
Att.: Anders Wolf Andresen og Nich Bendtsen, 
 
 
I forlængelse af "Høring af forslag til Lokalplan 340 for Grækerkvarteret samt invitation til 
borgermøde” dateret den 17. januar 2022 fremsættes på vegne af ejere af boligen Catherine 
Boothsvej 56, 2650 Hvidovre (Naveed Hussain og Tahsin Alam) følgende kommentarer: 
 
Positive tiltag: 

• Muliggørelse af en bebyggelsesprocent optil 30 for den enkelte ejendom er et positivt 
tiltag, idet dette muliggør bebyggelse af enfamiliehusene af en størrelse, der modsvarer de 
nutidige behov. Eksempelvis kan der være et behov for, at et ægtepar, der udover deres 
egen og deres børns kvadratmeter behov, ønsker at bygge yderligere kvadratmeter, idet 
der også er et behov for at passe ens gamle forældre under samme tag. Muliggørelsen af 
en bebyggelsesprocent optil 30 for den enkelte ejendom er i overensstemmelse med de 
beskrevne rammer for lokalplanområdet jf. gældende Hvidovre Kommuneplan samt forslag 
til Hvidovre Kommuneplan 2021. 

• Muliggørelse af at boligerne må opføres i op til to fulde etager er et meget positivt tiltag. 
Dette vil skabe diversitet i byggeriet og arkitektonisk attraktion i parcelhusområdet 
indenfor lokalplan 340.  

• Kravet om natparkering, dvs. i tidsrummet kl. 19-07, af køretøjer med en totalvægt over 
3.500 kg eller en højde på mere end 2,5 m er ikke tilladt på ejendommene inden for 
lokalplanens område er positivt, idet man undgår unødige trafik- og støjgener i området 
om aftenen og natten. Dette tiltag vil i øvrigt optimere sikkerhedsforholdene for børn og 
ældre i lokalplanområdet. 

• Kravet om udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer må ikke finde sted samt 
udendørs oplag f.eks. både, campingvogne, store trailer mv. skal placeres mindst 2,5m fra 
skel, hvis oplaget er højere end 2,5 m over terræn, er positivt. Dette sikrer, at udendørs 
oplag placeres tilstrækkeligt inde på matriklen, så de ikke påvirker områdets karakter og 
udseende i negativ henseende.  

Negative tiltag:  

• Betingelsen om at opføre åbne carporte eller lignende overdækning uden sidebeklædning 
til parkering af transportmidler på byggelinjearealet mindst 1 m fra vejskellet er negativt 
og urimeligt, idet det bør være optil den enkelte matrikel indehavers ret at udnytte sin 
matrikel optimalt/maksimalt, herunder placerer åbne carporte optil vejskellet. Hvis den 
enkelte boligejer ønsker åbne carporte med sidebeklædning, bør dette også være 
tilladt/muligt, eks. for at hindre sne og frost fra siden på bilerne om vinteren. En åben 
carport med eller uden sidebeklædning placeret i skel ødelægger ikke det æstetiske 
hensyn, dvs. det åbne udtryk bevares fortsat. Ligeledes sker afvanding på egen grund, idet 
afvanding er afhængigt af carportens nedløbsrør, hvilket typisk monteres langs siden eller 
bagerst i carporten. 

• Kravet om levende hegn langs vej er negativt og urimeligt, idet det skal være optil til den 
enkelte matrikel indehaver at beslutte, hvilken type hegn er optimalt for dem. Eksempelvis 



vil ældre borger ikke kunne passe et levende hegn, idet dette kræver regelmæssigt 
vedligehold, herunder løbende beskæring af hækken.  

• Kravet om at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, kravet om 
tagmaterialernes glansværdi over 20 og refleksionsværdi på over 2,0%, samt kravet om 
solcellernes antireflekterende overflademateriale er negativt og urimeligt, idet 
tagmaterialer og solceller, på nær typen helblank/højglans, på tage placeres i en højde og 
afstand fra naboerne, at disse overhovedet ikke er til gene for naboerne eller forbipasse-
rende på vejen. Fagfolk indenfor branchen bekræfter, at det kun er helblankt/højglans med 
glanstal 90-100, der kan afhængigt af vinkel være til gene for naboerne. §6 nuværende 
formulering bør derfor lempeliggøres til, at der ikke må anvendes tagmaterialer med en 
glansværdi over 90. I øvrigt skal det nævnes, at højesteretsdommen omhandlede tegl 
nabostrid, omhandlede højglanstegl, dvs. tegl med glansværdi over 90. 

• Kravet om at der ikke må bygges tagterrasser er urimeligt, idet eks. en tagterrasse bygget 
på en indbygget garage i et 2-plans hus vil medføre, at der ikke er behov for en terrasse på 
stueplan, dvs. der fremkommer et større grønt areal og mindre befæstet areal. Dette vil 
bidrage til kommunens klimatilpasning ved at tilbageholde mest muligt regnvand på egen 
grund.     

Vi ser frem til at få en ny lokalplan 340 godkendt med inkorporering af ovennævnte kommentarer, 
og få den gældende byplanvedtægt H14 annulleret for området. 
 
I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer bedes i venligst kontakte mig. 
 
Venlig hilsen 
 
Naveed Hussain 
Tlf.: +45 2674 7977 
 


