
Høringssvar

Besvarelser indkommet på anden vis nr. 6
Besvarelser indkommet via Bliv Hørt  nr. 5 - 1

Offentlig høringsperiode fra den 23. oktober til den 6. november 2020.

FORSLAG TIL LOKALPLAN 
DREJERVEJ

Bilag 7

HENVENDELSER  
MODTAGET I  
SUPPLERENDE 
HØRINGS PERIODE



Nr. Dato Navn Adresse Postnr

6 05.11.2020 Over Byen Arkitekter, Anders Grimm  Uplandsgade 56 2300

5 06.11.2020, Kl. 16.54 Michael Nielsen Amaliegade 28, st 1256

4 06.11.2020, Kl. 10.41 Alex Heick Rentemestervej 76 2400

3 05.11.2020, Kl. 14.50 Stefanie Høy Brink Stormgade 20 1555

2 04.11.2020, Kl. 16.38 Tom Gudmandsen Skovshovedvej 14 2920

1 04.11.2020, Kl. 11.29 Christian Fode og Birgitte Thunbo Christensen Drejervej 25 2400



Over Byen Arkitekter ApS info@overbyen.dk 
Uplandsgade 56, 2. sal 
DK - 2300 København S overbyen.dk 

+45 3393 0730 CVR.: 3469 7094 S. 1/3

København den 5. november 2020 
Til 
Teknik- og Miljøforvaltningen,  
PARC, Byplan Nord 
att. byplanarkitekt Randi Dürr Harpøth 
ranhar@kk.dk / blivhoert.kk.dk/   

Bemærkninger til lokalplanforslag ”Drejervej”, der er i supplerende 
offentlige høring til den 6. novenber 2020. 

På vegne af ejer af Lygten 37, Gørtlervej 3 og Rentemestervej 22 på matrikel nr. 
372 Utterslev, København (i område VII), fremsendes hermed følgende 
supplerende til lokalplanforslaget ”Drejervej”, der er i offentlige supplerende 
høring til 6. november 2020.  

Bemærkninger til bestemmelserne 

Der kvitteres for,  

at § 7, stk. 2 litra b) om af mindst 50 % af facader mod vej skal fremtræde i tegl 
ændret, så det ikke gælder for ombygninger og tilbygninger på eksisterende 
byggeri,   

at § 6, stk. 6 om at der må opføres mindre, fritliggende bygninger i én etage, er 
ændret fra maksimum 25 m2, til maksimum 50 m2. 
OBS Ændringen står på listen, men er ikke rettet i bestemmelsen   

Det bemærkes fortsat til § 6, stk. 6, at beregning af bebyggelsesprocent reguleres 
af kap. 23 i BR18, hvorfor sætningen Bygningerne indgår i bebyggelsesprocenten 
bør slettes, da beregning af bebyggelsesprocent allerede og udelukkende reguleres 
af BR18, og i øvrigt kan stride mod § 455. 

Fortsatte bemærkninger 

§ 5, stk. 1 om bil- og cykelparkering
Parkering skal etableres i konstruktion i kældre. Højst 5 % af
parkeringsdækningen beregnet for hver matrikel må indrettes på terræn i form
af handicap- og korttidsparkering.

svar nr. 6



Over Byen Arkitekter ApS info@overbyen.dk 
Uplandsgade 56, 2. sal 
DK - 2300 København S overbyen.dk 

+45 3393 0730 CVR.: 3469 7094 S. 2/3

Forslag til tilføjelse til ovenstående: 
Eksisterende godkende parkeringspladser på terræn kan dog opretholdes. Ved 
ændret bebyggelse og ændret anvendelse vil det dog være en forudsætning, at 
krav til friarealer kan iagttages. 

§ 6, stk. 4
Husdybden, inklusive altangange, må maksimalt være 12 m for boliger og 18 m
for erhverv. Udvendige trapper, elevatortårne, altaner, karnapper og
opholdsaltaner som tilføjelse på altangange må etableres ud over husdybden.

