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NOTAT 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har følgende bemærkninger til 

lokalplanforslaget: 

 

Byggeønsker, s. 5 

BUF ønsker at fritidsinstitutionens friarealer disponeres som 

sammenhængende friarealer, som er overskuelige for personalet. Da 

friarealet er tænkt disponeret sammen med skybrudsvejen, forudsættes 

det, at der er en løbende drift af denne, så fx aflejret slam bliver 

fjernet. 

 

Lokalplanens og kommunetillæggets indhold, s. 6 

Det anføres, at op til 25 % af cykelparkeringen til skole og institution 

kan dobbeltudnyttes, da det er samme børn, der går begge steder. 

Dyvekeskolen er en indskolings- og mellemtrinskole med 7 klassetrin 

fra 0. til 6. klasse, og da børnene går i fritidsinstitution i 0.-3. klasse 

foreslår BUF, at dobbeltudnyttelsen ændres til 50 %. 

 

§ 4 Vej- og stiforhold samt parkering, stk. 3 

Det skal sikres, at den planlagte specialfritidsinstitution forsynes med 

adgang for brandkøretøjer. 

 

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering, stk. 2 

Da disponeringen af fritidsinstitutionen er på et indledende stade 

foretrækker BUF størst mulig fleksibilitet i byggefeltet. 

 

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden, stk. 2j 
Da disponeringen af fritidsinstitutionen er på et indledende stade 

foretrækker BUF størst mulig fleksibilitet i udformningen, og der er 

risiko for, at vil være vanskeligt at leve op til mindst 50 % 

transparente partier i de nederste 1-2 etager. 

 

§ 7 Ubebyggede arealer, stk. 4 
BUF vil gerne sikre muligheden for at legepladsen, hvis det viser sig 

hensigtsmæssigt i henhold til bestemmelsen om, at ’Teknik- og 

Miljøudvalget kan tillade, at der til institutionens opholdsareal kan 

etableres transparent eller begrønnet hegn, hvis der er særlige 

sikkerhedsmæssige årsager til dette.’ Dette kan fx være 

hensigtsmæssigt, hvis der opholder sig mange børn, der ikke er 

indskrevet i institutionen, på arealet. 


