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Hvidbog til lokalplan nr. 131 
 
Indkomne høringssvar til lokalplan nr. 131 behandles i denne hvidbog. Der er 
indkommet i alt 9 høringssvar, mens forslaget til lokalplan nr. 131 var i offentlig 
høring. 
 
De otte høringssvar er fra private og er blevet anonymiseret. Grundejerforeningen 
Måløvhøj har indsendt et høringssvar. Dette er ikke anonymiseret. 
 
Hvidbogen er opdelt i afsnit efter, hvilken bestemmelse, som høringssvaret vedrør. 
Høringssvarene er gengivet i forkortet udgave. Høringssvaret i sin fulde længde 
fremgår af dokumentet ”Høringssvar, samlet udgave”. 
 
Der er til nogle høringssvar skrevet en administrativ kommentar og en administrativ 
indstilling. 
 

GENERELT 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Generelt er det bestyrelsens ønske at bevare så meget som muligt af det oprindelige 
præg mod vejen. Facadernes særkende ses stadig tydeligt på de oprindelige huse. 
Facadelinje, vindues- og hoveddørsplacering er vigtigere end specifikke detaljer, som 
måske vil kunne hindre beboerne i at forbedre husene.  
Med større miljøkrav ønsker bestyrelsen mere fleksible muligheder indarbejdet i 
planen. F.eks. ønsker bestyrelsen at få sikret mulighederne for at kunne vælge 
mellem flere materialetyper.   
 
Høringssvar 9: 
Skulle særkendet ved Måløvhøj have været sikret, skulle det være gjort mange år 
tidligere. For almindelig forbipasserende er det stort set ikke til at se, at der skulle 
være tale om ens huse. Alle husene er ændret på den ene eller anden måde. Den nye 
lokalplan medfører restriktive regler for, hvordan det enkelte hus må se ud, 
materialevalg mv. Vi stiller spørgsmål ved, om de restriktioner, der påføres området, 
bevarer et særkende, - eller blot forsøger at bevare et særkende, der allerede er 
væk, - og i stedet kun medfører, at boligernes anvendelsesmuligheder begrænses, 
fremtidssikringen af boligen besværliggøres ligesom de købere, der eventuelt vil være 
til boligen vil begrænses. 
 
Administrative kommentarer: 
Ovenstående holdninger handler om benyttelse og beskyttelse. Vi har forsøgt at finde 
et balancepunkt, som vi fagligt mener, er rimeligt i forhold til områdets 
bevaringsværdi. 
Områdets bevaringsværdi kunne have været sikret langt bedre ved, at der langt 
tidligere var blevet stillet krav til bebyggelsen, således grundtanken var tydeligere at 
aflæse.  
Bebyggelsen har dog stadig en tilbageværende kulturhistorisk fortælling, som kan 
bevares og formidles. Beboerne selv kan være med til at understøtte stedets 
fortælling gennem bl.a. valg af materialer mv. 
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§3 OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.3 Der må kun opføres én bolig for pr. ejendom. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Der må kun opføres én bolig pr. ejendom. 
 
Administrativ kommentar: 
Dette er en administrativ rettelse. Tak for det. 

§5 VEJE, STIER OG PARKERING 

Parkering 
5.3 Der skal på hver ejendom udlægges areal til parkering af højst to biler. 
Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange parkeringsarealet anlagt. 

Høringssvar 5: 
Højest to biler er for restriktivt. Mange vil i perioder have 3 biler indtil de store børn 
flytter hjemmefra. Det vil være en begrænset periode og der bør tillades 3 biler. 
Tæller en indregistreret trailer som bil eller campingvogn? 
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Der skal på hver ejendom udlægges areal til 
parkering af de til parcellen hørende biler. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid 
forlange parkeringsarealet anlagt. 
 
Administrativ kommentar: 
Tre parkerede biler i de smalle forhaver, inklusiv befæstelse og carporte vil ændre de 
åbne forhaver markant.  
Ovenstående bestemmelse plejer at fremgå af parcelhuslokalplaner, men hvis man i 
området ønsker plads til flere biler end to bør det ikke ske på bekostning af 
bebyggelsens grønne udtryk. 
 
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Der skal på hver ejendom udlægges areal til parkering af 
højst to biler. Hører der flere biler til husstanden må der indrettes parkeringsplads til 
disse, som armeret græs eller lignende, hvor forhavens grønne udtryk bibeholdes. 
Der må dog højest opføres carporte til to biler. 

5.4 Parkering af campingvogne, oplag af lystbåde og uindregistrerede køretøjer er 
ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 

Høringssvar 5: 
Det er ikke rimeligt at sætte sådan en begrænsning på folks udfoldelsesmuligheder. 
Endvidere er det alt for upræcist. Må man fx have en kajak liggende? Hvis emnet er 
parkeret eller oplagt væk fra vej bør det være tilladt. 
 
Administrative kommentarer:  
Vi mener ikke, at bestemmelsen kan præciseres yderligere. En kajak kan ikke 
betragtes som et køretøj, der skal registreres. 
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Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

§6 LEDNINGSANLÆG, ENERGI OG FORSYNING 

6.1 Tag- og overfladevand skal, hvor det er muligt, håndteres lokalt ved LAR-anlæg*. 
Der kan etableres overløb fra LAR- anlægget til forsyningens fællesledning. 
 