Det antages at hensigten er, at udvendige trapper, elevatortårne, altaner, 
karnapper og opholdsaltaner, kan etableres udover de angivne maksimale 
husdybder. Hvis det er korrekt skal bestemmelsen ændres. Forslag:  

Husdybden, inklusive altangange, må maksimalt være 12 m for boliger og 18 m 
for erhverv. Udvendige trapper, elevatortårne, altaner, karnapper og 
opholdsaltaner (som tilføjelse på facade og altangange) må etableres udover de 
angivne husdybder.    

Se også bestemmelsen § 6, stk. 2, litra c): 
Altaner, karnapper, indgangspartier og lignende må etableres ud over 
byggefeltet og i den dybde, der er angivet i § 7, stk. 5. 

I relation til byggefeltet, bør udvendige trapper og elevatortårne også inddrages 
på emnelisten i 6, stk. 2, litra c) 

Et eksempel hvor dette ville være relevant, kunne være en eksisterende bygning 
hvor der mod gårdfacaden af brandmæssige årsager eller pga. 
tilgængelighedshensyn, tilføres trappe- eller elevatortårne (dvs. udover 
byggefeltet).  

§ 7. stk. 1
Om variation i bebyggelsen med facadelængde på over 35 m
… Ombygning af eksisterende bygninger er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Det sidste bør præciseres for at undgå misforståelser når der bygges på 
eksisterende bygninger der i forvejen har et forløb på mere end 35 m (forslag): 

Påbygninger og ombygning af eksisterende bygninger er ikke omfattet af denne 
bestemmelse. 



Over Byen Arkitekter ApS info@overbyen.dk 
Uplandsgade 56, 2. sal 
DK - 2300 København S overbyen.dk 

+45 3393 0730 CVR.: 3469 7094 S. 3/3

§ 7, stk. 4, c)
Flade tage, der ikke anvendes til opholdsareal eller udføres med anlæg til
udnyttelse af solenergi, skal være grønne tage, dvs. med græs, sedum eller
lignende.

Bestemmelsen bør være åben for alternative løsninger. Grønne tage kan være 
pæne, men kan ofte ikke ses, ligesom miljøeffekten er begrænset, herunder en 
forstærket konstruktion på grund af vægt. 

§ 8, stk. 1
… Friarealet er en ejendoms ubebyggede areal, eksklusive parkerings- og
tilkørselsarealer, men inklusive den del af det ubebyggede areal, der er
forbeholdt fodgængere og cykler.

Er der taget højde Planklagenævns afgørelser fra den 20. februar 2020 om 
udregning af friareal? 

Måske skal det formuleres som en ret til at reducere med den del af det 
ubebyggede areal der ancendes til f.eks. cyklerparkering. 

Venlig hilsen 

Over Byen Arkitekter 
Anders Grimm 
arkitekt MAA 
+45 3393 0730



Svar til: Hearing 53207 af: Michael Nielsen
APPLICATION DATE
6. november 2020

SVARNUMMER
5

INDSENDT AF
Michael Nielsen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Hein 1 ApS

BY
København K

POSTNR.
1256

ADRESSE
Amaliegade 28, st

HØRINGSSVAR

se venligst vedhæftede filer.



0

























0







MATERIALE:
bilag a - familieboliger paa drejervej - lokalplansforslag drejervej 4 ver 2.pdf
hoeringssvar til supplerende hoering for forslag til lokalplan - drejervej 4.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Alex Heick
APPLICATION DATE
6. november 2020

SVARNUMMER
4

INDSENDT AF
Alex Heick

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Bispebjerg Lokaludvalg

BY
København

POSTNR.
2400

ADRESSE
Rentemestervej 76

HØRINGSSVAR

se vedhæftede fil



 

 

 
 

 
 

BIBLIOTEKET 
Rentemestervej 76 

2400 København NV 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 

 
side 1 / 1 

  

  

 

 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på den 

supplerende høring. 

 

Vi har i vores tidligere høringssvar lagt vægt på de grønne forbindelser og behovet 

for trafikløsninger, hvilket vi ikke vil gentage her. 

