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Hej Helle
Tak for de fremsendte høringssvar (vedhæftet), vedlagt mine kommentarer til de indkomne
høringssvar.
 
Ved gennemgang af hørningssvarerne kan jeg konstatere, at indsigelserne i hovedtræk omfatter
følgende punkter.

1. Antallet af boliger.
2. Højde af bebyggelsen, indbliksgener
3. Øget trafik.
4. Parkeringspladser

Jeg vil derfor svare på indsigelserne ud fra ovennævnte punkter.
 
Generelt
Oprindeligt var der på området udarbejdet et projekt, hvor der skulle opføres 6 punkthuse i 8 til
9 etager, efter store protester blev dette projekt skrinlagt, og der blev udarbejdet en ny lokalplan
nr. 291 med boliger i 4 etager, og en bebyggelsesprocent på 50% svarende til 11.000 m2.
Vores projekt holder sig principielt inden for de rammer, der blev fastlagt i lokalplan 291, hvorfor
etageantal og bebyggelsesprocent er i overensstemmelse med rammerne i lokalplan 291.
 
Antal boliger
Bebyggelsesprocenten på 50% for området er i overensstemmelse med den godkendte lokalplan
291.
Antallet af boliger er øget, og det er afgørende for projektets gennemførelse, at der er en
variation af boliger, der afspejler efterspørgslen for Fredericia og området som helhed.
Boligerne dækker et behov for mindre boliger til studerende og mindre lejeboliger, til de mange
nye virksomheder, der etablerer sig i trekantområdet.
 
Højde af boligerne, indbliksgener
Det ansøgte projekt udføres med 4 etager, som er godkendt i lokalplan 291.
Da projektet samtidigt overholder principperne i forhold til placering og byggefelter, ser vi ikke
nogen problemer med indbliksgener.
Projektet er udført med punkthuse, som giver lys og luft med gennemkig. For hovedparten af
boligerne, er der stor afstand til nabobebyggelsen for at mindske indbliksgener mest muligt, og
placeringen er i øvrigt i overensstemmelse med byggefelterne i lokalplan 291.
 
Øget trafik
I lokalplan 291 er der taget højde for, at vejnettet omkring ”Skovhaven” samt IBC, skal udvides
ifm etablering af de nye boliger. I det fremlagte projekt er der etableret en ny fordelingsvej på
egen grund, vi vurderer derfor at den fremtidige trafikafvikling vil fungere uden problemer, da
den øgede trafik principielt afvikles på egen grund.

mailto:elu@luplau-poulsen.dk
mailto:helle.aarre@fredericia.dk
mailto:jens.bentzon@fredericia.dk
mailto:pernille.oster@fredericia.dk
mailto:rene.olesen@fredericia.dk
mailto:jan@sparsoegruppen.dk
mailto:na@na-ejendom.dk



Fra: Oluf S Hansen
Til: kommunen
Cc: 0luf@dadlnet.dk
Emne: "Høringssvar" Sagsnr.: 19/3862
Dato: 19. november 2019 23:32:37


Til Fredericia Kommune.
Angående ”Høringssvar”, Sagsnr.: 19/3862
Jeg mener ikke at byggeriet skal godkendes i sin nuværende form.
Principperne i planlovens paragraf 19 er IKKE overholdt.


1) Bebyggelsesprocenten på 50 procent i tidligere lokalplan, er voldsomt overskredet
procentvis.
2)Antallet af personer, som kommer til bo på området, bliver forøget med 400 i forhold til det
tidligere. Et uforholdsmæssigt stort antal. Området overfyldes.


