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Indlæg ved Torslunde Bylaugs bystævne den 11. marts 2018 
 

Indledning/baggrund 

Bylauget har valgt at nedsætte en lille arbejdsgruppe, bestående af bymændene Wili Jensen og Ole Beckmann, med 
det formål at fremkomme med forslag til Ishøj Kommune omkring de områder i Lokalplan 1.15, hvor vi har mulighed 
for at få indflydelse i forbindelse med en kommende revision af planen.  

Baggrunden herfor er, at Ishøj Byråd har besluttet at samtlige af kommunens lokalplaner over en årrække skal 
screenes, således at der skabes kongruens i de enkelte lokalplaners bestemmelser, idet bestemmelserne i de 
eksisterende lokalplaner, herunder den nuværende Lokalplan 1.15 vedr. Torslunde Landsby, enkelte steder, ikke er 
helt klart og præcist formuleret. - For at bestemmelserne i lokalplanerne skal kunne håndhæves som bindene 
bestemmelser skal de være klart og præcist formuleret, at der ved kommende bygningsændringer eller nyopførelser 
ikke kan herske tvivl om, hvorvidt bestemmelsen er overholdt eller ej.  

Endvidere er det nødvendigt for kommunen, at justere/opdatere lokalplanerne, på de områder, hvor der er 
foretaget ændringer eksempelvis i "Delområde C" (offentlige formål), andre delområder, veje, stier e.l., samt der, 
hvor planerne ikke afspejler gældende lovgivning, eksempelvis på baggrund af foretagne ændringer i: Planloven, 
Fingerplanen - Landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning, Landplandirektiv for detailhandel i 
hovedstadsområdet, nyt Bygningsreglement (BR18), Kommuneplanen.... etc. 
 
 
Arbejdsgruppens arbejde 
 
Vi ved af erfaring, at skal vi nå at præge en kommende revision af Lokalplan 1.15, så skal vi være fremme i skoene og 
komme med vores bidrag inden den ligger klar....... og nu håber vi selvfølgelig ikke, at nogen af jer sidder og tænker, 
at det er da vist det samme som at sætte rævene til at vogte høns. - Såfremt dette skulle være tilfældet, så kan vi 
blot sige; "Bare rolig vi kan sagtens skelne imellem vore egne behov og byens behov". 

Et af vores mål er, at fremkomme med byens opfattelse af, hvad der skal til for at bevare landsbyens karakteristiske 
træk og samtidig tilpasse den, således at den afspejler vores måde og ønsker til at leve på i dag. 

Vi betragter vel os selv som værende lige så gode beboere/mennesker, som dem der levede i byen for over 100 år 
siden. - Og vi har vel lige så meget ret til at præge den tid vi lever i, som dem der levede for århundrede siden. 

Og hvem ved, hvad der sker om100 år, måske vil der også blive kæmpet vildt for at bevare de ejendomme, som i dag 
er sluppet igennem den nuværende lokalplan.  
 
Som bekendt består vores landsby i dag af ejendomme i mange forskellige stilarter. - Vi er en rummelig landsby og 
det skal vi være stolte af.  
 
 



Torslunde Bylaug: Arbejdsgruppen vedrørende; 
Lokalplan 1.15, Torslunde Landsby 
 (Wili Jensen og Ole Beckmann) 

11. marts 2018 

2 
 

 

Det skal efter vores opfattelse ikke være sådan, at kun"længdehuse fra 1700-tallet" fremstår som værende  
nogetsærligt. Alt andet har vel også deres særpræg. Længdehuse fra fordumstid var datidens parcelhuse.  De var 
nemme og billige at bygge,og fordi de var nogenlunde ens. 
 
Til eksempel har Aalborg Kommune samlet et dokument med nogle stilblade om forskellige typer af enfamiliehuse. 
Dokumentet ligger på jeres borde til evt. gennemsyn og planlægges senere at blive lagt ud på bylauges hjemmeside. 
 Vi planlægger også at lægge vores præsentationsmateriale fra i dag ud på hjemmesiden til inspiration og debat for 
det videre arbejde. Vi vil i den forbindelse  gerne modtage jeres evt. kommentarer eller forslag til arbejdet med 
"justeringen" af Lokalplan 1.15 vedr. Torslunde Landsby inden for en senere fastsat tidsfrist. 