 

I denne supplerende høring handler det især om at der åbnes for mulighed for 

boliger i den østlige del af Metalgrossistens matrikel, og at der kan bygges i 3-4 

etager. Herudover udlægges kirkens korshær matrikel ikke til blandet 

boliger/serviceerhverv, men til serviceerhverv alene. 

 

Lokaludvalget er lidt ærgerlig over udvandingen af metalgrossistens udpegning 

som kulturmiljø. Omvendt forstår vi godt, at ejerne af Metalgrossisten ønsker at 

stilles ligeligt med de andre grundejere i lokalplansområdet. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg har ikke yderligere kommentarer 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 

  

Teknik og Miljøforvaltningen 

   

 

 

Supplerende høring: Drejervej 

 
06.11.2020 

0
MATERIALE:
bispebjerg lokaludvalg. supplerende hoering drejervej 06-11.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Stefanie Høy Brink
APPLICATION DATE
5. november 2020

SVARNUMMER
3

INDSENDT AF
Stefanie Høy Brink

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Københavns Museum

BY
København V

POSTNR.
1555

ADRESSE
Stormgade 20

HØRINGSSVAR

Se vedhæftede.



 

  

 

  

 Til  

Byens udvikling  

Byensudvikling@tmf.kk.dk 

  

05.11.2020 

Vedr. supplerende høring Drejervej 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske 

forhold. 

 

Københavns Museum har ikke yderligere kommentarer end angivet i høringssvar af 

28.09.2020. 

  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Stefanie Høy Brink                                        Lena Diana Tranekjer  

Museumsinspektør                                        Sagsansvarlig   

Etnolog                                                           Arkæolog 

Københavns Museum                                    Københavns Museum 

+45 2947 9903                                               +45 2967 1472 

P95R@kk.dk                                                  P03N@kk.dk 

0
MATERIALE:
hoeringssvar fra koebenhavns museum ang. supplerende hoering lokalplanforslag drejervej.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Tom Gudmandsen
APPLICATION DATE
4. november 2020

SVARNUMMER
2

INDSENDT AF
Tom Gudmandsen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Ejendommen Gørtlervej 2-4, Rebslagervej 6, Lygten 29

BY
Charlottenlund

POSTNR.
2920

ADRESSE
Skovshovedvej 14

HØRINGSSVAR

Høringssvar vedr. Lokalplan Drejervej - Supplerende høring. 

Tak for modtagelse af Lokalplan for området, hvor vi stå som ejere af matr. gdp Utterslev. Vi er glade
for, at bybilledet udvikles. Det trænger det til, men vi har flg.bemærkninger og forslag: Generelt er
Parkering i området et problem. Det nye forslag til bebyggelse giver endnu mere trafik og der vil
mangle P-pladser efter kort tid såfremt de nye bebyggelser ikke opfylder krav om P-kældre mm, som
er fremtidssikret. Vejsystem bør ensrettes, så der kun er parkering i den ene side af vejene.
Fremkommelighed for større lastvogne skal stadig være tilstede. Man skal være opmærksom på, at
Lygtens Bazar medfører meget trafik på de bagud liggende veje, og at parkering for kunder til
Lygtens Bazar ofte er hensynsløst og skødesløst til stor gene for de almindelige lejere i området, så
yderligere butikker vil højst sandsynligt medføre endnu mere trafik og parkering.

Bygningerne på matr.6dp Utterslev er gennemforandrede og tjener intet formål som kulturmiljø. Der
er idag autoværksted mm og ejendommen er generelt i facademæssig dårlig stand. Desuden er
Lygtens Kro et spillested med levende musik, DJ ude servering  og meget andet, som medfører støj,
som man allerede i Højhuset overfor klager over. Øget beboelse omkring Lygtens Kro vil kun medføre
endnu flere klager og i sidste ende måske slutte det miljø, man gerne ønsker bevaret. Saveværdierne
for alle bebyggelserne på matriklen er på 7 eller derunder.

