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Supplerende høring for Damhusengens Skole 
 
Forslag til lokalplan for Damhusengens Skole har været i offentlig 
høring. Se forslaget på:  https://blivhoert.kk.dk/node/47333 
 
I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 19 hø-
ringssvar. Flere høringssvar omhandlede håndtering af trafik, herun-
der cykelstier, parkering og trafiksikkerhed i myldretid. Herudover 
vedrørte flere henvendelser disponeringen af bygninger, bygnings-
højder, teknik på tag samt indbliks- og skyggegener på naboejen-
dommene på Hvidbjergvej og Klitmøllervej.  
 
På baggrund af den offentlige høring foreslår forvaltningen ændrin-
ger til lokalplanforslaget. Følgende sendes i supplerende høring:   
 
Lokalplanforslagets § 6, stk. 1x foreslås ændres fra: Teknik, solceller 
og solfangere på tage skal tilbagetrækkes 2 m fra bygningskant. 
Teknik på tage må højst have en højde af 2 m målt fra tagfladen. 
Undtaget herfra er byggeri i byggefelt C, hvor teknik på tage må 
have en højde på højst 2,5 m målt fra tagfladen. 

 
Til: Teknik, solceller og solfangere på tage skal tilbagetrækkes 
mindst 2,5 m fra bygningskant. Teknik på tage må højst have en 
højde af 2,5 m målt fra tagfladen. Undtaget herfra er byggeri i 
byggefelt B, hvor teknik på tag må have en højde på højst 1,5 og 
skal tilbagetrækkes mindst 2 m fra bygningskant. 

 
Formålet med ændringen er at imødekomme et ønske fra bygherre 
om at øge den maksimale højde med 0,5 meter til etablering af tek-
nik på tag og for at mindske skyggegener fra teknik på tag ved at 
trække det væk fra bygningskanten med mindst 2,5meter. Den mak-
simale højde for teknik er ud over den maksimale bygningshøjde, 
der kan ses på bilagstegningen.    
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Udvidelse af lokalplanafgrænsningen:  
Lokalplanforslagets lokalplanafgrænsning foreslås ændret til midt 
vej på Hanstholmsvej, Hvidbjergvej, Hirtshalsvej, Klitmøllervej og til 
fortovskant mod Ålekistevej (se bilagstegning). 
 
Formålet med ændringen er at udvide lokalplanafgrænsningen så 
afgrænsningen omfatter anlæg langs veje som støjskærm, cykel-
stier, skillerabat og parkeringspladser. I modsætning til det i lokal-
planforslaget viste materiale, planlægges der nu at etablere cykelsti 
hele vejen rundt om skolen. Lokalplanafgrænsning skal desuden 
omfatte afgrænsningen for den eksisterende lokalplan 388 ”Vanløse 
Skole” der erstattes af denne lokalplan. 
 
Supplerende høring: 
Der kan foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag ef-
ter den offentlige høring i medfør af planlovens § 27, stk. 2.  
Kommunen har vurderet, at det er nødvendigt at høre de berørte 
naboer og vejejere om forslagene til ændringerne forud for endelig 
vedtagelse af lokalplanforslaget.  
 
Høringsmaterialet er tilgængeligt på:  
https://blivhoert.kk.dk/node/49040  hvor høringssvar kan indsendes.  
 
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få høringsmaterialet til-
sendt ved at kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller Søs 
Lynard på telefon 33 66 12 96 eller Vibeke Cedervall på telefon 33 
66 13 68. 
 
Høringssvar kan desuden indsendes på følgende adresse:  
 
Byens Udvikling, Center for Byplanlægning 
Postboks 348 
1503 København V 
 
eller e-mail: byensudvikling@tmf.kk.dk 

 
Høringssvar skal være modtaget senest den 18. september 2019. 
 
Med venlig hilsen 
 
Line Pyrmont Kirkegaard 
Byplanlægger  
Center for Byplanlægning  
Københavns Kommune 
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