
 

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaards kommentarer og indsigelser mod udkast til 
lokalplan 182. 
  
Generelle kommentarer 
- Stuvehøjgaard er i hele dokumentet skrevet med å. Skal rettes til aa. 
- Flere steder beskrives egentlige ændringer/indskrænkninger ift. eksisterende regler som 
præciseringer, fx s. 5, 8. afsnit, s. 24 2. afsnit, s. 48 ‘note’ 
- Flere steder anføres forhold, som har karakter af postulater, som ikke er underbygget, fx s. 5, 2. 
afsnit, s. 5, 9. afsnit 
- der er fgl. uklarheder, som bør præciseres: s. 62, 7.1., sidste sætning ‘Udhæng over 0,50 meter 
betragtes og medregnes som overdækning ’Menes der med overdækning, at det fratrækkes i 
overdækket terrasse eller i bebygget areal? Og s. 62, 7.4.: ‘Alle vinduer i facader eller gavle med 
en højde over 2,5 m målt fra terræn...’Er målet fra underkant eller overkant af vinduet? 
  

  
Kommentarer og indsigelser til de enkelte §§ i lokalplanudkastet 
Herunder er specielt kommentarerne/indsigelserne under § 3 af afgørende betydning. 
  
§ 1 Formål 
§1.1: Foreningen er af den opfattelse, at en formålsparagraf skal beskrive formålet med 
lokalplanen i overordnede generelle vendinger, jf. Planlovens §15 stk.1, hvoraf fremgår, at 
‘Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse,...’. Vi gør således indsigelse 
mod detaljeringsgraden i udkastets formålsbeskrivelse. De beskrevne detailforhold kommenteres 
nedenfor under de enkelte §§. 
  

  
§ 3 Anvendelse 
§3.1: Stuvehøjgaards fælleshus er en del af en gammel gård, som oprindelig bestod af det 
eksisterende hovedhus samt to længer. Stuvehøjgaard ønsker mulighed for at genopføre de to 
længer, hvis det kunne blive aktuelt. Derfor er 250 m2 til fælleshus for lidt, og vi ønsker en tilføjelse 
om dette. 

 
§3.4: Den altafgørende indsigelse er mod indskrænkningen/skærpelsen i de nugældende 
anvendelsesmuligheder. De gældende regler i Stuvehøjgaard giver foruden 6 mdr.s 
sommerperiode mulighed for anvendelse i hhv. efterårs-, jule- og vinterferie samt weekender 
o.lign. Reglen om, at ophold skal udgøre mindre end 6 mdr. ud af de seneste 12 mdr., er en klar 
skærpelse/indskrænkning ift. de nugældende regler, og betyder bl.a., at såfremt man bor i 
kolonihaven i hele sommerperioden, har man derved ‘opbrugt kvoten ’og har ikke mulighed for en 
eneste overnatning i resten af året. Det er ligeledes en klar skærpelse og en indskrænkning af 
brugsretten, at de nugældende regler ‘...og weekender o. lign ’erstattes af 4 fastlagte weekender. 
Dels er det indskrænket til weekender, og dels er den enkeltes frie valg ift. hvornår man ønsker at 
benytte sin kolonihave væk. Endvidere er det uhensigtsmæssigt og ufleksibelt , at ophold er knyttet 
op på skoleferier i og med at mange kolonister ikke er børnefamilier med skolesøgende børn. 
Endvidere vil faste overnatningsweekender betyde, at foreningen er mennesketom i de øvrige 
weekender og dermed er i risiko for en stærk stigning i indbrudsfrekvensen. Og endelig tilgodeser 
de rigide regler ikke den generelle udvikling i samfundet, som bygger på fleksibilitet og individuelle 
ordninger. 
  
Vi finder, at der er tale om en ‘kollektiv straf ’i form af indskrænkning i overnatningsmulighederne 
med det formål at lette kommunens bevisbyrde ift. helårsbeboelse. Såfremt man med 
bestemmelsen tillige ønsker at hindre eventuelle folkeregistertilmeldinger i Ballerup Kommune kan 
det oplyses, at Stuvehøjgaard har regler om, at andelshaverne til hver en tid skal kunne 



 

 

dokumentere rådighed over en helårsbolig i storkøbenhavnsområdet. Denne problematik er derfor 
ikke eksisterende for Stuvehøjgaards vedkommende. Det kan endvidere oplyses, at der aktuelt 
ikke er andelshavere i Stuvehøjgaard, som er tilmeldt Ballerup Kommune bortset fra de 
andelshavere, som har en helårsbolig i kommunen. 
  
Helt overordnet er foreningen af den opfattelse, at der i Planloven ikke er hjemmel til at fastsætte 
detaljerede bestemmelser om ophold. §15 stk.2 indeholder en udtømmende liste over, hvilke 
forhold der kan reguleres via en lokalplan. §15 stk.2 nr. 2 om områdets anvendelse er tiltænkt 
mere overordnede anvendelsesmuligheder, fx boliger, kontor, el.lign. og ikke i hvilke tidsrum, man 
må benytte bygningerne. Alene af den grund bør bestemmelsen udgå. Som alternativ kan foreslås, 
at der tilføjes en bestemmelse: ‘Kolonihavebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse’, som 
foreslået af Miljøministeriet i ‘De nye regler i kolonihaveloven’, udateret. Det kan endvidere 
bemærkes, at der i kommunens tidligere lokalplansarbejdet (2015) blev lagt op til at ‘området må 
kun anvendes til natophold i perioden fra 1. april til 1. november. Udover dette tidsrum må 
overnatning kun finde sted i kortere perioder, weekender og ferier. ’Det er uklart, hvorfor 
opholdsbestemmelserne er blevet væsentligt indskrænket i det nye udkast til lokalplan. 
  