For Rebslagervej 6 ønsker vi mulighed for at udvikle ejendommen som pt rummer en udstillingshal.
Tidligere var der 2 lejligheder også på 1. sal. Vi ønsker, at der udlægges til serviceerhverv og boliger.
Ejendommen er nedslidt og har ingen værdi som bevaringsværdig. Der er ingen ligheder i byggestil
fra det gamle Nordvest med stålplader på tag osv. Generelt er standen ikke god. Arealet, der er
udlagt, er imidlertid for småt til, at det er rentabelt at bygge boliger på et så lille areal og kun i 3
etager. 

Vi foreslår i stedet, at Gørtlervej 2-4, Rebslagervej 6, Lygten 29 udlægges fælles som serviceerhverv
og boliger som beskrevet i kommuneplan 2019.BYGNINGERNE BLIVER IKKE ERKLÆRET SOM



BEVARINGSVÆRDIGT KULTURMILMØ.

Alternativt kan hovedbygningen Lygten 29 fastlægges som bevaringsværdigt miljø, idet der her ligger
en gammel beværtning Lygtens Kro(tidligere Cafe Lygten), der har eksisteret i over 100 år og var
samlingspunkt for de gamle industrier, Glud og Marstrand og ikke mindst Mejeriet Enigheden. Således
kan der gives mulighed for renovering med boliger i hovedbygningen ved fastsættelse af et udvidet
byggefeolt, så byggevolumen på ejendommen kan give samme muligheder som i resten af
lokalplanens områder. I modsat fald vil vi udbede om nedrivning og overtagelse mod erstatning jvf.
planlovens paragraf 49.

Hvis man ønsker en forskønnelse af området, er det vigtigt, at bygninger følger med på alle fronter,
så miljøet bliver indenfor de rammer, man ønsker. Dette kræver vedligeholdelse, og det skal de nye
rammer sikre, så der er mulighed for istandsættelse i respekt for området, så det nye NV fremstår i
tråd med tiden og med minder om det gamle Nord-Vest.

Med venlig hilsen

Fam.Gudmandsen/Tom Gudmandsen

Matr.6dp Utterslev



Svar til: Hearing 53207 af: Christian Fode og Birgitte
Thunbo Christensen
APPLICATION DATE
4. november 2020

SVARNUMMER
1

INDSENDT AF
Christian Fode og Birgitte Thunbo Christensen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Matr. 6.DT af Utterslev

BY
København NV

POSTNR.
2400

ADRESSE
Drejervej 25

HØRINGSSVAR

 

Høringssvar til supplerende høring til lokalplan Drejervej.                                                                       
                                                              04-11-2020

 

Vi finder intentionerne i lokalplanen gode.  Vi har dog følgende bemærkninger og forslag til
ændringer.

 

Generelle ændringer for hele lokalplanen:

Trafikken på Drejervej er svært fremkommelig og vejen er smal. Vi ønsker parkering forbudt på hele
vejen. Vejen ville også med fordel kunne ensrettes så der evt. bliver plads til en cykelsti. Det skal dog
stadig være muligt for skraldebiler og lastbiler med anhængere at komme igennem.

 

 

Specifikke ændringer for Drejervej 25, Matr. 6dt. Utterslev:

Drejervej 25 Bliver i den reviderede høring ændret fra serviceerhverv, til serviceerhverv og boliger
som beskrevet i Kommuneplan 2019. det er vi glade for.



 

Vi ønsker ikke at, de to huse på Drejervej 25 bliver erklæret som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Saveværdierne er på 7 for begge ejendomme. Bygningerne er væsentligt forandrede/transformerede
igennem tiderne og er i dårlig stand.

 

Subsidiært ønsker vi hovedbygningen fastlagt som bevaringsværdigt kulturmiljø, men man fastlægger
et udvidet byggefelt med ret til bygning af boliger, så byggevolumen kan realiseres som i resten af
lokalplanens områder. Dette for at forhindre, at skulle bede om nedrivning og overtagelse mod
erstatning. Jf. Planlovens § 49.