3) Antal boliger i lokalplanen maksimum 90. Nu gives tilladelse til 141 boliger!!! 51 flere
boliger er ca. 1/3 flere end i lokalplanen. Igen et uforholdsmæssigt stort tal.
4) Jomfruskoven skæmmes af Punkthusene A og B, mest B. Se tegninger. Husene bliver
højere end skovens træer. Jomfruskoven er fredet. Punkthusene burde ikke være på
mere end 2 etager, til nøds 3 etager. Men 4 etager er lige for meget.
5) Vores huse på Jomfruvej falder betragteligt i pris.
6) Kraftig trafikal øgning på Mosegårdsvej, som i forvejen er meget belastet af tilkørsel til
”skolerne”. Der skal vel etableres fortov ??
7) Et roligt stille miljø omkring de beskyttede boliger med handicappede beboere, som
benytter handicapredskaber, forvandles til et støjende overfyldt miljø.
8) Fra Punkthusenes øverster etage kan man se ned i vores haver.
9) Hvorfor bygge høje huse i et villakvarter ?? ”Skolerne” er heller ikke så høje.
10) ER der behov for så mange flere boliger i Fredericia ?? Jeg tror det ikke.
11) Sæt antallet af boliger til 90.


Jeg mener ikke, at der skal dispenseres for antallet af boliger og Punkthusene A og B er for høje.
”Citronen” er presset for meget !!
Hvorfor ???
Med venlig hilsen
Oluf S. Hansen
Jomfruvej 18
7000 Fredericia
20302465
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Fra: Lars Rønnebech
Til: kommunen
Emne: “Høringssvar” Sag nr. : 19/3862
Dato: 24. november 2019 14:08:07


Hej


Jeg vil gerne give min mening Vedrørende Byggeriet på den gamle skovhave grund.


Jeg Købte jonfruvej 27 for godt et år siden . med henblik på at bo et fredeligt og ugenert
sted
Jeg har ladet hækkende lad gro lidt i vejret fordi jeg godt kan lide at have det lidt privat.
Jeg kender godt den tilliger byggesag der har været før ,og som blev nedstemt bla. pga.
højden på husene.
Med 4 etage kan jeg godt regne ud at jeg ikke har mulighed at bo ugeneret mere . og det er
jeg i sandhed meget utilfreds med.
yder mere tænker jeg også på den øget trafik , især ved skole start og slut er der allerrede
kaos nu, og med de mange ekstra husstande
kan det kun blive meget være. Jeg synes helder ikke så højehuse vil klæde jomfruskoven ,
med 2 etage ville det kunne gå, men ikke med 4 etage,
vil det ganske enkel ødelægge biodiversiteten i området. Jeg havde meget helder set at
arialet blev brugt til fremtidige skole byggerier som
man let kunne tænke sig der kunne blive brug for , det ville give god mening. Jeg ved godt
det er let for lokalpolitikkerne at beslutte sådan et byggeri fordi
der er penge i det , men det ville også klæde dem at tænke lidt på de borger i nabolaget , og
jeg ved , jeg er bestemt ikke alene med denne holdning.
Normal er jeg ikke en sur gammel mand. Men lige her synes jeg man bør revudere
lokalplanen.


Med venlig hilsen


Lars rønnebech


Tlf. 60605150
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INDSIGELSER TIL Fredericia Kommune, vedrørende nyt byggeprojekt:  


SKOVHAVE – 141 LEJLIGHEDER, Erritsø – Sags. Nr.: 19/3862  26-11-2019 


 


Samtlige 12 parceller i Grundejerforeningen Skovmose, Mosegårdsvej 11-33, 7000 


Fredericia v/ Formand Lene Søe står enstemmigt bag denne indsigelse. 


 


1. At berørte naboer som os ikke alle har fået information om denne 


kommende høring og mulighed for at komme med indsigelser. Ikke alle 


holder Fredericia Dagblad. Information burde derfor være udsendt til alle i 


god tid (1 mdr.) pr. alm brevpost eller bedst i e-boks. Ligeledes burde der 


indkaldes til møde som i 2007, hvor alle parceller langs Kystvejen også burde 


informeres. De samme mange parceller som dengang, har helt sikkert stor 


interesse i orientering om byggeriet igen. 


 


Hvad er en lokalplan? 


For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og 


ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden 


planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplansforslaget annonceres 


og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Dette har ikke været tilfældet i 


forbindelse med ovennævnte byggeprojekt. Ligeledes opponeres mod, at 


kun de parceller der ligger ud til Snaremosevej, har modtaget dokumenterne 


i deres e-boks. Andre parceller i Grundejerforeningen Skovmose, har intet 


modtaget, hverken i e-boks eller på anden vis.  


