
Vejledning til udarbejdelse af høringssvar 
 

Har du bemærkninger, indsigelser eller ønsker du at stille et ændringsforslag til lokalplan nr. 182, skal du 

sende en mail til kolonihave@balk.dk eller alternativt et brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 

2750 Ballerup. 

Kommunen skal have dit høringssvar inden den 20. september 2020. 

Kommunalbestyrelsen vil herefter igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i for-

slaget, eller om forslaget uændret kan vedtages endeligt. 

 

Der er ingen facitliste til, hvordan man laver et høringssvar og alle kan komme med et høringssvar vedr. den 

nye lokalplan. Alle de høringssvar der kommer ind i høringsperioden, er forvaltningen forpligtiget til at 

læse. 

På side 2, er der udarbejdet 3 metodeforslag til hvordan man kan lave et høringssvar. 

 

Ting du skal være opmærksom på, når du skrive et høringssvar: 

• Hold den gode tone 

Et høringssvar skal leve op til almindelige krav og forventninger om lovlighed. Den person, der ind-

sender et høringssvar, kan stilles til ansvar for eventuelle lovovertrædelser 

• Ingen anonymitet 

Nogle kommuner ønsker ikke høringssvar fra anonyme afsendere. I skrivende stund, kan jeg ikke 

finde ud af hvilken politik Ballerup Kommune anvender. Derfor vil jeg anbefale, at du skriver dit 

navn og din kolonihave adresse på 

• Et høringssvar kan fjernes og ikke komme i betragtning bl.a. hvis; 

o Hvis det er lovstridigt 

o Hvis det er indsendt i en andens navn 

o Vedrører forhold af personlig karakter eller indeholder personlige oplysninger 

o Chikanerer eller indeholder trusler 

 

Inspiration: 

Her er et par punkter som måske kan give lidt inspiration til din skrivelyst: 

• Hvad står der i den nye lokalplan som kommer til at vedrøre dig? 

• Sammenlign virkeligheden med lokalplanen 

• Synliggør konsekvenser og uhensigtsmæssigheder 

• Stil gerne indgående spørgsmål til lokalplanen 

• Vær så præcis som mulig i din formulering af tekst 

 

 

Rigtig god skrivelyst, husk at dette er din eneste chance for at blive hørt, og din eneste chance for at kunne 

give din mening til kende. 

mailto:kolonihave@balk.dk


Høringssvar til lokalplan 182 for kolonihaverne 
 

Afsender: 

[Skriv dit fornavn, efternavn, adresse, post og by] 

Metode 1 (skemaopsætning) 

Er der specifikke § som du ønsker at henvise til, så kan det f.eks. gøres således: 

(bemærk, at dette kun er et eksempel). 

Emne/tekst: Høringens § 3, pkt. 3.4 om anvendelse 
”Der er forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perio-
den fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes 
ferieplaner for folkeskolerne” 
”Dertil fire yderligere weekender i vinterhalvåret” 

Kommentar: Her kan du selv formulere din kommentar. 
F.eks. 
Hvad med de offentlig ansatte såsom sygeplejere, politi, brandvæsen der arbejde i 
holdskifte og efter vagtskema. Samt alle pensionister, som udgør en stor procentdel af 
haveejerne. 
Størstedelen af kolonihaveejere har ikke skolesøgende børn, hermed er det mindretal-
let af kolonihaveejere, som holder ferie i skolernes ferie. 

Ændringsfor-
slag: 

Her kan du selv formulere dit forslag til ændring 

 

Denne metode gør det letlæseligt og giver et godt overblik. 

 

Metode 2 (påstande og argumenter) 

Hvis du har argumenter for eller imod et element(er) i planen kan du med fordel dele emnet op i påstande 

og argumenter. Påstanden fortæller hvad du mener, argumenter fortæller hvad der viser, at du har ret. 

(bemærk, at dette kun er et eksempel). 

”Der er forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perioden fra 1. oktober 

indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolerne, dertil fire 

yderligere weekender i vinterhalvåret”. 

Påstand: At skemalægge ophold i vinterhalvåret efter folkeskolerne ferieplan, vil ramme mange haveejere, 

der ikke kan benytte deres haver. 

Argument: Hvad med de offentlig ansatte såsom sygeplejere, politi, brandvæsen der arbejde i holdskifte og 

efter vagtskema. Samt alle pensionister, som udgør en stor procentdel af haveejerne. Størstedelen af kolo-

nihaveejere har ikke skolesøgende børn, hermed er det mindretallet af kolonihaveejere, som holder ferie i 

skolernes ferie. 

Du bør ikke skrive ordene ”påstand” og ”argument”. 

 

Metode 3 Brev eller notat 

Du kan også vælge at skrive et ganske almindeligt brev/notat, hvor man blot skriver hvad og hvorfor, du er 

utilfreds med den nye lokalplan. Brug en masse argumenter og stil gerne spørgsmål. 


