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Lokalplanforslag ”F.L. Smidth II” tillæg 2 – Bemærkninger fra bekymret ejerforening 

 

Lokalplantillæggets område IA – 200 ungdomsboliger i 6 etagers højde 

Vi er en mindre ejerforening E/F Solbærparken 1 (matrikel 2321) i Valbybydelen Valby Have, som vil blive påvirket 

meget direkte af det aktuelle forslag til ændring af Lokalplantillæggets område IA og ønsket om opførelse af 200 

(to hundrede) ungdomsboliger i 6 etagers højde som afslutning på den allerede eksisterende halve karré, hvor 

beboerne primært består af børnefamilier.  

Den oprindelige lokalplan, som ligger til grund for de nuværende boligejeres beslutning om at erhverve en 

lejlighed i netop vores område, er mindre end 10 år gammel og det faktum, at man allerede nu lægger op til at 

gennemføre så markante ændringer af lokalplanen, finder vi decideret uærligt over for de borgere, der har købt 

bolig i området på baggrund af det miljø, der blev stillet i udsigt i den oprindelige lokalplan. Det er vores 

opfattelse, at formålet med ændringen har karakter af primært at være styret af bygherrens ønske om at 

optimere den økonomiske fortjenesten på de grunde, man købte med fuld viden om den eksisterende lokalplan – 

og dermed fuld viden om, hvad der var gældende for de nuværende boligejere, da disse erhvervede deres bolig. 

Den daværende lokalplan indebar, at byggeri mod Gl. Køge Landevej skulle bestå af erhverv, hvilket ville betyde, 

at der alene ville være tale om aktivitet fra den ende af byggeriet i dagtimerne, mens der i vid udstrækning kunne 

forventes ro om aftenen.  

Vi har naturligvis forståelse for bygherrens ønske om at optimere den økonomiske fortjeneste, men vi finder det 

problematisk, at der i den grad ses stort på borgerne og boligejerne i området. De eksisterende boligejere 

risikerer at måtte realisere et fald i ejendomsværdien på deres boliger, hvilket betyder, at bygherren opnår en 

fortjeneste på bekostning af området borgere, der har investeret i området på baggrund af forudsætninger vidt 

forskellige fra de, der nu opstilles.  

Vi frygter, at gennemførelsen af den foreslåede lokalplan dels vil betyde ikke bare en værdiforringelse for 

boligejere men også, at nye beboere i form af lejere vil afstå fra at flytte til netop vores ejerforening. Vi har 

tidligere oplevet problemer med yngre beboeres (primært studerende, der flytter sammen i flerværelses 

lejligheder) støjende adfærd og mangel på respekt for øvrige beboere. En adfærd, som vi i ejerforeningen har 

arbejdet hårdt for at ændre således, at der på nuværende tidspunkt er opnået en fin harmoni blandt yngre 

beboere, børnefamilier og ældre beboere. Vi frygter, at den nuværende balance vil blive forflyttet i en grad, der 

betyder, at børnefamilier og ældre fremadrettet vil fravælge E/F Solbærparken 1.  

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der vises hensyn til vores ejerforening samt forslaget bliver 

genovervejet med nedenstående kommentar og synspunkter in mente. Vi vil opfordre til: 

 At Teknik- og Miljøudvalget ikke giver tilladelse til at opføre ungdomsboliger, men bibeholder den hidtidige 

plan for erhvervsbyggeri. Vi er bekendt med, at lokalplanen for det gamle grønttorv, som ligger lige ved siden 

af Valby Have, omfatter opførelsen af et stort antal ungdomsboliger. I det perspektiv synes det ude af 

proportioner at opføre op til to hundrede ungdomsboliger i forlængelse af det eksisterende byggeri. Det vil 

være umuligt at få det til at fungere socialt alene pga. antallet af beboere på det lille areal. Det vil medføre 

værdiforringelser af vores lejligheder, og der er i høj grad tale om bristende forudsætninger ift. den lokalplan, 

som forelå da vi købte vores lejligheder. Forudsætninger, som den nuværende bygherre ikke kan have været 

ubekendt med.  



 At Teknik- og Miljøudvalget, hvis ændringerne af lokalplanen gennemføres, reducerer antallet af 

ungdomsboliger og stiller skærpede krav til byggeriet til forebyggelse af støjgener og andre former for 

konflikter mellem vores beboere og de kommende unge naboer. Der bør f.eks. stilles krav om, at alle mulige 

støjdæmpende tiltag skal implementeres. Endvidere bør der stilles krav til håndtering af cykelparkeringen, da 

200 ungdomsboliger betyder minimum 200 cykler og beboerne i vores bygning er ikke tjent med at disse 

parkeres på må og få. 

 At Teknik- og Miljøudvalget, hvis ændringerne gennemføres, accepterer at, lokalplanbestemmelsen om et 

fælles gårdlaug ændres til, at gårdlauget opdeles. Det er helt afgørende for beboernes trivsel og tryghed, at 

gårdmiljøet opdeles i to således, at E/F Solbærparken 1 bibeholder egen gård adskilt fra ungdomsboligerne. 

Vedlagt er således i udkastform forslag til opdeling af gården.  

 At Teknik- og Miljøudvalget ikke tillader byggeri på seks etager i direkte forlængelse af den eksisterende 

ejendom i den solrige retning mod sydøst, hvilket svarer til opførelse af en høj mur i solretningen foran vores 

gård. Vi henstiller derfor på det kraftigste til, at det nye byggeri opføres i samme højde som det nuværende, 

dvs. fire etager, i overensstemmelse med den lokalplan, som forelå da det nuværende byggeri blev opført.  

Vi finder ændringsforslagene er så omfattende, at de underminerer visionen med den oprindelige lokalplan. At 

der på så kort tid kan lave så markante ændringer, giver det reelt ingen mening at have en lokalplan, da den reelt 

fungerer som et middel til at sælge planer – og dermed boliger - til borgerne under falske forudsætninger. En 

ændring af den foreslåede karakter vil i den grad underminere borgernes tillid til de siddende politikere.  

Vi har naturligvis fuld forståelse for bygherrens behov for skulle tage fortjeneste i betragtning, og vi i 

ejerforeningen deltager meget gerne i et samarbejde med bygherren, for på den måde at sikre en optimal løsning 

for alle parter. Med baggrund i vores lokalkendskab mener vi, at vi vil kunne bidrage positivt til et fremadrettet 

samarbejde med input til bedst udnyttelse af arealet til bebyggelse. Vi mener, at vi vil kunne være bygherren 

behjælpelig med at bidrage til et endnu bedre lokalmiljø uden at gå på kompromis med de nuværende borgere og 

boligejeres ønsker for området og forventninger på købstidspunktet.  

 

Vores forening E/F Solbærparken 1 kan træffes på: ef_solbaerparken1@hotmail.com  

Med venlig hilsen 

Ashfaq Sharif 

Bestyrelsesformand, E/F Solbærparken 1  
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Bilag: Illustrationer fra lokalplanen 

Som det ses nedenfor vil et byggeri på seks etager klos op og ned ad vores eksisterende ejendom have stor 

indvirkning på lysindfaldet og soltimerne i vores gård. Det er reelt en høj mur lige foran gården i 

solretningen. 

 

Vi forudser vidt forskellige behov og anvendelsesønsker mellem de mange nuværende børnefamilier og de 

op til to hundrede nye unge beboer. Det voldsomt høje antal beboere ift. arealet vil ikke kunne fungere 

hverken fysisk eller socialt. 

 


