
§ 5.4 
Ønsker en ændring af § 5.4, da det kan sætte husejere med små huse i 1 ½ plan (med og uden kælder) i en 
ulykkelig situation, hvis de ønsker at udnyttet en eksisterende tagetage til beboelse, og gøre brug af den 
større byggeprocent. Mange af de gamle murermestervillaer har desværre ofte en meget lille beboelses 
grundplan (eksempelvis 70 m2), og kan i forbindelse med en ombygning, have brug for at opnå tilladelse til 
at kunne hæve taget eller gavlen en lille smule, i forhold til den eksisterende højde, så gulvarealet kan 
udnyttes bedst muligt, da der går mange m2 fra til isolering og skrå vægge.  
 
Som jeg læser § 5.4, så vil det fremover ikke være muligt, at få dispensation til at lave sådan ombygning, 
hvis boligen i henhold til illustrationen jf. § 5.4 er drejet 90 grader på grunden, og gavlen ligger med 2,5 
meter til naboskel og dermed ikke kan opfylde højdegrænsen på + 1,4. Da bygningerne allerede fra start er 
højre end dette. 
 
I sådanne tilfælde bør § 5.4 kunne fraviges, da der ikke er tale om en ny bygning, men tilpasning af en 
eksisterende bolig.  

 
  
§ 8.1 Bifalder tiltaget om levende hegn mod vejen og sti, for et grønnere område. 
 
Forslag til ønsker: 
Kan se i høringssvarene, at der er mange der bifalder træer på Ketilstorp Alle, hvilket er en god ide for et 
grønnere område. 
 
Tænker dog, at hvis der plantes træer på Ketilstorp Alle’, så skal det ikke være træer der i sin fulde højde 
bliver lige så høje/store som Ahorns træerne på Paris Boulevard. De kræver beskæring ofte og deres rodnet 
ødelægger flisebelægningen på Paris Boulevard. Plantes der træer på Ketilstorp Alle, må de ikke på sigt 
kunne skade/ødelægge kloakker, vandledninger eller tage for meget lysindfald hos grundejerne på vejen. 
 
Det kunne være dejligt, hvis de grønne arealer forskønnes med vilde blomster (blomstereng), til glæde for 
beboere og insekter. Eksempelvis kunne de grønne arealer ud imod Avedøre Havnevej forskønnes med 
Hvidovres vilde blomsterblanding. 
  
 