*Note: LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand. LAR-anlæg kan f.eks. være faskiner 
eller lavninger, som opsamler vand fra store regnskyl. 

Høringssvar 7: 
Bestemmelserne kan udgå, da dette er reguleret ved andre bestemmelser. 
 
Administrativ kommentar: 
Bestemmelsen vedr. regnvand skal indgå i lokalplaner fremover, da det er 
kommunens mulighed for at administrere, hvor meget regnvand fra tage, der ledes i 
kloakken. 
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

6.2 Teknikskabe skal så vidt muligt integreres i bebyggelsen. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforening Måløvhøj: 
Det foreslås, at bestemmelsen udgår. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen kan udgå idet teknikskabe placeres efter behov. 
 
Administrativ indstilling:  
- at bestemmelsen udgår. 

§7 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 

7.1 Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter målt fra eksisterende terræn eller et 
af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn. 
7.2 Facadehøjden må ikke overstige 3,5 meter målt fra eksisterende terræn eller et 
af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn til den linje, hvor tagflade og 
ydervæg mødes. 

Høringssvar 7: 
Disse bestemmelser indgår i BR 2015, hvorfor de ikke behøver at stå her. Dertil har 
vi en række bestemmelser om geometrien af husene der går foran disse mål.  
 
Administrativ kommentar: 
Bygningsreglementet kan ændres. Indholdet i 7.2 er en videreførelse af en 
bestemmelse, som fremgik af den gældende lokalplan 046. 
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Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. 

Høringssvar 7: 
Byggeretten må ikke forringes ved at reducere den effektive bebyggelses procent. 
Bestemmelserne for beregningen af bebyggelses procenten er ændret, og derfor 
hæves i BR til 30 %. Bestemmelsen kan betyde en begrænsning i et fremtidigt 
byggeri. 
Ændringen er en reduktion af ejendomsværdien, og derfor kan den ikke blot indføres 
uden en juridisk vurdering. 
Den enkle løsning kunne være at løfte bebyggelsesprocenten til samme niveau som 
BR, med risiko for at ganske få vil vælge at bygge lidt større, men med den nye 
beregning vil det ikke påvirke kvarteret væsentligt. 
 
Administrativ kommentar: 
Et af målene med lokalplanen, har været at fastholde præget og kulturen i 
havelodskolonien med store grunde til havebrug. Derfor valgte vi at sætte 
bebyggelsesprocenten til 25 % og ikke sætte den op til 30 %, som der står i det nye 
bygningsreglement. Det giver en lidt mindre udnyttelsesgrad i forhold til i dag. 
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

For de oprindelige havelodsgrunde, som er markeret på bilag 2, gælder følgende: 
7.6 Tilbygninger til de oprindelige havelodshuse må opføres med højst en etage med 
udnyttet tagetage. Tilbygningerne skal proportioneres, så tilbygningen underordner 
det oprindelige havelodshus. 

Høringssvar 5: 
Bestemmelsen foreslås ændret til, så bygningen underordnes eller sidestilles det 
oprindelige havelodshus. Det vil være helt i tråd med ønsket om at bevare udtrykket 
at en tilbygning har samme proportioner som det oprindelige hus.  
 
Administrativ kommentar: 
Det er vigtigt for bebyggelsen, at det til enhver til vil være tydeligt, hvad der har 
været den oprindelige tanke og plan. 
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

For de oprindelige havelodsgrunde, som er markeret på bilag 2, gælder følgende: 
7.7 Tilbygninger og småbygninger skal trækkes mindst 0,5 meter tilbage fra 
udgangsbyggelinjen og eventuelt vinkles 90 grader mod baghavesiden. 

Høringssvar 5: 
Mange ejendomme er allerede forlænget uden en ½ meters forskydning. De er tilmed 
ganske pæne og forringer ikke det oprindelige udtryk. Foreslår følgende tilføjelse: Det 
oprindelige havelodshus kan dog forlænges med maksimalt 4-5 meter uden 
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tilbagetrækning.  
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Tilbygninger skal ved sammenbygningen med det 
oprindelig havelodshus placeres og sammenbygges på en måde, der tydeligt 
markerer det oprindelige havelodshus geometri og dimensioner - f.eks. ved at trække 
en tilbygning tilbage fra udgangsbyggelinjen, eller tilbygge i vinkel. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til samme formulering som ovenstående forslag fra 
grundejerforeningen. 
 
Høringssvar 8: 
Denne formulering bør udgå. Der er mindre end 50 % af husene der overholder 
kravet om 50 cm. tilbagetrækning, hvilket vil være en fuldstændig urimelig 
begrænsning af mulighederne for fremtidige tilbygninger. Både i forhold til 
indretninger og mulighederne for at forlænge husene med samme tværsnit som det 
oprindelige. Kravet tager ikke hensyn til solorientering. Således vil man ikke kunne 
bygge til i udgangsbyggelinien og etablere en solkrog f.eks. mod SV. 
 
