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indsendt af Jan Kyrsting og Gurli Mousten, Thingvalla Alle 47, 2300 Kbh. S, 4.11.2019


1. Bebyggelsesgrad.

Lokalplanforslagets bebyggelsesplan forudsætter, at lokalplansområdet ændres markant i 
Kommuneplanen til et B4-område. Området er nu et B2-område med en betydeligt lavere 
bebyggelsesgrad og anvist til erhverv (handel med større varegrupper - tidligere bilforhandler og 
Falckstation).

Området ligger i et villaområde, B1, og det er en helt urimelig forøgelse af bebyggelsesgraden.

Karrébebyggelsen på den anden side på vestsiden af Englandsvej er således et B3-område.

Lokalplanområdet Englandsvej 51 ligger på østsiden af Englandsvej i VILLAOMRÅDET, B1, med 
1-2 etages bygninger, og området foreslås ændret til et B4-område, hvor bygningerne ud til 
Englandsvej vil kunne blive EN ETAGE HØJERE end det eksisterende karrébyggeri på vestsiden af 
Englandsvej - hvor der endda ved siden af i Urbanplanen ligger væsentligt lavere 
beboelsesejendomme med åbne grønne arealer og p-pladser!


2. Mørke/skygge.

Lokalplanforslaget byggeri vil give skygge i villaområdet og i selve byggeriets gårdområde stort 
set hele året (undtagen sommer midt på dagen).


3. Tæthed.

Lokalplansforslagets bygning op til ejendommen på Vatnavej i Grundejerforeningen Villabyen 
Dyveke (på hjørnet af Vatnavej og Thingvalla Alle) er alt for høj og placeret for tæt på skel, hvilket 
vil give indsyn til ejendommen til stor gene for beboerne.


4. Tilkørselsforhold og veje.

I lokalplansforslaget nævnes intet om vejene op til det foreslåede byggeri, som er private 
fællesveje. Der vil ske en voldsom belastning af vejene og fortovene skal omlægges. Bygherren 
må stå for renoveringen og driften af vejene. 

Der nævnes således intet om påbudt grundejerforening med hensyn til driften af de private 
fællesveje Vatnavej og Ulrik Birchs Alle.

Desuden vil de private fællesveje i hele byggeperioden blive voldsomt belastede af tung transport-
trafik. 

Det må være sådan, at al transport til byggeriet SKAL foregå DIREKTE fra ENGLANDSVEJ, og 
ikke via de alt for smalle private fællesveje, heller ikke den smalle Peder Lykkesvej.

(F.eks. er der i forbindelse med det igangværende ungdomsboligbyggeri på hjørnet af Englandsvej 
og Peder Lykkesvej spærret en vejbane på Englandsvej, mens Peder Lykkesvej er TOTALT 
spærret!)


5. Parkeringspladser.

I lokalplansforslaget planlægges der med ungdomsboliger med færre p-pladser end til normale 
lejligheder. Derfor forventer vi en stigende parkering på de smalle private fællesveje i nabolaget, 

hvilket vil betyde en betydelig gene på Vatnavej og Ulrik Birchs Alle og i Grundejerforeningen 
Villabyen Dyveke. Det vil betyde et større slid på vejene, som vi selv finansierer.


6. Andet. Fælles skraldesug.

For at aflaste de private fællesveje i fremtiden vil det være en god ide at forlange centralt 
skraldesug i de kommende ejendomme, så skaldebeholdere og afhentning kan reduceres.


