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Med stiftets påtegning af 31. juli 2020 har inspektoratet modtaget anmodning om en udtalelse vedr. forslag til 
Lokalplan 9713901 Kobbelvænget. 
 
Ansøgningen er vedlagt flg. materiale: 

o 2020.06.10 Screeningsnotat (2 sider) 
o Forslag til Lokalplan 9713901 Kobbelvænget (51 sider) 
o Høringsperiode 10. juni – 10. september 2020 

 
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet for et nu delvist uvirksomt erhvervsområde, der ligger på nordsiden af 
Frederikssundvej og afgrænses af Kobbelvænget mod øst, Gadelandet mod Nord og den almene bebyggelse 
Husumgård mod vest. Både Husum Kirke og Husumvold kirke ligger tæt på lokalplanområdet med hhv. ca. 
180 meter og ca. 215 meter til kanten af lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet vil fremadrettet bestå af blandet bolig og erhverv, mod hovedvægten på boliger og 
bygningsmassen vil fremstå som en blanding af eksisterende bygninger og nybyggeri. Der tillades byggeri op 
til 24 meter og med maksimalt 6 etager. Behovet for parkering opfyldes ved et krav om etablering af parkering 
i kældre. Materialemæssigt fastlægger lokalplanen bestemmelser for byggeriet, så det passer ind i helheden 
med øvrige bebyggelser i området og for tagflader stilles krav om ikke reflekterende overflader. Lokalplanens 
intention er at styrke den såkaldte ’bymidte’ i Husum, der ligger koncentreret omkring Frederikssundsvej. 
 
Inspektoratet ser ikke problemstillinger i det fremlagte lokalplanforslag, der vil direkte vil påvirke Husum Kirke 
og Husumvold Kirke, men inspektoratet vil dog gerne kommentere på de to punkter der specifikt fremhæves i 
stiftets anmodning:  
 
Ad bygningshøjden:  
Lokalplanbestemmelsernes §6, stk. 3 fastsætter den maksimale bygningshøjde til 24 meter og fastsætter 
endvidere maksimale bygningshøjder for etagebyggeriet fra 1- 6 etager. 
Et byggeri på 6 etager/24 meter bryder med de generelle bygningshøjder og antal etager, der ses i området, 
f.eks. er punkthusene i bebyggelsen Husumgård opført i 4 etager og dertil det tøndehvælvede tag, 
ejendommen syd for lokalplanområdet og Husum Bypark er opført i 4 etager med fjerde etage som udnyttet 
tagetage og virksomheden Radiometer er opført i 5 etager med femte etage som udnyttet tagetage.  

Selv om der lægges op til at nybyggeriet i lokalplanområdet primært opføres inde i området bag eksisterende 
randbebyggelse, må det forventes at et byggeri med en højde på  24 meter vil kunne ses fra såvel Husum 
Kirke som Husumvold Kirke. 
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Ad gravearbejde:  
I vedlagte screeningsnotat af 10. juni 2020 gives udtryk for, hvorvidt gravearbejdet i forbindelse med 
etablering af parkeringskældre vil give anledning til problemer.  
Det er inspektoratets opfattelse, at såfremt der skal spunses for at etablere parkeringskældrene, bør der 
foretages en monitorering af omkringliggende bebyggelser, hvilket også indbefatter de to kirker.  
Det vil være rettidig omhu, at kirkerne inden byggeri i lokalplanområdet påbegyndes, bliver synet for revner og 
sætninger på facader, indervægge og sokler, således at eventuelle nytilkomne revner og sætninger kan 
konstateres.  
Bygherren i lokalplanområdet bør forpligtes i forhold til at syne og monitorere.  

Der bør derudover sættes begrænsninger for, hvornår der kan spunses. Dette vil særligt være aktuelt, såfremt 
der opstår forsinkelser i byggeriet, hvilket kan medføre at der arbejdes søn- og helligdage med forstyrrende 
indvirkning på kirkelige handlinger til følge. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
for det kongelige bygningsinspektorat 

 
Per Lundgaard, Arkitekt M.A.A. 
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