Administrativ kommentar: 
De oprindelige havelodshuses dimensioner opfattes bedst, hvis eventuelle 
tilbygninger trækkes tilbage på grunden i forhold til det oprindelige hus. 
Administrationen foreslår, at ”småbygninger” udgår af bestemmelsen, da dette ikke 
har noget med tilbygninger at gøre. 
 
Administrativ indstilling:  
- at bestemmelsen ændres til: Tilbygninger til det oprindelig havelodshus skal i 
forhold til udgangsbyggelinjen trækkes tilbage på grunden og sammenbygges på en 
måde, der tydeligt markerer det oprindelige havelodshus geometri og dimensioner. 
Det gælder både tilbygninger i forlængelse af det oprindelige havelodshus og 
tilbygninger i vinkel. 

7.8 Den oprindelige seriestruktur af beboelseshuse på 52 m2 i grundplan skal 
bevares, derfor skal nye beboelseshuse placeres samme sted og med samme 
udgangsbyggelinie mod vej, som de oprindelige beboelseshuse. Husfacaden skal 
orienteres i samme retning mod adgangsvej, som det oprindelige havelodshus. 

Høringssvar 8: 
Bestemmelsen foreslås rettet til: Den oprindelige seriestruktur med beboelseshuse 
med en bygningsdybde på ca. 7,5 m og et 45 graders saddeltag skal bevares, derfor 
skal nye beboelseshuse placeres samme sted og med samme udgangsbyggelinie mod 
vej.  
Kravet på 52 m2 i grundplan forhindrer fremtidige ejere at forlænge de oprindelige 
huse som er foretaget på forbilledlig vis på 17 af bebyggelsens 50 huse. Kravet om at 
man ikke må forlænge husene medfører at fremtidige tilbygninger bliver foretaget 
med utallige krumspring, som blot slører indtrykket af den oprindelige 
bebyggelsesstruktur. De forlængede huse giver tidssvarende boliger og understreger 
det oprindelige bybillede.  
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Administrative kommentarer: 
Bestemmelsen skal sikre, at hvis der skal opføres et nyt hus, så skal det indordne i 
den eksisterende seriestruktur af havelodshuse, som områdets særlige karakteristika.  
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

For de oprindelige havelodsgrunde, som er markeret på bilag 2, gælder følgende: 
7.10 Nedrivning af oprindelige havelodshuse må ikke finde sted. Hvis en 
havelodsbebyggelse fjernes, for eksempel på grund af brand, skal fremtidig 
bebyggelse opføres i samme stil, som de oprindelige havelodshuse og placeres, som 
angivet i § 7.8. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforening Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Nedrivning af oprindelige havelodshuse må ikke 
finde sted. Hvis en havelodsbebyggelse fjernes, for eksempel på grund af brand, skal 
fremtidig bebyggelse opføres i samme stil, geometri, proportioner og udtryk, som de 
oprindelige havelodshuse og placeres, som angivet i § 7.8. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til samme formulering som ovenstående forslag fra 
grundejerforeningen. 
 
Administrativ indstilling: 
- at bestemmelsen ændres til: Nedrivning af oprindelige havelodshuse må ikke finde 
sted. Hvis en havelodsbebyggelse fjernes, for eksempel på grund af brand, skal 
fremtidig bebyggelse opføres i samme stil, geometri, proportioner og udtryk, som de 
oprindelige havelodshuse og placeres, som angivet i § 7.8. 

§8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

8.1 Tage skal fremtræde i matte farver. Der må ikke anvendes glaserede eller 
engoberede teglsten. 

Høringssvar 5: 
Matte farver er upræcist. Menes der ”ikke glaserede”? Er i tvivl om fx et skifer tag er i 
matte farver. 
 
Administrative kommentarer:  
Skifer vil være at betragte som værende et mat materiale. Der bør indføjes et 
glanstal i bestemmelsen, så der ikke hersker tvivl om, hvad ”mat” er.  
 
Administrativ indstilling: 
- at bestemmelsen ændres til: Tage skal fremtræde i matte farver med et maksimalt 
glanstal på 20. Der må ikke anvendes glaserede eller engoberede teglsten. 

8.3 Facader skal fremstå med fikset eller pudset mur. 

Høringssvar 5: 
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Fikset ændres til filset. Kalket, malet eller indfarvet mørtel bør også være tilladt.  
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Facader skal fremstå med et udtryk svarende til 
en filset eller pudset mur med mat overfalde. Facader kan fremstå malet, kalket eller 
behandlet med indfarvet mørtel. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til samme formulering som ovenstående forslag fra 
grundejerforeningen. 
 
Høringssvar 8: 
Facader skal fremstå med filset eller pudset mur. 
 
Administrative kommentarer: 
Det er en slåfejl. Der skulle have stået filset. Dette er en administrativ rettelse. Tak 
for det. 
Kalket, malet eller indfarvet mørtel bør indføjes i bestemmelsen. 
 
Administrativ indstilling: 
- at bestemmelsen ændres til: Facader skal være filset eller pudset teglsten. Facader 
kan fremstå malet, kalket eller behandlet med indfarvet mørtel. På tilbygninger må 
der anvendes træbeklædning. 

