
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af ejeren af matr.nr. 3719 Husum, København, beliggende Ruten 14, 2700 Brønshøj, skal 

jeg hermed gøre indsigelse mod det fremlagte forslag til lokalplan. Det skønnes, at min klients ejen-

dom er helt central og afgørende for realisering af lokalplanens intentioner. 

 

Af redegørelsen for lokalplanen fremgår, at Københavns Kommune siden 2015 har samarbejdet med 

boligorganisationerne FSB og SAB/KAB om en byudviklingsstrategi for Tingbjerg/Husum. 

 

Min klient har i hele forløbet medvirket positivt, uagtet at planerne selvsagt har gjort det vanskeligere 

at foretage udlejning til butiksformål, når det samtidigt var nødvendigt loyalt at oplyse til lejerne, at 

ejendommen kunne stå foran en nedrivning/radikal opbygning. 

 

Min klient kan ikke nikke genkendende til, at min klients ejendom i redegørelsen omtales som en 

”utidssvarende butiksarkade” som ”over tid har vist sig sværere at udleje, og der er i dag kun butikker i 

ca. halvdelen af butikslejemålene”. På trods af de nævnte problemer, er det lykkedes min klient at 

have alle lejemålene udlejet. 

 

Nedrivning/ombygning vil formentlig vil udløse erstatning til enkelte lejere i ejendommen, ligesom der i 

givet fald vil være en længere periode, hvor der af gode grunde ikke er nogen lejeindtægt. 

 

Udover disse konkrete økonomiske tab har min klient deltaget i diverse work shops samt bidraget til 

basismateriale til det nu fremlagte forslag til lokalplan. Alt sammen i lyset af min klients positive indstil-

ling til at medvirke aktivt til udviklingsplanerne. 

 

Nu står det imidlertid klart, at Københavns Kommune mener sig berettiget til en tillægskøbesum under 

påberåbelse af en ældre på ejendommen tinglyst deklaration, hvis den forøgede byggeret ønskes rea-

liseret. 
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side 2 af 2 sider 

Den helt overvejende del af den øgede byggeret, som lokalplanforslaget vil medføre på ejendommen, 

tænkes anvendt til plejecenter, det vil sige offentlige formål. Det kræver ikke stor matematisk indsigt at 

konstatere, at en øget byggeret til offentlige formål som kræves betalt i forholdet 1:1 af Københavns 

Kommune ikke har min klients interesse. 

 

På grund af Københavns Kommunes krav om tillægskøbesum, vil ejendommen ikke have nogen 

værdi som udviklingsejendom. Hvis ejendommen som følge af vedtagelse af lokalplanforslaget tillæg-

ges en øget byggeret, vil ejendommen formentlig blive belastet med yderligere ejendomsskatter, hvil-

ket medfører en reduktion af værdien af ejendommen som ren investeringsejendom. 

 

Lokalplanforslaget synes således samlet alene at begunstige Københavns Kommune. Man kan få den 

tanke, at lokalplanforslaget ikke fremsættes af planmæssige grunde, men med økonomisk gevinst for 

øje. 

 

Ejers tilslutning til indholdet og vedtagelse af lokalplanen vil ikke ske, før der foreligger en aftale med 

Københavns Kommune om, at ejer, ved realisering af lokalplanen, ved salg af ejendommen til interes-

sent, ikke stilles ringere end ejer ville være stillet ved salg af den bestående investeringsejendom in-

den realisering af lokalplanen. En kombination mellem vedtaget planlægning og krav om tillægskøbe-

sum, må ikke forringe ejers mulighed for fortsat at drifte ejendommen fornuftigt når et samtidig salg 

reelt umuliggøres. 

 

Såfremt lokalplan vedtages vil min klient overveje, om ejendommen skal kræves overtaget af Køben-

havns Kommune i medfør af Planlovens § 48, idet den helt overvejende del af ejendommen efterføl-

gende forventes anvendt til offentligt formål (plejecenter) 
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