til depot- og/eller teknikrum 
og lignende samt åbninger, porte og arealer under evt. gangbroer, må 
etableres herudover. Det samme gælder […]  

 

Såfremt der er spørgsmål, kommentarer eller andet, må I endelig kontakte A. 
Enggaard eller undertegnede. 

 

Venlig hilsen 

Marianne Rønnow Markussen 
Byplanlægger og projektleder 
marianne@cfbo.dk   
+45 6166 4660 
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