8.4 Facaderne skal fremstå i hvid, sort og/eller jordfarverne: Okker, Lys Okker, Mørk 
Okker, Terra de Sienna, Umbra, Engelsk Rød eller én af disse farver blandet med sort 
eller hvid.  
På tilbygninger med udvendig træbeklædning er træbehandling uden farve tilladt. 

Høringssvar 1:  
Det virker meget mærkeligt at på tilbygninger med pudset facader må der males med 
husets farve. På tilbygninger hvor facaden er af træ foreslås der at man kun må 
træbehandles med farveløs.  
De to typer tilbygninger bør ligestilles også for at undgå tilbygninger med flere farver. 
 
Høringssvar 5: 
Mange huse er gule og ganske pæne. Man skal være specifik om hvilke farver man 
ikke ønsker. Alternativt bør gul være accepteret.  
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforening Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Facaderne skal fremstå i afdæmpede farver som 
jordfarverne og sort og hvid samt gråtoner. 
På tilbygninger med udvendig træbeklædning er træbehandling uden farve tilladt. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: "Facaderne skal fremstå i afdæmpede farver som 
jordfarverne og sort og hvid samt gråtoner…" 
Denne formulering kan støttes af notat fra Rådvad Center for Bygningsbevaring, hvor 
Søren Vadstrup redegør for hvad man forstår ved jordfarverne. 
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Høringssvar 8: 
Formulering ønskes bevaret.  
 
Administrative kommentarer: 
Tilbygninger med udvendig træbeklædning kan males i både de nævnte farver, men 
også behandles med en farveløs træbehandling. Begge løsninger vil arkitektonisk 
kunne falde ind i den oprindelige bebyggelse. 
For at tydeliggøre at farven gul kan anvendes, kan der til lokalplanen blive indføjet et 
bilag med den klassiske jordfarveskala. Derved kan man se, hvilke farver der er tale 
om. Anvendes den klassiske jordfarveskala, vil der være mulighed for at anvende 
flere farver. 
De farver som ikke nævnes, er de farver som ikke tillades.  
 
Administrativ indstilling: 
- bestemmelsen ændres til: Facaderne skal fremstå i hvid, sort og/eller de klassiske 
jordfarver, som er angivet i bilag 4.  
På tilbygninger med udvendig træbeklædning er træbehandling uden farve tilladt. 

8.5 Der må ikke foretages udvendig facadeisolering. 

Høringssvar 5: 
Udvendig facadeisolering bør tillades, samtidig med at kravet om udhæng og 
proportioner fastholdes se § 8.9. Udtrykket kan bevares samtidig med at det 
muliggøres at lave velisolerede huse uden at tage for meget af boligarealet.  
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforening Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Der må ikke foretages udvendig facadeisolering 
uden at tagudhænget bevarer sit særkende. 
 
Høringssvar 8: 
Bør udgå fuldstændigt. For store restriktioner som ikke tjener noget formål. Husenes 
byggestil og det samlede bybillede kan sagtens bevares ved en udvendig 
facadeisolering. Nogle har meget store problemer med skimmelsvamp, som ikke kan 
afhjælpes med indvendig facadeisolering. Hvis energikrav i BR15 og senere BR20 skal 
overholdes, vil husene blive skulle fores indvendigt med 300 mm. isolering, hvilket vil 
forringe boligens areal væsentligt. Hvis vi ikke må bygge videre på tagkonstruktionen 
og efterisolere den udad vil boligens areal yderligere forringes betragteligt. Vi 
forhindres i at foretage en tidssvarende energirenovering af husene. Vi har mulighed 
for at gøre det uden at forandre udtrykket på ydervæggens overflade. 
 
Høringssvar 9: 
Udvendig isolering er den bedste type isolering, den giver ikke kuldebroer, men den 
giver den bedste isolering ift. besparelse på varme og er derved bedst for miljøet. 
Den gør husets ydervæg relativt vedligeholdelsesfri over en længere årrække mv. At 
begrænse materialevalget på den måde som det fremgår af forslaget medfører, at 
husene ikke kan fremtidssikres.  
 
Administrative kommentarer: 
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Udvendig facadeisolering har været debatteret under hele processen, da der i 
området er et eksempel på en bygning, der skiller sig ud fra øvrig bebyggelse efter, 
at facaden er blevet isoleret udvendig og tagudhænget, som er kendetegnende for 
bebyggelsen er ”forsvundet”. Høringssvarene 5 og 6 muliggør udvendig 
facadeisolering med krav om at fastholde tagudhæng med synlige spær. 
  
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Der må kun foretages udvendig facadeisolering, hvis taget 
på huset også fremover vil være med tagudhæng og med synlige spær, som 
beskrevet under pkt. 8.9. 

8.9 Tage med hældning skal være opført med tagudhæng. Tage må ikke være 
forsynet med udhængsbrædder i udhængstrekanten. Tagudhænget skal have synlige 
spær. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Tage med hældning skal være opført med synlige 
spærender. 
 
