
Normasvej 24 - Skema over partshørings- og naboorienteringssvar – januar-februar 2018
Nr. Høringssvar kort refereret fordelt på 

emner
Ansøgers kommentar til høringssvar 
om indbliksgener

By- og Miljøområdet har følgende bemærk-
ninger til høringssvar

1 Ingen kommentarer  
To høringssvar er en accept af det ansøgte.

Ingen Ingen

2 Kvarterets karakter
Et høringssvar handler om modstand mod 
en ændring af kvarterets karakter fra bebyg-
gelse i 2 etager til 3 etager.

Ansøger mener ikke, at tagterrassen vil på-
føre genbo øget indblik eller gener.

By- og Miljøområdet vurderer, at de dispensationer, 
der allerede er givet til at udnytte tagetage til bebo-
else i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mer er præcedensdannende.

3 Indbliksforhold til Normasvej 26
Nabo mod vest nævner indbliksgener fra 
den nye tagterrasse til have og terrasse. 

Ansøger nævner, at fuldt indblik til nabo-
haver er et af vilkårene for området, og at 
en tagterrasse ikke ændrer dette markant. 
Eventuelt kan tagterrasse flyttes mod 
nord, hvis dette ikke kræver ny partshø-
ring.

By- og Miljøområdet vurderer, at indbliksgener fra 
den nye tagterrasse vil være øgede i forhold til tag-
terrassen i sagen på C.F. Richs Vej 60, idet den nye 
tagterrasse placeres tættere på naboejendommen 
Normasvej 26. På C. F. Richs vej 60 er afstanden 
11,50 meter mod nabo mod ca. 8 meter mod Nor-
masvej 26.
En anden placering af tagterrassen end den ansøgte 
vil kræve fornyet partshøring.

4 Indbliksforhold til Azalievej 7
Bagbo nævner indblik fra eksisterende vin-
due mod nord i det ny 3. beboelseslag samt 
muligt indblik i haven fra nye ovenlys/tag-
terrasse.

Ansøger nævner, at bagbo har etableret 
stor kvist ovenpå havestue, hvorfor bagbo-
ens kommentar om øgede indbliksgener 
lyder inkonsekvent.

By- og Miljøområdet vurderer, at den ændrede an-
vendelse fra loftsrum til beboelse vil medføre ind-
bliksgener til naboejendommens sydvendte store ha-
ve fra eksisterende vindue. 
En etablering af stor kvist ovenpå havestue kræver 
ikke dispensation fra byplanvedtægten.


