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Deltagere 

På mødet deltog omkring 70 borgere, repræsentanter for kolonihaveforeninger og 

andre interessenter.  

Fra Teknik- & Miljøudvalget deltog Hella Hardø Tiedemann, Stine Rahbek Pedersen, 

Özcan Kizilkaya samt Jacob Wøhler Jørgensen.  

Fra administrationen deltog Centerchef for By, Erhverv og Miljø Steen Pedersen, samt 

Lenette Vintersborg, Ulla Palm Larsen samt Martin T. Mouritzen. 

Centerchef Steen Pedersen var ordstyrer. Martin T. Mouritzen var referent. 

 

Velkomst ved Hella Hardø Tidemann 

Borgermødet indledtes med en velkomst ved Hella Hardø Tiedemann formand for 

Teknik- & Miljøudvalget på vegne af den samlede kommunalbestyrelse. 

 

Introduktion til lokalplanforslaget ved Ulla Palm Larsen 

Kort gennemgang af baggrunden og principperne for lokalplanforslaget. 

 

Spørgerunde med fokus på byggeri og ophold 

I spørgerunden gav borgerne først og fremmest udtryk for utilfredshed med de 

bestemmelser lokalplansforslaget sætter for bebyggelse og ophold. Vedr. bebyggelsen 

handlede indlæggene primært om bestyrelsernes mulighed for at håndhæve 

bestemmelserne, et ønske om at gøre bygningsbestemmelserne mere enkle at forstå 

og lettere at opføre og placere bygninger på lodderne. Administrationen opfordrede til 

at sende forslag, problemstillinger o. lign. ind som høringssvar, så det kan indgå i det 

videre arbejde med lokalplanen.  

Med hensyn til opholdsbestemmelserne gav de tilstedeværende borgere i deres indlæg 

udtryk for, at lokalplanen vil være en indskrænkning af deres mulighed for at tage 

ophold i kolonihaverne, og bad kommunen om i stedet at fokusere på de 

enkeltpersoner, der har helårsbeboelse i kolonihaverne. Administrationen gav udtryk 

for, at kommunen anerkender, at der er uenighed om det juridiske grundlag for 

opholdsbestemmelsen i den foreslåede lokalplan og henviste borgerne til muligheden 

for at påklage lokalplanen til Planklagenævnet.  

Nogle borgere savnede ambitioner og visioner om miljø og klimatiltag og der var et 

klart ønske om, at der kom et større fokus herpå i lokalplanen. Politikerne var enige i, 

at miljø og klima skal tænkes mere ind i lokalplanen.  

Flere borgere stillede sig desuden undrende over processen, der har ledt op til 

lokalplanforslaget, og de efterspurgte en langt højere grad af inddragelse. 

 

Afrunding ved Hella Hardø Tiedemann 

På baggrund af mødet og kritikken af processen, der kom til udtryk blandt de 

fremmødte borgere, inviterede formand for Teknik- & Miljøudvalget Hella Hardø 

Tiedemann til et opfølgende møde med repræsentanter for bestyrelserne om 

lokalplanforslaget. Hella Tiedemann mindede afslutningsvis alle om, at høringssvar er 

den sikreste måde at blive hørt af Kommunalbestyrelsen på, da alle høringssvar vil 

blive gennemgået af administrationen og politikerne selv. 


