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Høringssvar til forslag til lokalplan 6-2-107 ”Boliger, Tostrupvej, Godthåb
LE34 fremsender hermed på vegne af bygherre bemærkninger og ændringsforslag til forslag til lokalplan 6-2-107 ”Boliger,
Tostrupvej, Godthåb”, der er udsendt i offentlig høring i perioden fra den 19. juni til den 31. juli 2020.
Indretning af tagterrasser på dele af bebyggelsen
Jf. lokalplanens pkt. 5.7 må der ikke indrettes tagterrasser på bebyggelsen. Der har i planprocessen været en dialog
mellem bygherre og kommunen herom. Kommunen har ikke ønsket at imødekomme bygherres ønske om mulighed for
etablering af tagterrasser på carporte. Kommunen begrunder dette med, at boligbebyggelsen vil forhindre udsyn mod
nord, men at det er en formidlende omstændighed, at der i stedet er mulighed for kik henover carporte.
Bygherre ønsker fortsat, at der gives mulighed for, at der kan indrettes tagterrasser på carporte ved boligbebyggelserne,
der opføres syd for Døsebækken og øst for stiforbindelsen. Etablering af tagterrasse vil tilføje boligerne en ekstra kvalitet
med udendørs, hævet private opholdsarealer i tilknytning til boligen.
Jf. bilag 1, der viser fotos taget fra Oldstien set i nordlig retning, er der intet udsyn i nordlig retning. Den tætte
beplantning langs stien forhindre udsyn i nordlig retning i forår og sommerperioden.
Vedlagte illustrationer viser, at Oldstien er beliggende i ca. kote 18,35 (øjenhøjde på person på sti ca. kote 19,95), mens
anslået højde på carport tag er ca. 17,80. Ved etablering af tagterrasse vil der opsættes et værn med en højde på ca. 1
meter. Det kan heraf konkluderes, at der vil kunne opnås frit udsyn udover tagterrasserne.
Vi foreslår derfor, at der i lokalplanens pkt. 5.7 tilføjes tekst med rødt:
”….Der må ikke indrettes tagterrasser. Dog må der indrettes tagterrasse på carporte opført i en etage i tilknytning til
boliger, der opføres syd for Døsebækken og øst for sti C-C. Tagterrasse inkl. rækværk må opføres med en maksimal
topkote på 20 (DVR 90)”.
Anvendelse af tagsten ved renovering af eksisterende bebyggelse inden for delområde C
Jf. lokalplanens § 6.2 må der ved renovering af eksisterende bebyggelse inden for delområde C til tagmateriale alene
anvendes sort eternitskifer eller naturskifer. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for delområde C gives der udover
ovennævnte materialer også mulighed for, at der kan anvendes tegl, betonteglsten.
Bygherre ønsker mulighed for, at samme materialer kan anvendes ved renovering af eksisterende bebyggelse. Jf.
lokalplanen er bebyggelsen gennem tiden ombygget og fremstår ikke længere med særlig stor originalitetsværdi.
Bebyggelsens placering i bybilledet er karakteristisk med dens placering helt ud i vejskel, men bebyggelsen fremstår i dag
mod Tostrupvej med tagmateriale i eternit bølgeplader. Nærområdet har ikke karakter af landsbymiljø, hvilket er mere
kendetegnede for den sydlige del af Godthåb. Næromgivelserne bærer præg af forfaldne bygninger og arealet vest for
Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her eller via www.le34.dk/GDPR
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Tostrupvej er under omdannelse. Det skal bemærkes, at lokalplan 6-2-105 giver mulighed for, at ny bebyggelse ud mod
Tostrupvej kan opføres med eternit, tagpap eller metalplader. Mod nord er der langs Solskrænten opført nyere
boligbebyggelser, hvor af flere fremstår med tagsten. Boligerne langs Tostrupvej fremstår med tagmaterialer i en blanding
af tagsten og eternit. Det vurderes, at anvendelse af tegl eller betontagsten ved renovering af eksisterende bebyggelse,
ikke vil ændre bebyggelsens udtryk og bebyggelsen vil fortsat fremstå som et traditionelt længehus langs Tostrupvej.
Vi foreslår derfor, at der i lokalplanens pkt. 6.2 tilføjes rød tekst:
” Tage skal udføres som bygningens oprindelige tag med saddeltagkonstruktion. Af tagmaterialer må der kun anvendes
sort eternitskifer, naturskiffer, tegl eller betonteglsten”.
Anvendelse af tagpap på tage med ensidig taghældning
Ifølge lokalplanens pkt. 6.5 må der kun anvendes tagpap på flade tage og ikke på tage der udføres med ensidig
taghældning.
Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse inden for delområde A skal udføres med ensidig taghældning med en maksimal
taghældning på 20 grader eller flad tagkonstruktion. En bebyggelse med ensidig taghældning kan bidrage til mere luft i
boligen samtidig med, at bebyggelsen får et mere dynamisk arkitektonisk udtryk. Bygherre ønsker mulighed for, at også
tage med ensidig taghældning kan udføres med tagpap. På tagflader med lavere hældning end 18 grader anbefaler
producenterne, at der anvendes tagpap. Konstruktionsmæssigt er det kun tagpap der giver mening på tage med lave
taghældninger.
Vi foreslår derfor, at der i lokalplanens pkt. 6.5 tilføjes rød tekst:
”Ny bebyggelse skal fremstår med ensidig taghældning med en maksimal taghældning på 20 grader eller med flad
tagkonstruktion. Tagflader skal fremstå med tagbeklædning af eternitskifer, naturskifer, metalplader eller tagpap”.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Bente på bl@le34.dk eller på telefon: 4119 6904.

Med venlig hilsen
LE34

Bente Lindstrøm

Bilag:
Bilag 1 – fotos fra området
Bilag 2 – illustration, der viser mulighed for fortsat frit udsyn over tagterrasser.
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