Høringssvar 7: 
Der må ikke stå at der ikke må være udhængs brædder. 
Vi har alle udhængsbrædder på vores huse, de ligger bare ovenpå de synlig spær 
mellem 1 og 2 lægte. 
Fagligt er det ikke korrekt at skrive det andet. Der skal blot stå at der skal være 
synlige spærender. 
Dertil kunne man tilføje at spærenderne skal være 4" x 5" idet det er et signifikant 
karakteristika ved husene. (det ville være slemt med en 45 x 195 mm planke ende) 
 
Høringssvar 9: 
At tagene skal være opført med tagudhæng står vi uforstående overfor. Tagene har 
stadig et ens udtryk, selvom der ikke er udhæng. Et hus med et tag uden tagudhæng 
står ikke frem på nogen særlig måde. 
 
Administrativ kommentar: 
Tagudhænget er en stor betydning for bebyggelsens arkitektoniske udtryk og er 
noget af det, som stadig er kendetegnende for bebyggelsen. Derfor bør dette 
fastholdes. 
 
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Tage med hældning skal være opført med tagudhæng og 
synlige spærender. 

8.10 Tage med hældning skal beklædes med sorte eller røde vingetegl, betontegl, 
stål, skifer eller eternit*. Flade tage kan beklædes med tagpap. 
*Note: De oprindelige beboelsesbygninger har haft en tagbeklædning af rød vingetegl af dansk type. 
Denne tagbeklædning vil give den mest oprigtige oplevelse af den oprindelige havelodsbolig. 
Bebyggelsens tagbeklædning har imidlertid udviklet sig til at blive uensartet, derfor stilles vingetegl ikke 
som et absolut krav.  

Høringssvar 4: 
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Bestemmelse ønskes ændret til: Tage skal beklædes med sorte eller røde vingetegl, 
betontegl, stål, skifer, eternit eller tagpap*. 
Såfremt flade tage beklædes med tagpap, og tage med hældning med en anden form 
for tagbeklædning, vil det skabe et uens udtryk på huset som helhed. Ydermere vil 
husenes oprindelige udtryk ikke blive ændret, såfremt taget beklædes med tagpap. 
Derudover er der allerede huse i grundejerforeningen, der har tagpap på tage med 
hældning.  
 
Høringssvar 8: 
Det forringer muligheder for at anvende tagdækningsmaterialer af højere kvalitet end 
det generelle bybillede. Beboerne forhindres i at tage nye miljøvenlige 
tagdækningsmaterialer i brug.  
 
Høringssvar 9: 
Tagpap med listedækning er et nydeligt, holdbart og billigere alternativ til de øvrige 
tagtyper, hvilket har betydning, hvis man som familie fx skal flytte ind i et hus, der 
skal totalrenoveres. Igen stilles der begrænsninger til materialevalg, hvilket kan få 
betydning for husets fremtidssikring og vedligeholdelsen af husene fremadrettet. 
 
Administrative kommentarer: 
Det anvendte tagmateriale på flade tage kan ikke ses, derfor muliggør 
lokalplanbestemmelsen, at der kan anvendes tagpap.  
Lokalplanen er en bevarende lokalplan, derfor er der udpeget materialer, som svarer 
til vingetegl, der var det materialer, som husene oprindeligt var planlagt med.  
Hvis tagpap med listedækning muliggøres, kan det medvirke til en yderligere 
udviskning af bebyggelsens oprindelige karakter.  
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

8.11 Solenergianlæg på tagflader må kun placeres væk fra vej. Solenergianlæg skal 
placeres, så det harmonerer med bygningen som en integreret helhed. 
Solenergianlæg skal være antirefleksbehandlede.* 
*Note: Det er meget vanskeligt at kombinere bevaringsinteresser med nyere installationer som 
eksempelvis solenergianlæg, fordi de ofte fremstår som et fremmed og forstyrrende element. Det 
generelle indtryk vil være, at bygningens bevaringsværdi forsvinder eller reduceres væsentligt. 
Kommunalbestyrelsen vægter energibesparende bygningsforanstaltninger højt. Derfor er solcelleanlæg 
på visse betingelser tilladt i denne bebyggelse trods bevaringsinteresserne. 

Høringssvar 5: 
Sætningen: Solenergianlæg på tagflader må kun placeres væk fra vej. Fjernes. Der 
sker en udvikling på dette område og snart vil man kunne få solceller som ser pæne 
ud. Erstat en anden formulering, som f.eks. hvis solceller vender mod vej, må de ikke 
være væsentlig forskellige fra tagbelægningen eller lign. Det er helt urimeligt at huse 
med nordvendte haver ikke kan montere solceller.  
 
Høringssvar 8: 
Beboerne forhindres i at tage nye miljøvenlige tagdækningsmaterialer i brug, 
herunder f.eks. solcellebeklædte tagsten. Solceller bør kunne indbygges hvor de 
fungerer mest hensigtsmæssigt. F.eks. forhindres huse med sydvendt gadefacade at 
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tage deres sydvendte tagflade i anvendelse. 
 
Høringssvar 9: 
Skal solenergianlæg give størst nytte skal de vel placeres, hvor det giver bedst 
mening ift. anlæggets drift. Det er heller ikke en helt fremtidssikret beslutning i 
forhold til energianvendelse. 
 