 

Et kulturmiljø afhænger kun meget lidt af rammerne men meget af de mennesker der er en del af
miljøet. Det forekommer os ikke hensigtsmæssigt at en enkelt bygning kan være bevaringsværdigt
kulturmiljø. Bliver bygningerne f.eks. lejet ud til motorcykelklubber, klublokaler eller lignende, er det
ikke sikkert at de fleste synes, det er et miljø, der skal bevares.

 

For at sikre at man bevarer hovedbygningen som et vidnesbyrd om det gamle NV, er det vigtigt at
lokalplanen sikrer gode økonomiske rammer for en istandsættelse og forsat vedligeholdelse af
hovedbygningen, så den ikke forfalder. Dette kan sikres ved at hovedbygning indgår som en
spændende del af et boligbyggeri og på denne måde fastholder et unikt miljø

 

Med venlig hilsen

Chr. Fode / Birgitte Thunbo Christensen.

Matr. 6.dt Utterslev ApS

Drejervej 25

2400 København NV



Nr. Dato Navn Adresse Postnr

5 06.11.2020, Kl. 16.54 Michael Nielsen Amaliegade 28, st 1256

4 06.11.2020, Kl. 10.41 Alex Heick Rentemestervej 76 2400

3 05.11.2020, Kl. 14.50 Stefanie Høy Brink Stormgade 20 1555

2 04.11.2020, Kl. 16.38 Tom Gudmandsen Skovshovedvej 14 2920

1 04.11.2020, Kl. 11.29 Christian Fode og Birgitte Thunbo Christensen Drejervej 25 2400



Svar til: Hearing 53207 af: Michael Nielsen
APPLICATION DATE
6. november 2020

SVARNUMMER
5

INDSENDT AF
Michael Nielsen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Hein 1 ApS

BY
København K

POSTNR.
1256

ADRESSE
Amaliegade 28, st

HØRINGSSVAR

se venligst vedhæftede filer.



0

























0







MATERIALE:
bilag a - familieboliger paa drejervej - lokalplansforslag drejervej 4 ver 2.pdf
hoeringssvar til supplerende hoering for forslag til lokalplan - drejervej 4.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Alex Heick
APPLICATION DATE
6. november 2020

SVARNUMMER
4

INDSENDT AF
Alex Heick

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Bispebjerg Lokaludvalg

BY
København

POSTNR.
2400

ADRESSE
Rentemestervej 76

HØRINGSSVAR

se vedhæftede fil



 

 

 
 

 
 

BIBLIOTEKET 
Rentemestervej 76 

2400 København NV 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 

 
side 1 / 1 

  

  

 

 

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på den 

supplerende høring. 

 

Vi har i vores tidligere høringssvar lagt vægt på de grønne forbindelser og behovet 

for trafikløsninger, hvilket vi ikke vil gentage her. 

 

I denne supplerende høring handler det især om at der åbnes for mulighed for 

boliger i den østlige del af Metalgrossistens matrikel, og at der kan bygges i 3-4 

etager. Herudover udlægges kirkens korshær matrikel ikke til blandet 

boliger/serviceerhverv, men til serviceerhverv alene. 

 

Lokaludvalget er lidt ærgerlig over udvandingen af metalgrossistens udpegning 

som kulturmiljø. Omvendt forstår vi godt, at ejerne af Metalgrossisten ønsker at 

stilles ligeligt med de andre grundejere i lokalplansområdet. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg har ikke yderligere kommentarer 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 

  

Teknik og Miljøforvaltningen 

   

 

 

Supplerende høring: Drejervej 

 
06.11.2020 

0
MATERIALE:
bispebjerg lokaludvalg. supplerende hoering drejervej 06-11.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Stefanie Høy Brink
APPLICATION DATE
5. november 2020

SVARNUMMER
3

INDSENDT AF
Stefanie Høy Brink

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Københavns Museum

BY
København V

POSTNR.
1555

ADRESSE
Stormgade 20

HØRINGSSVAR

Se vedhæftede.