Optimalt burde det være udsendt samtidigt til alle berørte 


grundejerforeningers medlemmer i hele området, i deres respektive e-boks 


eller med almindelig post, således alle ville have den nødvendige tid at 


reagere på.  


 


Uddrag af Lokalplan endeligt vedtaget den 3. november 2008. 


Trafiksanering i området: 


I forbindelse med borgermødet i 2007 tilkendegav Teknisk Udvalg, at 


Kommunen er indstillet på at foretage en trafiksanering i området som 


konsekvens af den forøgede trafik, boligprojektet medfører. 


Snaremosevej har en årsdøgnstrafik på 2300 og Mosegårdsvej på 500. 


For at afhjælpe belastningen på Mosegårdsvej i morgen- og 


eftermiddagstimerne foreslås vejen udvidet fra 5 m til 6 m kørebanebredde 


fra Snaremosevej til Jomfruskoven. På Snaremosevej, der har et ret forløb, 


foreslås der etableret tre pudebump med steelere til adskillelse mellem 


kørebane og cykel spor. Der etableres et bump udfor børnehaven på hjørnet. 


Cirka placering af pudebump med steelere af Snaremosevej og Kystvejen. De 


to øvrige bump etableres i tilknytning til planlagt stiforbindelse fra 


Snaremosevej til Jomfruskoven. Herved sikres krydsninger af vejen til 


busstoppestederne og mellem boligområdet og Jomfruskoven. 







Bumpene vil først og fremmest nedbringe hastigheden på vejen og på 


den måde skabe større tryghed og sikkerhed for cyklister og krydsende 


fodgængere. Bumpene forventes også at nedbringe unødig gennemkørende 


trafik. 


Snaremosevej har i dag en årsdøgnstrafik på omkring 2300 og forventes 


at stige til omkring 2500 indenfor de næste 10 år, hvilke betyder at støjen 


ved vejmidte er omkring 60 dB(A).  


Som følge af boligprojektet på Skovhavegrunden vil trafikken blive forøget 


på Mosegårdsvej. I den forbindelse skal Mosegårdsvej på østsiden udvides 


fra 5 til 6 m i nord-sydgående retning. Det vil derfor være en naturlig 


forventning at dette sker nu i henhold til ny ansøgning om dispensation til 


opførelse af 141 boliger, Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia. Sagsnr. 19/3862. 


Yderligere tiltag af stor værdi, er etablering af nyt lyskryds eller rundkørsel. 


 


2. Krav om maksimalt 90 boliger i 2 plan, som i oprindelige Lokalplan 291. 


Hvis ny ansøgning om 141 bibeholdes, hvorfor så kun krav om 1,5 


parkeringspladser pr. bolig ved Skovhave?  


Da parcellerne i Grundejerforeningen Skovhave blev bygget, var det et krav 


(Servitut) at der blev etableret 2 parkeringspladser pr. parcel. 


Hvis der gives reduktion af antal parkeringspladser, frygter vi, at de nye 


beboere vil søge alternative parkeringspladser – herunder ved vore parceller 


eller på vores fælles parkeringsplads, hvor vi også nu og tidligere indimellem 


oplever problemer med, at vores vej bliver brugt som P-plads (formodentlig 


elever fra uddannelsesinstitutionerne eller besøgende til evt. arrangementer 


på samme institutioner). Dette forhold gør også, at vi forudser, at problemet 


med parkering på vores vej kan blive yderligere forværret, fordi byggeriet af 


de 141 nye boliger samtidig med færre parkeringspladser efter vores 


vurdering er et for lille antal parkeringspladser. 


 


3. Stor sandsynlighed for ekstra både støj og trafikbelastning i hele 


byggeperioden og efter byggeriet er færdigt i forhold til i dag, hvor der i 


forvejen er meget trafik i myldretiden morgen og eftermiddag – specielt af 


studerende til 10´ende og IBC.  


Den øgede trafikbelastning betyder også større fare og usikkerhed for de 


bløde trafikanter - både de gående og de på cykel/knallert/scoter, når de 


skal krydse vejen.  