Administrative kommentarer: 
Det er korrekt, at der netop er ved at blive udviklet en ny type solceller, som 
imødekommer behovet for at finde en solcelledesign til røde tegltage på 
bevaringsværdige bygninger. Der ved i de kommende år blive udviklet flere af denne 
type.  
 
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Solenergianlæg må kun placeres på tagflader væk fra vej 
(mod baghave) med mindre solenergianlæggene er særligt tilpasset 
tagbeklædningen, som integrerede løsninger. Solenergianlæg skal placeres, så det 
harmonerer med bygningen som en integreret helhed. Solenergianlæg skal være 
antirefleksbehandlede.*  

8.12 Eksisterende skorstene som det oprindelige havelodshus er opført med, må ikke 
nedtages. Nye skorstene skal på de oprindelige havelodshuse mures op og placeres 
1/3 inde på tagryggen, som vist på bilag 3. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Følgende ønskes indføjet i bestemmelsen: Der kan opstilles stålskorsten og aftræk 
igennem tagfladen imod havesiden. 
 
Høringssvar 7: 
Tilføjelse svarende til grundejerforeningens forslag. 
 
Høringssvar 8: 
Dette krav er alt for restriktivt. Som grundregel kan man stille krav om at skorstene 
skal føres op over tagryggen, men hvis indretningen er mest hensigtsmæssig midt på 
tagryggen, skal der være plads til det. Stålskorstene bør være tilladt.  
 
Høringssvar 9: 
Det giver ikke mening, at eksisterende skorstene ikke må nedtages, hvis de ikke 
længere har en funktion. Tagene er jo stadig ens bortset fra om en skorsten sidder 
det ene eller andet sted på taget. 
 
Administrativ kommentar: 
Det giver god mening, at tillade andre typer skorstene og anden placering mod 
haveside, da det ikke ændrer ved de oprindeligelige havelodshusets arkitektoniske 
udtryk.  
Skorstenen er med til at give havelodshuset karakter. 
 
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Eksisterende skorstene som det oprindelige havelodshus 
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er opført med, må ikke nedtages. Nye skorstene på oprindelige havelodshuse skal 
enten mures op og placeres 1/3 inde på tagryggen, som vist på bilag 3, eller placeres 
mod havesiden f.eks. som stålskorstene med aftræk gennem tagfladen. 

8.13 Ovenlysvinduerne og kviste skal placeringsmæssigt fremstå harmonisk på 
tagfladen og som udgangspunkt placeres symmetrisk på tagfladen. 

Høringssvar 9 
Placeringen af ovenlysvinduerne har noget med tagkonstruktionen og indretningen af 
huset at gøre, - og det skal vel kunne lade sig gøre at sætte vinduer i, der giver 
funktionelt mening. 
 
Administrativ kommentar: 
Vinduers/vindueshullers placering på tagflade eller facade har stor betydning for 
bygningens harmoniske udtryk. 
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

8.15 Kviste må kun placeres på tagfladen væk fra vej. Der må højst placeres 2 kviste 
på tagfladen. 

Høringssvar 8: 
Kviste fungerer fint mod vej. Man kunne stille det krav at nye kviste skal udføres med 
saddeltag og tofags vinduer svarende til de oprindelige. 
 
Høringssvar 9: 
At kviste kun må placeres på tagfladen væk fra vej giver ikke mening i forhold til 
indretningen af loftet/førstesalen.  
 
Administrativ kommentar: 
Havelodshusene har oprindeligt været planlagt med ubrudte tagflader, men dengang 
var lofterne heller ikke udnyttet til beboelse. Tagvinduer lægger plant med tagfladen 
og bryder derfor ikke tagfladen i voldsom grad. Det er hensigten med bestemmelsen 
at bibeholde relativt ubrudte tagflader med mulighed for at bruge tagvinduer for at 
give plads og rum til beboelsen på 1. sal. 
 
Administrativ indstilling:  
- der foretages ingen ændringer i lokalplanbestemmelsen. 

8.16 Vinduer og døre skal være udført i træ. Glas i vinduer og døre skal være plant. 

Høringssvar 5: 
Omformuleres, så det oprindelige udtryk bevares. Der bør ikke stå hvilket materiale 
vinduerne skal laves i. Der findes vinduer i andre materialer der er bedre isoleret og 
nemmere at vedligeholde. Det må være udtrykket der skal bevares ikke materialet. 
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Vinduer skal udføres med slank profilering og 
detaljering, der modsvarer de oprindelige trævinduer. Vinduer skal udføres med 
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udadgående rammer med synlig karm og ramme. Glas skal være plant. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til samme formulering som ovenstående forslag fra 
grundejerforeningen. 
 
Høringssvar 9: 
Begrænsningen i materialevalg er ikke hensigtsmæssig set i lyset af, at der løbende 
kommer nyere og bedre materialer til. 
 
Administrativ kommentar: 
På afstand vil man ikke kunne se, hvorvidt vinduer er udført i træ eller andet, hvis 
proportionerne og detaljeringen er den samme. Kommer man tættere på, vil man 
som oftest kunne se forskel. 
Det kan diskuteres, hvorvidt bebyggelsens bevaringsværdi er så høj, at der skal 
sættes begrænsning på valg af materiale. 
 