 

  

 

  

 Til  

Byens udvikling  

Byensudvikling@tmf.kk.dk 

  

05.11.2020 

Vedr. supplerende høring Drejervej 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske 

forhold. 

 

Københavns Museum har ikke yderligere kommentarer end angivet i høringssvar af 

28.09.2020. 

  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Stefanie Høy Brink                                        Lena Diana Tranekjer  

Museumsinspektør                                        Sagsansvarlig   

Etnolog                                                           Arkæolog 

Københavns Museum                                    Københavns Museum 

+45 2947 9903                                               +45 2967 1472 

P95R@kk.dk                                                  P03N@kk.dk 

0
MATERIALE:
hoeringssvar fra koebenhavns museum ang. supplerende hoering lokalplanforslag drejervej.pdf



Svar til: Hearing 53207 af: Tom Gudmandsen
APPLICATION DATE
4. november 2020

SVARNUMMER
2

INDSENDT AF
Tom Gudmandsen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Ejendommen Gørtlervej 2-4, Rebslagervej 6, Lygten 29

BY
Charlottenlund

POSTNR.
2920

ADRESSE
Skovshovedvej 14

HØRINGSSVAR

Høringssvar vedr. Lokalplan Drejervej - Supplerende høring. 

Tak for modtagelse af Lokalplan for området, hvor vi stå som ejere af matr. gdp Utterslev. Vi er glade
for, at bybilledet udvikles. Det trænger det til, men vi har flg.bemærkninger og forslag: Generelt er
Parkering i området et problem. Det nye forslag til bebyggelse giver endnu mere trafik og der vil
mangle P-pladser efter kort tid såfremt de nye bebyggelser ikke opfylder krav om P-kældre mm, som
er fremtidssikret. Vejsystem bør ensrettes, så der kun er parkering i den ene side af vejene.
Fremkommelighed for større lastvogne skal stadig være tilstede. Man skal være opmærksom på, at
Lygtens Bazar medfører meget trafik på de bagud liggende veje, og at parkering for kunder til
Lygtens Bazar ofte er hensynsløst og skødesløst til stor gene for de almindelige lejere i området, så
yderligere butikker vil højst sandsynligt medføre endnu mere trafik og parkering.

Bygningerne på matr.6dp Utterslev er gennemforandrede og tjener intet formål som kulturmiljø. Der
er idag autoværksted mm og ejendommen er generelt i facademæssig dårlig stand. Desuden er
Lygtens Kro et spillested med levende musik, DJ ude servering  og meget andet, som medfører støj,
som man allerede i Højhuset overfor klager over. Øget beboelse omkring Lygtens Kro vil kun medføre
endnu flere klager og i sidste ende måske slutte det miljø, man gerne ønsker bevaret. Saveværdierne
for alle bebyggelserne på matriklen er på 7 eller derunder.

For Rebslagervej 6 ønsker vi mulighed for at udvikle ejendommen som pt rummer en udstillingshal.
Tidligere var der 2 lejligheder også på 1. sal. Vi ønsker, at der udlægges til serviceerhverv og boliger.
Ejendommen er nedslidt og har ingen værdi som bevaringsværdig. Der er ingen ligheder i byggestil
fra det gamle Nordvest med stålplader på tag osv. Generelt er standen ikke god. Arealet, der er
udlagt, er imidlertid for småt til, at det er rentabelt at bygge boliger på et så lille areal og kun i 3
etager. 

Vi foreslår i stedet, at Gørtlervej 2-4, Rebslagervej 6, Lygten 29 udlægges fælles som serviceerhverv
og boliger som beskrevet i kommuneplan 2019.BYGNINGERNE BLIVER IKKE ERKLÆRET SOM



BEVARINGSVÆRDIGT KULTURMILMØ.