 

Karakteristiske træk 

Vi har indledningsvis forsøgt at finde essensen i landsbyens karakteristiske træk. 
 
Flere af de tre landsbyer i Ishøj Kommune har bevaret mange træk fra den udformning, som de havde for omkring 
200 år siden, og egentligt er der kun bygget videre på den form siden. Det betyder, at den fortsatte udbygning 
forholdsvis problemløst kan bygge videre på den originale struktur og i heldigste fald  fremhæve den. 
 
På samme måde er der en egen intimitet over vejene i landsbyen. Bygaderne slynger sig, så rummet bestandigt 
lukker sig, så man overalt kun kan se et kort stykke frem. Det er også et fint træk, at man bevarer kontakten med 
landskabet gennem mange små udkig mellem bygningerne.Man må sige, at Torslunde Landsby har et rigt og 
varieret bybillede. I praksis er de karakteristiske træk omsat i enkelte bestemmelser i Lokalplan 1.15, Torslunde 
Landsby: 
 
(Pkt. 6.9): Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang placeres så nær vejbyggelinjensommuligt og med   facaden 
parallelt med denne, (således at facadehøjden mod Lille Vejleå minimeres mest muligt.) 
 
(Pkt. 6.14): Der fastsættes en byggelinje i forhold til ejendommenes sydskel på 10 meter. 
 
NB! Viskal have fastlagt nogle karakteristika, hvoraf GENERELLE LANDSBYPRÆG fremgår. 
 

Ændringsforslag 

Hvad ønsker vi så af særlige ændringer i de nuværende bestemmelser i lokalplanen, som landsbyen fremover skal 
være præget af? 

1) (Delområde A1, pkt. 6.9): Der bør i bestemmelsen tilføjes (indledningsvis formuleret som følgende); "dersom 
man vælger at nedrive en ejendom, der ligger ud mod Torslunde Bygade eller Lille Bygade, så skal det 
tilstræbes at en kommende ejendom ud mod vejen, genopføres på det samme sokkelareal, som det 
nedrevne hus var opført på. 

2) (Delområde A2, pkt.6.14): Det nuværende krav om; at "der fastsættes en byggelinie i forhold til 
ejendommens sydskel på 10 meter", bør justeres. 
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3) (§ 8, pkt. 8.6): Fjerne krav om max. kravet 1,20m hæk/hegn, øges evt. til 1,60m? 
 

4) Ændre kravet om byggelinjer til, at det kun gælder for beboelse. 
 

Kommunen bør ved fremtidige vejprojekter/klimatilpasningsprojekter i Torslunde Landsby belægge vejene i 
landsbyen med brosten med henblik på at fremhæve de landbymæssige træk og miljø. 

Store ejendomme: 
Bygningsreglementet (BR18) fastlægger i kap.8, §170, stk. 2 at: "Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende 
en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 pct. for fritliggende en- og tofamiliehuse med 
vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde". 

Opførelse af store ejendomme bliver sandsynligvis ikke et problem, da vi ikke har direkte udsigt til Øresund eller 
Roskilde fjord, samtidigt justeres markedet og størrelsen af ejendommene vel på baggrund af udbud og 
efterspørgsel. 
 
Begrænsninger: 
Nytbygningsreglement (BR18) er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. 
Både det nye (BR18) og det gamle (BR15) bygningsreglement har regler som ikke må ændres af lokalplaner, 
byplanvedtægter eller reguleringsplaner.  
Det er §§ 453 - 458 , der angiver beregningsreglerne, som omhandler:  Bebyggelsesprocent, grundareal, etageareal, 
højdemålinger, afstande etc. Dette er også gældende for energiberegninger og El-installationer. 
 

Afslutning 
 
Ved det sidste møde mellem kommunes forvaltning/borgmester og repræsentanter fra bylauget aftaltes, at der 
kunne afholdes et møde med arbejdsgruppen og kommunens planlægger fra byplan, som generelt ser på byens 
arkitektur. Vi vil i den forbindelse prøve og få nogle informationer om, hvad planerne er med hensyn til udpegning af 
"bevaringsværdige bygninger". 
 
Vi vil selvfølgelig fortsætte vores arbejde i gruppen og vil som tidligere nævnt meget gerne anmode jer om at komme 
med bidrag dertil. 

 

TAK FOR ORDET! 

Med venlig hilsen 

Wili og Ole 

 