Derfor skal tidligere vedtagne tiltag i de godkendte lokalplaner for 2008 


implementeres, ligeledes også etablering af nyt lyskryds eller rundkørsel. 


 


4. Muligt værditab for vore boliger grundet ekstra støj og trafikbelastning.  


Byggeriet af de nye moderne boliger, vil ligeledes kunne påvirke 


salgspriserne på vore boliger negativt. 


Vi ønsker derfor, at Fredericia Kommune skal dokumentere overfor de 


enkelte ejere af parcellerne på Mosegårdsvej 11-33, 7000 Fredericia, at vore 


huse ikke falder i værdi under eller efter byggeriet vedrørende Sags. Nr.: 


19/3862. 







 


5. Ubehag ved boliger i både 2 og 4 plan – specielt for de, som bor lige ud til 


Snaremosevej. Privatlivets fred udfordret, derfor skal der ud mod 


Snaremosevej kun bygges 2- etagers boliger.  


4- plans beboelser udelukkende ligge helt tilbage ved Jomfruskoven, som i 


oprindelig plan fra 2007. 


 


6. Oprindelige betegnelse af typer af boliger der skulle bygges i plan fra 2007, 


var Kædehuse, hvorfor er man gået bort fra det? Vi ønsker en begrundelse 


for dette. 


 


7. Vi forventer indkaldelse til et møde efter Fredericia Kommune har vurderet 


vore indsigelser. 


 


 


 


Grundejerforeningen Skovmose, v/ Formand Lene Søe 








Fra: Guri Hansen
Til: kommunen
Emne: "Høringssvar" Sags nr.: 19/3862
Dato: 19. november 2019 22:52:54


Jeg mener ikke at der bør gives dispensation til opførelse af 141 boliger, Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia
Jeg mener ikke at der skal etableres 2 boligveje til en i forvejen hårdt belastet trafik til og fra
uddannelsescenteret, HF, VUC og International Business College på Mosegårdsvej ud til Snaremosevej. Det vil
være uhensigtsmæssig og yderligere belastende for trafikken.


Jeg mener ikke at der skal bygges mere end 91 boliger, som giver en bebyggelsesprocent på 50 %. Flere boliger
vil være helt og holdent ødelæggende for den i forvejen pæne bebyggelse og vil være skæmmende for udsigten
til skoven for de omkringliggende boliger. Især bebyggelse på 4 etager vil ødelægge udsigten.


Alle boliger i omegnen vil falde i værdi, hvis der kommer bebyggelse på mere end 2 etager.


Et stille og roligt miljø for de beskyttede boliger med beboere i handicapkøretøjer og gående med stok og/eller
rollator vil forvandles til et støjende sted med megen trafik og mere støj.


Guri Hansen
Jomfruvej 18
7000 Fredericia



mailto:gurihansen@gmail.com

mailto:kommunen@fredericia.dk
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Til 
Fredericia kommune 


Vedr. sags nr.: 19/3862 — Høringssvar. 


MODTAGE 
JOURNALEN 


2 7 NOV. 2019 


Pga. div. gener, det vil give for, beboerne på Mosegårdsvej S'erne, l'erne og 9'erne samt de 
omkringliggende ejerboliger, ønskes der ikke etagebyggeri her. 


De 10-buds gener: 
1. De 3 kollegieblokke Type B, vil skygge for lys til de nuværende rækkehuse 7A-7E. Alle 


vil/kan være generet af, at de nye blokke kan kigge lige ned i haverne og ind ad vinder. 
2. Beboersammensætningen er ikke hensigtsmæssigt pga. bl.a. ældre- og handicapboligerne. 


Der er i forvejen meget støj fra de unge mennesker, der bor i 5'erne. Et nyt kollegiebyggeri 
bør, helt klart, ligge et helt andet sted, evt. på fodboldbanen ved siden af postcenteret. 


3. Ingen etagebyggeri på det grønne område på hjørnet af Mosegårdsvej og Snaremosevej. 
4. Der er i forvejen trafikkaos pga. uddannelsesstederne på Mosegårdsvej, hvilket vil 


forværres med 141 nye boliger, og derfor vil der kræves en helt anden indfaldsvej til det 
måske nye byggeri. 


