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Vedr. Partshøring af 30.09.2013 vedr. Matr. 3a, Udlejre By, Ølstykke, med adressen 
Udlejrevej 4, 3650 Ølstykke 
 
 
Hermed gøres indsigelser mod det fremsendte forslag om dispensationer fra den 
gældende lokalplan 107. 
 
 
I det væsentlige synes forslaget hverken at være forsøgt tilpasset den eksisterende 
lokalplan eller de omgivende områders udseende eller bebyggelse. 
Da Udlejrevej 4 på tre af fire sider er omgivet af Emilsvej, forekommer det passende at et 
evt nybyggeri enten overholder de eksisterende krav i den gældende lokalplan for 
Udlejrevej 4 (lokalplan nr 107) eller tilpasses de krav som gælder i de omgivende områder 
(Emilsvej, som er reguleret af lokalplan 102). 
 
Derfor gøres der specifikt indsigelse mod følgende forslag til ændringer i lokalplan 107: 
 
§4.1. Ejendommen må ikke udstykkes. 
Den foreslåede udstykning medfører placering af 18 P-pladser umiddelbart udenfor 
haverne på Emilsvej 8, 18, 20 og 36 med medfølgende gener fra trafikstøj og lysindfald fra 
trafikken. Yderligere vil ejendommene Emilsvej 38, 42 samt de planlagte nye ejendomme i 
øst-længen på Udlejrevej 4 være unødig berørt af trafikstøjen. 
 
§5.1. Bebyggelsesprocenten må højst være 25%.  
Den foreslåede bebyggelsesprocent er væsentlig højere end de omgivende områders, 
hvilket strider mod de omgivende områders åbne karakter med mange grønne kiler og luft 
omkring husene samt mod Lind & Risørs egen formulering om at byggeriet ”giver en 
naturlig og veldisponeret indpasning i det eksisterende villaområde på Emilsvej”. 
 
§5.2. Ny bebyggelse må højst opføres i 1 etage indenfor lokalplanens byggefelter.  
De foreslåede placeringer af bygningerne vil have en urimelig negativ effekt på 
ejendommene Emilsvej 6 og 8, idet de planlagte høje gavle vil blive placeret ganske få 
meter fra skel, og specifikt for Emilsvej 8’s vedkommende lige ud for to vinduer i en 
afstand af seks (6) til otte (8) meter. Placeringen kombineret med højden vil dominere 
store dele af Emilsvej 8 og vil de- facto fratage de to vinduer og hermed de to rum enhver 
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udsigt samt en væsentlig del af dagslyset. Situationen forværres af forskellen på 
terrænkoter, idet Emilsvej 8 ligger minimum en halv (½) meter lavere end Udlejrevej 4.  
Yderligere vil den nordlige bygnings høje gavl blive placeret ca 10 meter fra Emilsvej 8’s 
køkkenvinduer, hvilket vil reducere såvel mængden af dagslysindfald i som udsigt fra 
køkken og stue/spisestue i ejendommen.  
Placeringen vil altså have en væsentlig negativ effekt på såvel dagslysindfald som udsigt 
fra minimum fire rum i Emilsvej 8, hvilket ligeledes må forventes at have en urimelig 
negativ effekt på ejendommens brugsværdi og en voldsom negativ effekt på ejendommens 
finansielle værdi. 
Der er ganske vist tidligere givet dispensation til udnyttelse af tageetagen på Udlejrevej, 
men den udsendte partshøring omfattede ikke at fremtidigt byggeri evt kunne placeres 
udenfor den eksisterende lokalplans byggefelter. Derfor mener vi ikke, at den tidligere 
udsendte partshøring kan dække over ny bebyggelse i 1½ plan placeret udenfor de 
nævnte byggefelter. 
Yderligere er der i dispensationen til lokalplanen specifikt nævnt at dispensationen gives 
til: ”Indretning og anvendelse af tagetagen på eksisterende og ny bebyggelse indenfor 
lokalplanens byggefelter…” 
 
§5.3. Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 meter. 
Den foreslåede byggehøjde er væsentlig højere end de omgivende områders, idet der for 
Emilsvej gælder en maksimal byggehøjde på 7 meter. Yderlige vil en kombination af de 
foreslåede placeringer og højder virke urimeligt dominerende i forhold til ejendommene 
Emilsvej 6 og 8. 
Den foreslåede byggehøjde er imidlertid ikke i sig selv et problem så længe bygningerne 
placeres i den eksisterende lokalplans byggefelter. 
 
§6. Bebyggelsen skal opføres i arkitektur og materialer, som var gældende på 
opførselstidspunktet. 
Idet byggeriet er udformet med udgangspunkt i den i 1848 gældende byggeskik, 
forekommer såvel valget af zink til tagbeklædning til kviste som aluminiumsbeklædte 
vinduer ude af trit med kravet. Yderligere er der i dispensationen til lokalplanen specifikt 
nævnt: ”At eventuelle kviste udformes som heltagskviste, pultkviste eller frontkviste med 
traditionel opbygning og dimensioner”. 
Det må forventes at i hvert fald tagbeklædningen på kvistene i højere grad kan tilpasses 
datidens byggeskik; alternativt at valg af materialer og farver underlægges de samme krav 
som de omgivende områder og at bygningernes materiale og farvevalg tilpasses 
bebyggelsen på Emilsvej. 
 
§7.2. Der skal udlægges opholdsarealer som vist på lokalplanens kortbilag. 
Idet der gøres indsigelse mod bebyggelse udenfor de i den gældende lokalplans udlagte 
byggefelter, gøres der de-facto også indsigelse mod de planlagte opholdsarealers 
placering. Det bør dog nævnes at de planlagte opholdsarealer (med undtagelse af 
placeringen af parkeringsarealerne) forekommer væsentligt bedre integreret i området end 
det er tilfældet i lokalplanens kortbilag. 
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§7.3 Fjernelse af eksisterende beplantning. 
Der er tidligere givet dispensation til udskiftning af randbeplantning på Udlejrevej, men den 
meddelte dispensation fjerner ikke kravet om at beplantningsplanen skal godkendelse 
byrådet. Vi ønsker dette krav fasthold. 
 
Ydermere kan vi oplyse, at denne nabohøring aldrig har været lagt frem alle naboer, ej 
heller grundejerforeningen. 
 
 
 
Yderligere kommentarer: 
 
Der er i fremlagte forslag planlagt 18 parkeringspladser til 13 boliger. Ved udstykning af 
Emilsvej var der krav om minimum 2 parkeringspladser på egen grund samt krav om 
gæstepladser på  vendeplads. Vi forudser, at der vil komme et voldsomt pres på vores 
parkeringspladser. 
 
På tegningerne fremgår endvidere, at der vil blive etableret stier over vores fællesarealer, 
hvilket vi ikke ønsker at give tilladelse til. Desuden vil det give let adgang til vores faciliteter 
såsom legeplads, parkeringspladser, petanque bane samt bålsted. 
 
Som projektet er fremlagt, forekommer den nye skolevej over vores fællesområder. Det vil 
være smartere, hvis man brugte den aldrig færdiggjorte stiforbindelse, som fremgår af 
lokalplan 102.  
 
Vores forslag til denne evt. udstykning er, at udlægge det til parcelhusgrunde og indlemme 
det i Grundejerforeningen Udlejreparken og optage det i lokalplan 102. I forlængelse af 
dette, vil det være en fordel at lukke udkørslen ved Udlejrevej 4, da der er meget dårlige 
oversigtforhold – især for cyklister. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
Beboere på Emilsvej, 3650 Ølstykke 
Grundejerforenngen Udlejreparken 
 
 