Administrativ indstilling:  
Bestemmelsen ændres til: Vinduer skal udføres med slank profilering og detaljering, 
der svarer til de oprindelige vinduer, som vist på bilag 3. Vinduer skal udføres med 
udadgående, sidehængte to-fagsvinduer. Glas skal være plant. 
Pkt. 8.16 og 8.17 er skrevet sammen. 

8.18 Vinduer og vindueshuller skal opretholdes i oprindelige dimensioner, som vist på 
bilag 3. De må ikke blændes, og der må ikke etableres nye uden 
kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Høringssvar 5: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: ”Dørhuller kan dog ændres til vindueshuller, hvis 
der er etableret en ny dør som erstatning for den oprindelige fx ved en tilbygning.” 
 
Høringssvar 9: 
Bestemmelsen foreslås ændret, så f.eks. vinduerne ud mod haven ikke må udvides til 
fx et vindue, der går til gulvet, - så vil det være ærgerligt, da det vil give væsentligt 
mere lys i de gamle huse. Dertil kan der være behov for at blænde et vindue ved fx 
en tilbygning. 
 
Administrativ kommentar: 
Det giver god mening, at gøre det muligt at blænde døre og vinduer i forbindelse 
med opførelse af tilbygninger til de oprindelige havelodshuse. Det giver også god 
mening, at tillade at vindueshuller mod haveside kan ændres til et dørhul af samme 
bredde. 
 
Administrativ indstilling:  
Bestemmelsen ændres til: Vinduer og vindueshuller skal som udgangspunkt 
opretholdes i oprindelige dimensioner, som vist på bilag 3. Kommunalbestyrelsen kan 
dog give tilladelse til at udvide dørhullet, såfremt der er behov for at opfylde 
handikapkrav.  
Dør- og vindueshuller må som udgangspunkt ikke blændes og der må ikke etableres 
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nye uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan tillade 
blænding af dør- og vindueshuller, hvis en tilbygning placeres, hvor der i dag er et 
vindue eller en dør. Dør mod havesiden kan tillades, som erstatning for et 
vindueshul, hvis dørhullet er i samme bredde, som det oprindelige vindueshul. 
Pkt. 8.18 og 8.19 er skrevet sammen. 

8.20 Tage på carporte skal være flade eller have en ensidig taghældning på højst 20 
grader. 

Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Tage på carporte skal være flade eller have en 
taghældning på højst 20 grader. 
 
Høringssvar 7: 
Bestemmelsen foreslås ændret til samme formulering som ovenstående forslag fra 
grundejerforeningen. 
 
Høringssvar 8: 
Bestemmelsen foreslås ændret til: Tage på carporte skal være flade eller have en 
ensidig taghældning eller saddeltag på Højst 20 grader 
 
Administrative kommentarer: 
I de to høringssvar gives der udtryk for, at saddeltag skal være tilladt. 
 
Administrativ indstilling: 
Bestemmelsen ændres til: Tage på carporte må højest have en taghældning på 20 
grader. 

8.21 Småbygninger og overdækninger og lignende mod vej må kun opføres, så de 
arkitektonisk passer til bebyggelsen, både hvad angår farvevalg og materialer. 

Høringssvar 5: 
Meget upræcist og helt umulig at afgøre hvad det betyder. Bør omformuleres til 
præcise og rimelige krav eller fjernes.  
 
Administrative kommentarer: 
Bestemmelsen præciseres. 
 
Administrativ indstilling:  
Bestemmelsen ændres til: Småbygninger og overdækninger mod vej skal fremstå 
åbne, dvs. uden ydervægge, bortset fra eventuelt en side mod naboskel. Bygningerne 
skal fremstå i hvid, sort og/eller i de klassiske jordfarver, som er angivet i bilag 4. 
Træbehandling uden farve er tilladt. 

§9 UBEBYGGEDE AREALER 

9.1 Hegning mod vej skal etableres som hæk eller åbent stakit. På de oprindelige 
havelodsgrunde må hegn højest være 1,2 meter højt, se kortbilag 2. 
Ved grunde, hvor bygningen er placeret væk fra vej, således at der ikke er en 
forhave, må hegning være op til 1,80 meter høj. Her skal hegningen bestå af en hæk. 
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Hegning mod vej er ikke et krav. 

Høringssvar 5: 
Op til 1,80 meter høj. De fleste hække bliver med tiden højere selvom de klippes. Bør 
ændres til tilstræbes eller lign. 
 
Høringssvar 6 fra bestyrelsen af Grundejerforeningen Måløvhøj: 
Der foreslås følgende tilføjelse: Ved grunde, hvor bygningen er placeret væk fra vej, 
således at der ikke er en forhave, og på hjørnegrunde må hegning være op til 1,80 
meter høj. Her skal hegningen bestå af en hæk.  
Hegning mod vej er ikke et krav. 
 
