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Høringssvar vedrørende ”Ændring af vejudlæg”

Følgende høringssvar på vegne af forældrebestyrelsen for Klynge C – Brønshøj/Vanløse, hvor 
institutionen Grøndalen indgår, beliggende Mandelvej 5, matrikel 123c, som er tilstødende til den 
tomme byggegrund på matrikel 123b. 

Ejeren af matrikel 123b ønsker at få tilladelse til at nedlægge vej samt udlagt ny vej.

Friarealet søges dermed maksimeret ved at ændre omkring vandværk og nybyggeri, med 
forringelse af trafiksikkerheden, i et område hvor både børn og forældre i institutionen færdes i 
forbindelse med afhentning og bringen til daginstitutionen.

Vejforhold

Det fremgår af høringsbrevet at ansøger til byggetilladelsen ønsker at ændre i vejudlægget, med 
en løsning som især omkring nybygningen vil skabe en kombineret vendeplads, tilkørsel til 
parkeringskælder og tilkørsel for dagrenovationslastbiler m.v. 

Det lader sig forstå, at der ikke som sådan skal dispenseres for bestemmelser i Lokalplanen, men 
at der kan indsendes indsigelser samt ændringsforslag.

Men i forhold til Lokalplanen skal der netop gives dispensation for:

§ 4, stk. 1 ”De eksisterende vejlinjer opretholdes”

og

§ 4, stk. 5 ”Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne”

Strækningen fra Rabarbervej 2 ned langs brandvejen er brugt af en stor del af forældre til børn i 
daginstitutionen Grøndalen, og en løsning hvor der ikke er udlagt til uafbrudt fortov langs vejen og 
forsvarlig afstand til opkørselsrampe, lader ikke til at være en sikkerhedsmæssig acceptabel 
løsning.

I forhold til Privatvejlovens § 27, stk. 2 fremgår det at kommunen skal sikre:

”at vejen på hensigtsmæssig måde indgår i det øvrige system af offentlige veje og private fællesveje, idet 
skitseprojektet udformes under hensyntagen til vejens type, så der i nødvendigt omfang sondres mellem 
gennemfartsveje og lokale veje,”

”at der tilvejebringes hensigtsmæssige vejforhold, og at der skabes mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af 
den pågældende ejendom og omliggende arealer,”

Af det fremsendte skitsemateriale fremgår at der vil etableres vendeplads til tung trafik for enden af
Rabarbervej og der er ikke i materialet skitseret en detailløsning som fyldestgørende viser hvordan
sammenhængen til brandvejen og det nærliggende byggeri løses ordentligt. At tillade ændring i 
vejudlæg uden en detailløsning som både tager højde for tilstødende grundejere og færden af 
brugere og borgere på bostedet Grøndalsvænge samt daginstitutionen er meget kritisabelt.



Konklusion

For trafiksikkerheden for mange børn og voksne der færdes i forbindelse med den store 
dagsinstitution skyld, opfordres det til at der ikke dispenseres for ovenstående paragraffer i både 
Lokalplan og Privatvejlov.
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