Alternativt kan hovedbygningen Lygten 29 fastlægges som bevaringsværdigt miljø, idet der her ligger
en gammel beværtning Lygtens Kro(tidligere Cafe Lygten), der har eksisteret i over 100 år og var
samlingspunkt for de gamle industrier, Glud og Marstrand og ikke mindst Mejeriet Enigheden. Således
kan der gives mulighed for renovering med boliger i hovedbygningen ved fastsættelse af et udvidet
byggefeolt, så byggevolumen på ejendommen kan give samme muligheder som i resten af
lokalplanens områder. I modsat fald vil vi udbede om nedrivning og overtagelse mod erstatning jvf.
planlovens paragraf 49.

Hvis man ønsker en forskønnelse af området, er det vigtigt, at bygninger følger med på alle fronter,
så miljøet bliver indenfor de rammer, man ønsker. Dette kræver vedligeholdelse, og det skal de nye
rammer sikre, så der er mulighed for istandsættelse i respekt for området, så det nye NV fremstår i
tråd med tiden og med minder om det gamle Nord-Vest.

Med venlig hilsen

Fam.Gudmandsen/Tom Gudmandsen

Matr.6dp Utterslev



Svar til: Hearing 53207 af: Christian Fode og Birgitte
Thunbo Christensen
APPLICATION DATE
4. november 2020

SVARNUMMER
1

INDSENDT AF
Christian Fode og Birgitte Thunbo Christensen

VIRKSOMHED / ORGANISATION
Matr. 6.DT af Utterslev

BY
København NV

POSTNR.
2400

ADRESSE
Drejervej 25

HØRINGSSVAR

 

Høringssvar til supplerende høring til lokalplan Drejervej.                                                                       
                                                              04-11-2020

 

Vi finder intentionerne i lokalplanen gode.  Vi har dog følgende bemærkninger og forslag til
ændringer.

 

Generelle ændringer for hele lokalplanen:

Trafikken på Drejervej er svært fremkommelig og vejen er smal. Vi ønsker parkering forbudt på hele
vejen. Vejen ville også med fordel kunne ensrettes så der evt. bliver plads til en cykelsti. Det skal dog
stadig være muligt for skraldebiler og lastbiler med anhængere at komme igennem.

 

 

Specifikke ændringer for Drejervej 25, Matr. 6dt. Utterslev:

Drejervej 25 Bliver i den reviderede høring ændret fra serviceerhverv, til serviceerhverv og boliger
som beskrevet i Kommuneplan 2019. det er vi glade for.



 

Vi ønsker ikke at, de to huse på Drejervej 25 bliver erklæret som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Saveværdierne er på 7 for begge ejendomme. Bygningerne er væsentligt forandrede/transformerede
igennem tiderne og er i dårlig stand.

 

Subsidiært ønsker vi hovedbygningen fastlagt som bevaringsværdigt kulturmiljø, men man fastlægger
et udvidet byggefelt med ret til bygning af boliger, så byggevolumen kan realiseres som i resten af
lokalplanens områder. Dette for at forhindre, at skulle bede om nedrivning og overtagelse mod
erstatning. Jf. Planlovens § 49.

 

Et kulturmiljø afhænger kun meget lidt af rammerne men meget af de mennesker der er en del af
miljøet. Det forekommer os ikke hensigtsmæssigt at en enkelt bygning kan være bevaringsværdigt
kulturmiljø. Bliver bygningerne f.eks. lejet ud til motorcykelklubber, klublokaler eller lignende, er det
ikke sikkert at de fleste synes, det er et miljø, der skal bevares.

 

For at sikre at man bevarer hovedbygningen som et vidnesbyrd om det gamle NV, er det vigtigt at
lokalplanen sikrer gode økonomiske rammer for en istandsættelse og forsat vedligeholdelse af
hovedbygningen, så den ikke forfalder. Dette kan sikres ved at hovedbygning indgår som en
spændende del af et boligbyggeri og på denne måde fastholder et unikt miljø

 

Med venlig hilsen

Chr. Fode / Birgitte Thunbo Christensen.

Matr. 6.dt Utterslev ApS

Drejervej 25

2400 København NV
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