
Niels Ebbesens Vej 10 – Åben skolegård

Skema over indsigelser
Hørings-
svar nr.

Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. 
Ansøger har valgt at kommentere ind-
sigelserne under ét:

By- Kultur- og Miljøområdet har følgende be-
mærkninger til indsigelserne

1, 3, 4, 6, 7 
og 8

Støj fra eksisterende boldbane. 
Boldbanen anvendes til fodboldspil 
og ophold på alle tider af døgnet.

Der etableres et hegn, som er 4 meter højt 
mod Carl Plougs Vej. Højden falder til 2,5 
meter ind mod den indre skolegård.
Der vil blive etableret et hegn, som er støj-
dæmpende, når bolden rammer hegnet. 
Hegnet har en maskestørrelse som hindrer 
klatring.
Hegnet begrønnes mod Carl Plougs Vej

Det vurderes, at der vil komme færre støjgener fra 
boldbanen med etablering af det nye hegn 

1, 3, 4, 6, 7 
og 8

Generelt anvendes arealet til stø-
jende natlige aktiviteter, høj musik 
og råben. Politiet har været tilkaldt 
flere gange.
Det ønskes oplyst, hvem man skal 
kontakte, når det står på.

Forvaltningen har fået oplyst fra lokalpolitiet, at de 
ikke har registreret henvendelser vedrørende forhol-
det.
Beboerne vil modtage oplysninger om, hvor de skal 
henvende sig i tilfælde af støjende natlige aktiviteter 
i gården-

2 Udtrykker bekymring for, om over-
gangen mellem skolegården og 
Vodroffslund vil blive mindre grønt.

Et af de små træer mod Vodroffslund er 
gået ud og fjernes derfor.
I stedet plantes et nyt træ lidt længere 
nord vest for det træ der fjernes.

Ingen bemærkninger

2, 3, 4, 5 Mindre lysindfald i gården og de 
nærmeste lejligheder på Vodroff-
slund 2-4 på grund af det høje 
plankeværk ved vækstværket.
Mener at hegnet ind til det område 
der lukkes efter skoletid er for lavt 
(ca. 1,2 meter).
Der er bekymring for, at det vil 

Der arbejdes med en løsning, hvor der i 
stedet for plankeværk etableres et værn af 
materet glas, som slipper 2/3 af lyset igen-
nem, men stadig skærmer for indblik.
Hegnet mod det område, som lukke af ef-
ter lukketid skal være 2,1 meter højt. Det 
er ikke vist korrekt i høringsmaterialet.

Det vurderes, at der kan etableres en løsning, som 
tilgodeser både vækstværk og naboer og som ikke 
reducerer lysforholdene væsentligt.
Hegnet mellem de to områder kan udformes, så det 
ikke umiddelbart kan lade sig gøre at kravle over.



kunne lade sig gøre, at klatre fra 
vækstværket over på ny-projekte-
rede altaner.

3 Bekymring for støj fra den del af 
vækstværket, som ikke låses af 
udenfor skoletiden og som ligger 
lige op af nabohusets gavl.

Der arbejdes med etablering af støjaf-
skærmning mod gavlen.

Alt efter udformningen af støjafskærmningen, vil det 
kunne lade sig gøre, at isolere gavlen mod støj fra 
ophold på vækstværket.

4 Risiko for brandsmitte ved opførsel 
af forhøjet plankeværk og etable-
ring af udekøkken mod Vodroff-
slund 4

Bygningen skal brandsikres i henhold til gældende 
regler.

3, 5 Klatrevæggen vinkelret på gadefa-
caden Vodroffslund 4, vil betyde 
mindre lys i lejligheder og vil for-
værre et mørkt hjørne, hvor der 
tidligere har fundet et røveri sted.

Der har været afholdt dialogmøde med be-
boerne i ejendommen. Det er aftalt at kla-
trefunktionen ikke etableres og at højden 
på hegnet aftales nærmere med beboerne.

Der bør indgås en aftale om en højde på hegnet, 
som sikrer, at der ikke sker en væsentlig forringelse 
af lysforholdene.

3, 4 Klatretårn i løvskoven vil give an-
ledning til støjende leg og indbliks-
gener

Der har været et stort ønske fra skoleele-
vernes side om at ”komme op i træerne”. 
Det vurderes, at der kan være en mulighed 
for indkig, men at dette reduceres ved af-
skærmning fra den eksisterende beplant-
ning.

Der er omkring 15 meter fra facaden af beboelses-
bygningen til der hvor klatretårnet skal stå. På grund 
af afstanden og den eksisterende beplantning vurde-
res, at der ikke vil blive tale om væsentlige indbliks-
gener.

4, 7, 8 Belysning af skolegården vil give 
gener om natten.
Beboere på Carl Plougs Vej oplyser, 
at de lyskilder der nu oplyser skole-
gården, er så kraftige, at de oplyser 
lejlighederne.

I dialogprocessen er der givet udtryk for 
utryghed ved den mørke skolegård. Ma-
sterne placeres centralt i skolegården, for 
at modvirke gener. Alle spots monteres 
med skærme. Belysningen kan dæmpes til 
sikkerhedsniveau eller helt slukkes om nat-
ten.

Belysning må efter byggeloven ikke være til ulempe 
eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. 
Den planlagte belysning bliver afskærmet og kan re-
guleres, så den ikke er til ulempe for omgivelserne.
Den eksisterende belysning bør undersøges nærmere 
og eventuelt reguleres.

6 Der spørges til budget og omkost-
ninger til det arbejde, der allerede 
er udført

Borgeren har fået direkte svar på sine 
spørgsmål om økonomi.

Ingen bemærkninger

7, 8 De dramatiske ændringer i skole-
gården kan medføre forringet ejen-
domsværdi og besvær med at sæl-

Ejendomsværdi reguleres ikke i bygge- eller plan-
loven.



ge lejlighederne


