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Sagsnr. 01.02.00-P00-9-19 
Dato 07.05.2020 
Sagsbehandler Elisabeth Skogstad Hansen 

 
Høringsnotat 
Høringsnotat vedrørende Lokalplan 106 For boligområde ved Englebjergvej samt 
kommuneplantillæg nr. 20. 
 
I høringsperioden fra 22.02.2020 til 26.04.2020 er der indkommet 2 høringssvar. 

 
 

1. Høringssvar indsendt af:  Banedanmark 
Arealer og Forvaltningsmyndighed 
Vasbygade 10 
2450 København 

    
    
    
 

 

 

 
 

Resume:  Banedanmark har ingen bemærkninger til forslagene.   

Administrationens bemærkninger:  
Taget til efterretning.  

 
 

2. Høringssvar indsendt af:  Grundejerforeningen Dyssegårdsparken 
Bestyrelsen,  
v. forretningsfører John Løvstrøm 

   
  

Resume:  Trafikstøj og vibration; frygt for, at udviklingen af området vil betyde øget støj 
samt at det vil påvirke salgsprisen og liggetiden på ejendommene nærmest 
Parkvej.  

Grundejerforeningen ønsker eksis. vold suppleret med støjhegn.  

Indbliksgener; Grundejerforeningen frygter at de vil opleve indbliksgener fra de 
højeste bygninger i området. 

Grundejerforeningen ønsker visualiseringer, som godtgør om der er indbliksgener. 

Grundejerforeningen vil gerne indgå i dialog om etablering af en fælles 
grundejerforening, jf. lokalplanens § 13.7  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
Administrationens bemærkninger: 

Støj: Administrationen vurderer, at den nuværende støjvold mod Parkvej er 
tilstrækkelig, da trafikudviklingen på Parkvej ikke forventes at stige markant som 
følge af udviklingen af lokalplan 106. Støjvolden er etableret i forbindelse med 
anlægget af Parkvejs forlængelse, som et krav i forbindelse med nyanlæg af en 
vej, og dermed er støjvolden dimensioneret med tilstrækkelig højde. Der er ikke 
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krav om at etablere støjværn langs eksisterende veje som eksempelvis 
Dyssegårdsvej. Administrationen vil fortsat følge trafikudviklingen på Parkvej. 

  
Indbliksgener: Administrationen har udført beregning af sigtelinjer og mulige 
indbliksgener fra 3. etage (de højeste boliger). Beregningerne, som er udført med 
udgangspunkt i det eksisterende terræn og uden supplerende beplantning og 
indsigtsvold langs østsiden af Parkvej, viser at den bestående vold langs 
Dyssegårdsparken tager en god del af indsynet. Dog vil det være vanskeligt helt 
at undgå indblik fra rækken af 3 etages boliger i den yderste række langs Parkvej. 
Administrationen vil derfor indstille, at denne husrække reduceres til 2 etager. 
Tilsvarende reduceres højde fra 3 til 2 etager for den række boliger som ligger 
nærmest de kommende parcelhus / rækkehusområde umiddelbart øst for 
nærværende bebyggelse.  
 
Mulige indbliksgener fra de øvrige 3 etages blokke vurderes at være minimale. 
Samtidig vil afstanden mellem Dyssegårdsparkens boliger og de 3 etages blokke 
være mindst 100 m, hvilket i sig selv reducere indblikket.  

 
Grundejerforening: Administration ser positivt på mulighederne for et fremtidigt 
samarbejde mellem grundejerforeninger, og vil støtte op om det såfremt de 
enkelte grundejerforeninger ønsker at samarbejde.  

 
 




