
Hvidbog  
 

Vurdering af høringssvar til lokalplan 516.10 for rækkehuse på Bronzebakken og 
Bronzehøjen (klynge 9 og 10)  
 
Forslag til lokalplan 516.10 har været fremlagt offentligt i perioden fra den 13.09.2022 til 11.10.2022. Der er ikke modtaget høringssvar i 

offentlighedsfasen.  

 

I høringsperioden har bygherre indsendt ansøgning om byggetilladelse for bebyggelse i de to klynger, som indledende dialog og forberedelse af 

byggesagsbehandlingen. I den forbindelse er administrationen blevet opmærksom på at boligernes udhuse, samt overdækninger af 

indgangspartier mangler i de konkrete bestemmelser for byggeri. 

I forbindelse den endelige vedtagelse af lokalplanen foretages derfor mindre justeringer i lokalplanens § 5.2 og § 5.4. 

 

Lokalplanforslaget, der har været sendt i høring, indeholdt bestemmelser der gav mulighed for at opføre maks. 4000 m2 boligbebyggelse i 

delområde 1 og maks. 2260 m2 boligbebyggelse i delområde 2. 

Herudover kan der opføres ét fælleshus på maks. 40 m2 i delområde 1, samt maks. 15 m2 carport pr. bolig i begge delområder. 

 

Det beror på en misforståelse at disse udhuse og overdækninger ikke var medtaget i beregningen for den maksimale boligbebyggelse.  

 

På lokalplanens illustrationsplan – kortbilag 4, og på lokalplanens øvrige illustrationer og visualiseringer er udhuse med overdækning af 

indgangspartier vist som en del af projektet. Ligeledes har denne del af bebyggelsen indgået i den samlede beregning for regnvandshåndtering i 

lokalplanens område. 

 

Med baggrund i udfordringer med håndtering af regnvand, er lokalplanens bestemmelser mere restriktive end normalt, hvor bebyggelse sker jf. 

bygningsreglementets bestemmelser i BR18. 

Da udhuse og overdækninger er vist på illustrationerne for lokalplanområdet, og da de er medtaget i beregningerne for regnvandshåndtering, og 

da det drejer sig om få m2 ved hver bolig anbefaler administrationen af der justeres i lokalplanens § 5.2 og § 5.4, så udhuse med overdækninger 

bliver indføjet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Administrationen vurderer ligeledes at denne tilretning kan ske uden at 

sende lokalplanen i fornyet høring. 
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Administrationen foreslår at § 5.2 og § 5.4 justeres som angivet nedenfor – sort tekst er den oprindelige formulering og rød tekst er den anbefalede 

tilføjelse: 

§5.2 
Delområde 1 - omfang 
 
Indenfor delområde 1 kan der maksimalt opføres 4000 m2 boligbebyggelse. 
 
Der kan i delområde 1 opføres udhusbebyggelse til boligerne, i alt maks. 120 m2 for hele delområdet. Udhuse skal placeres ved 
boligens indgangsparti. 
Herudover kan der til hver bolig etableres en overdækning på maks. 2 m2 ved boligens indgangsparti. 
Det er tilladt at etablere tagterrasse/altan så denne udgør tag på udhuset og overdækningen ved boligens indgangsparti. 
 
Mellem den interne boligvej og boligerne kan der opføres individuelle carporte på maks. 15 m2 pr. bolig, og maks. 1 pr. bolig. 
 
Der må opføres et fælleshus på maksimalt 40 m². 
 
Herudover kan der ikke opføres yderligere byggeri. Dog er opsætning af legeplads og legeredskaber tilladt. 

 
 
§5.4 
Delområde 2 - omfang 
 
Indenfor delområde 2 kan der maksimalt opføres 2260 m2 boligbebyggelse. 
 
Der kan i delområde 2 opføres udhusbebyggelse til boligerne, i alt maks. 85 m2 for hele delområdet. Udhuse skal placeres ved 
boligens indgangsparti. 
Herudover kan der til hver bolig etableres en overdækning på maks. 2 m2 ved boligens indgangsparti. 
For boliger i 2 etager er det tilladt at etablere tagterrasse/altan så denne udgør tag på udhuset og overdækningen ved boligens 
indgangsparti. 
 
Ved boligerne kan der opføres individuelle carporte på maks. 15 m2 pr. bolig, og maks. 1 pr. bolig. De skal placeres så de bygges 
sammen med boligerne i indkørslen til den enkelte bolig. 
 
Herudover kan der ikke opføres yderligere byggeri. Dog er opsætning af legeplads og legeredskaber tilladt. 

 

Udover ovenstående foretages der ikke andre ændringer i lokalplanen. 