§ 5 Veje, stier og parkeringsarealer 
§ 5.3: der bør fortsat være mulighed for, at bestyrelsen i lighed med aktuel praksis kan dispensere i 
særlige tilfælde, således at haveadgangen kan ske fra grønne områder. Som eksempel kan 
nævnes, at vi har et tilfælde, hvor et barn med multihandicap ikke kan få adgang via sti. 
  
§ 5.4: Stuvehøjgaards nuværende p-pladser kan ikke rumme biler svarende til 1,5 bil pr. have, 
hvorfor dette må ændres til 1 bil pr. have. 
  
§6 Bebyggelsens omfang og placering 
§6.1.a: en overdækket terrasse på 15 m2 er for lille til gæstebud og ønskes derfor udvidet til 20 
m2. Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 18. august 2015 fgl. arealstørrelser: husstørrelse 60 
m2, overdækkede arealer 20 m2, fritliggende småhuse 10 m2 og drivhuse 10 m2, som vi foreslår 
vedtaget i det nye udkast. 
  
§6.1.e:Stuvehøjgård har flere haver, som har hems, og vi ønsker at opretholde aktuel praksis, da 
en indendørs hems ikke skaber gener for andre. Der henvises til, at det ikke er tilladt at bygge i 
mere end en etage. Bestemmelsen om, at der ikke må etableres hems, bør derfor slettes. 
  
§6.6.b: er en skærpelse ift. nugældende regler, hvor drivhuse må placeres 1 m. fra lodgrænse, 
uanset om det vender mod vej, intern vej eller grønne arealer. Der ses ingen begrundelse for at 
ændre gældende praksis. Vi ønsker fortsat mulighed for at placere drivhuse 1 m fra lodgrænse på 
hele grunden. Afstandsregler regulerer bl.a. brandfare, men drivhuse udgør ikke en brandfare. 
 
§6.6.b: en max.højde på 2 m på øvrig bebyggelse placeret 1 m fra lodgrænse er en begrænsning 
ift. nugældende regler, hvor et skur med en højde på 2,5 m må placeres 1 m fra lodgrænse, som 
vender mod vej mv. Vi ønsker at de nugældende regler fastholdes. 
  
§6.9.1.a: byggefeltet er foreslået fastsat til 10 x 10 m. Med en mulig udvidelse af hovedhus til 60 
m2 vil et byggefelt på 10 x 10 m skabe for mange begrænsninger i byggeriet. Stuvehøjgaard 
ønsker derfor at fjerne bestemmelsen om byggefelt. 
 
§6.9.1.c: at al bebyggelse skal placeres 2,5 m fra lodgrænse må være en skrivefejl, eftersom der 
er bygninger, som kan placeres 1 m fra lodgrænse. 
 
§6.9.1.d: her begrænses vi, hvis der fx bygges 55 m2 - så kan de overskydende 5m2 ikke 
overføres til de 20 m2, selvom det står beskrevet i noten tilLokalplanudkastets pkt. 6.1. 



 

 

  
§7 Bebyggelsens udseende 
§7.3: flere typer solfangere/solceller er vægophængte. Der ses ingen grund til at hindre etablering 
af sådanne, hvorfor sætningen ‘solceller og solfangere må kun etableres på tage ’bør udgå. 
  
§7.5: hvorfor er muligheden for etablering af ovenlysvinduer begrænset til delområde 5, 10 og 11? 
Stuvehøjgaard ønsker mulighed for at etablere ovenlysvinduer, da der ikke er risiko for naboindkig 
pga regler om max. en etage. 
  
§8 Ubebyggede arealer 
§8.4.1: det skal bemærkes, at Stuvehøjgaard ikke har alleer, idet der kun er en trærække på den 
ene side af vejen. 
§8.12: tilføjelse af ‘p-arealerne’. 
  
§12 Retsvirkninger 
Lokalplanen stiller i §12.2 krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Herudover er det anført at 
Kommunalbestyrelsen har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen 
opfylder kravene til lavenergibebyggelse. 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at hjemmel til at fastsætte bestemmelser om dette er 
blevet taget ud af Planlovens §15 inden for de sidste par år. Bestemmelsen bør derfor udgå. 
  

  
Til slut efterlyser vi en beskrivelse af, hvordan Ballerup Kommune vil håndhæve de eventuelle 
fremtidige opholdsregler, idet vi er af den klare opfattelse, at der er tale om en myndighedsopgave, 
som ikke kan overdrages til en forenings frivillige bestyrelse. 
  

  
Stuvehøjgaard den 20. september 2020 
  
Inge Holtkøtter 
Fungerende formand 
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