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1. Indledning   

1.1 Hvidovre Kommune besluttede den 21. december 2021, at forslag til lokalplan 340 for 
Grækerkvarteret skulle sendes i offentlig høring. Lokalplansforslaget indeholder bestem-
melser for bl.a. ejendommen, beliggende Brostykkevej 133, 2650 Hvidovre (i det føl-
gende benævnt ”Ejendommen”), der er ejet i sameje mellem Dorte Serve, Niels-Ole Ras-
mussen og Per Godthjælpsen.  

1.2 I den forbindelse har ejerne anmodet Winsløw Advokatpartnerselskab om at udarbejde 
dette høringssvar samt det heri værende ændringsforslag. 

2. Ejendommen og det omkringliggende område 

2.1 Ejendommen Brostykkevej 133, 2650 Hvidovre er ifølge BBR-meddelelsen opført i 1962, 
og er indrettet med 141 m2 erhverv i stueetagen og 122 m2 boligareal på 1. sal, altså et 
samlet etageareal på 263 m2. 

2.2 Ejendommens matrikulære areal udgør 869 m2, hvormed bebyggelsesprocenten aktuelt 
udgør 30,26.  

2.3 Ejendommen orienterer sig mod vejen med åben adgang til matriklen og de i ejendom-
men værende forretninger. 

2.4 Ejendommen adskiller sig derfor væsentligt fra det øvrige område omfattet af lokal-
plansforslaget, idet øvrige ejendomme udgøres af åben-lav boligbebyggelse uden publi-
kumsorienteret erhverv og med hegning mod gade. 

2.5 Ejendommen er tillige beliggende i et område, hvor der er stor variation i bebyggelsens 
størrelse og anvendelse, idet området nord for Ejendommen hovedsageligt består etage-
byggeri, der anvendes til bolig. 

2.6 Det er ejernes ønske, at Ejendommen på sigt kan udvikles til en moderne blandet ejen-
dom med tidssvarende faciliteter.  

3. Konsekvenser ved vedtagelse af lokalplanen i sin nuværende form  

3.1 Det følger af Kommuneplan 2021, som efter det oplyste blev vedtaget på samme kom-
munalbestyrelsesmøde, som det blev besluttet at sende lokalplansforslaget i høring, at 
Ejendommen er beliggende i område 3C2, hvor følgende er gældende: 

a) Centerområde med etageboligbebyggelse, publikumsorienterede serviceerhverv m.v. 

b) Maksimal bebyggelsesprocent: 60 
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c) Bebyggelsen må have 2 etager 

d) Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 10 m. 

3.2 Lokalplansforslaget for delområde 2 er således i strid med Kommuneplan 2021, idet be-
byggelsesprocenten er 60 i kommuneplanen, men alene 30 i lokalplansforslaget, mens 
den tilladte bygningshøjde i kommuneplanen er 10 m og alene 8,5 m i lokalplansforsla-
get. 

3.3 Det følger af Planlovens § 13, stk. 1, nr. 1, at en lokalplan ikke må stride mod kommune-
planen, hvorfor ejerne foreslår, at Hvidovre Kommune gør følgende: 

a) tilretter lokalplansforslaget, således at lokalplanens bestemmelser er i overensstem-
melse med kommuneplanen, eller  

b) undtager Ejendommen fra lokalplanen. 

3.4 Såfremt lokalplansforslag 340 vedtages i sin nuværende form, kan Hvidovre Kommune 
på baggrund af ovenstående forvente, at afgørelsen vil blive påklaget og indbragt for 
Planklagenævnet. 

*** 
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