Høringssvar 8: 
Bestemmelsen ønskes ændret til: Hegning mod vej skal etableres som hæk eller 
åbent stakit. På de oprindelige havelodsgrunde må hegn højest være 1,2 meter højt. 
Se kortbilag 2. Ved grunde, hvor bygningen er placeret væk fra vej, således at der 
ikke er en forhave, og på hjørnegrunde, og grunde, der ligger overfor udmundingen 
af et T-kryds, må hegning være op til 1,80 meter høj. Her skal hegningen bestå af 
hæk. Hegning mod vej er ikke et krav.  
 
Når et hus og husets grund ligger overfor udmundingen af et T-kryds vil et hegn på 
kun 1,2 meter give stærke gener for beboerne i det berørte hus. F.eks. på matrikel 
4x på Måløvhøjvej 30 (Se kortbilag 2), hvor beboerne vil få billys, fra kørende 
personbiler, lastbiler og skraldevogne på Søndervej direkte ind i stuerne, da huset 
ligger præcis for enden af Søndervej og lavere i terrænet end vejen. Om sommeren 
vil beboerne ikke opleve privatliv, ro og læ i den relativt store forhave. Vi ønsker 
derfor ikke skærpede hegnsbestemmelser med lavere hegnshøjde men derimod, at 
hegnslovens almindelige regler er gældende, med en højde på 1,8 meter. 
 
Administrative kommentarer: 
Bestemmelsen er indskrevet, da bebyggelsens forhaver er planlagt til at have en 
åben karakter og de fleste ejendomme har stadig denne karakter. Ud over at være 
karakterskabende, er åbne forhaver med til at forebygge kriminalitet og virker 
tryghedsskabende. Ved grunde, som ligger på Det giver dog god mening, at 
 
Administrativ indstilling:  
Bestemmelsen ændres til: Hegning mod vej skal etableres som hæk eller åbent 
stakit. På de oprindelige havelodsgrunde må hegn mellem forhave og vej højest være 
1,2 meter højt, se kortbilag 2. 
Ved grunde, hvor bygningen er placeret væk fra vej, således at der ikke er en 
forhave, må hegning være op til 1,80 meter høj. Her skal hegningen bestå af en hæk. 
Hegning mod vej er ikke et krav. 

ANDET 

Træerne på Knastebakken 

Høringssvar 2: 
Mange af os som bor på Måløvhøj, ser det som en stor glæde at dyrke vores haver 
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Derfor er det med stor undren og frustration, vi kan forstå at Ballerup Kommune har 
givet vores nabo grundejerforening Måløvpark/Knastebakken ret til at have 10-15 m 
høje allétræer ind mod vores skel/haver. 
 
Vi har ikke noget imod Allen, men kun højden på alle træerne. Dette betyder at vores 
haver ligger i skygge det meste af dagen. For mange af os betyder det, at vi har 
måttet opgive den oprindelige tanke med haverne. Nyttehaverne er blevet nedlagte 
til stor ærgrelse og frustration. Også fordi vi har opfattet nyttehaverne som en 
væsentlig del af miljøet på Måløvhøj.  
 
Høringssvar 3: 
Vi synes det er ærgerligt at træerne på Knastebakken er så høje, at de skygger ind i 
haverne i en grad, så det er svært at bruge haven til køkkenhave, bærbuske mv. 
Grundene er jo store fordi det er meningen man skulle være selvforsynende med 
grøntsager. Det er ikke muligt i dag.  
 
Hvis man skal bevare Måløvhøjs kulturhistorie er en del af det, at man også kan 
bruge sin have som den var tiltænkt oprindeligt. Bare et par meters beskæring ville 
hjælpe meget. Ud over at skyggen er til gene, bruger vi meget tid og energi på at alt 
det nedfald træerne giver, knækkede grene mv.  
 
Træerne er både for høje og bliver ikke beskåret/vedligeholdt i tilstrækkelig grad. Det 
ville være alle tiders, hvis det kunne fremgå at lokalplanen, hvilken højde der må 
max må være på træerne på Knastebakken.  
 
Administrativ kommentar: 
Træerne på Knastebakken ligger ikke inden for lokalplanafgrænsningen. Derfor kan 
lokalplanen ikke nogen betydning i dette tilfælde. 
 
Der har flere gange tidligere været henvendelser fra Måløvhøj angående allétræerne 
på Knastebakken. I 2011 gennemgik Ballerup Kommunes landskabsarkitekter 
sammen med bestyrelsen for Måløv Park-bebyggelsen(ejerne af træerne) 
strækningen med henblik på at finde en strategi for, hvordan plantningen kunne 
udvikles. Måløv Park kom herefter med et konkret forslag til en mulig udtynding/ 
indplantning, dvs. en plan for hvordan alléen kunne udvikle sig, hvis der ikke skulle 
holdes fast i en bevaring af samtlige de oprindeligt plantede træer (lokalplan nr. 92). 
Dette forslag blev godkendt af Center for Miljø og Teknik og Center for By, Kultur og 
Erhverv. 
 
Når nogle af beboerne i GF Måløvhøj er utilfredse med drift og beskæring af træerne, 
vil vi opfordre til, at der tages kontakt til Måløv Park med henblik på at finde en 
fælles løsning. Center for By, Erhverv og Miljø vil meget gerne deltage. 

 
 
 