5. Råvildt og øvrig vildt vil komme til at forsvinde fra det naturskønne område. Vi ønsker ikke 
at råvildtet og øvrig vildt forsvinder helt fra området. 


6. Fastholde det nuværende græsareal. 
7. Etageejendomme kan ikke billiges ,etplansrækkehuse på 80-90 m2, kan til nøds accepteres. 
8. Overskridelse af byggeprocenten er ikke acceptabel. 
9. Dam er total malplaceret pga. børn. 
10. I det hele taget er forslaget ugennemtænkt pga. trafikforhold, 


menneskesammensætningen, naturforholdene og de omkringliggende ejerboligers 
værditab af deres ejendomme. 


Vi mener, at der i Fredericia kommune er andre og bedre steder til et nyt etagebyggeri. 
Kollegieboligerne kan der findes plads til på den anden side af Snoghøj Landevej evt. 
Ved fodboldsbanerne ved Postnord. 


Vi mener ydermere, at de omkringliggende ejerboliger også skal med i høringsrunden og derfor 
ønsker vi at høringstidsfristen forlænges. I øvrigt skal personer uden e-boks der modtager brev fra 
Post Nords langsommelighed også kan få tid til at sætte sig ind i forslaget. 


Med venlig hilsen 
Beboerne på Mosegårdsvej 5, 7 og 9 samt de omkringliggende ejerboliger. 
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6 Vedr. sags nr.: 19/3862 — Høringssvar. Mosegårdsvej S'erne, 7'erne og Terne og 
de omkringliggende ejerboliger. 
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Parkering
I projektet udlagt 3 punkthuse mod nord med delevenlige kollegieboliger. Disse mindre boliger
på ca. 58 m2 har erfaringsmæssigt et mindre behov for parkeringspladser.
Dette understøttes af nuværende situation, hvor der i dag er 50 lejere i de små boliger. Disse
lejere er i overvejende grad studerende, og det kan konstateres, at der kun er ca. 12 lejere med
egen bil.
Det er vores klare forventning, at de 3 punkthuse med delevenlige boliger i overvejende grad vil
blive beboet af samme publikum, hvorfor vi er overbevist om, at 1 p-plads for disse boliger er
dækkende.
For de øvrige boliger anlægges 1½ p-plads som angivet i lokalplan 291.
 
Jeg håber ovennævnte er dækkende for indsigelserne i forbindelse med nabohøringen.
Skulle der være behov for en uddybning eller er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte
mig for en opsamling.
 
 
 
Med venlig hilsen
Erik Luplau
Direktør - Arkitekt
 
elu@luplau-poulsen.dk
+45 22733749
 

Banegårdsgade 55, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.+45 22 49 70 10
www.luplau-poulsen.dk

 
Ansvarsfraskrivelse:
Denne e-mail-overførsel er fortrolig og udelukkende beregnet til den eller de personer eller organisationer, som den er
rettet til. Hvis du har modtaget denne meddelelse ved en fejl, bedes du straks underrette Luplau Poulsen ApS ved at
svare på e-mail og slette den fra din computer.
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din
mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her:
Persondataforordning

 
 
 

Fra: Helle Hummelgaard Aarre <helle.aarre@fredericia.dk> 
Sendt: 2. december 2019 10:51
Til: Erik Luplau <elu@luplau-poulsen.dk>; jan@sparsoegruppen.dk
Cc: Jens Ole Andersen Bentzon <jens.bentzon@fredericia.dk>; Pernille Øster
<pernille.oster@fredericia.dk>; René Olesen <rene.olesen@fredericia.dk>
Emne: Partshøring af indkomne høringssvar vedrørende opførelse af boliger, Mosegårdsvej 5,
7000 Fredericia
 
Partshøring af indkomne høringssvar vedrørende opførelse af boliger,
Mosegårdsvej 5, 7000 Fredericia

mailto:elu@luplau-poulsen.dk
http://www.luplau-poulsen.dk/
https://luplau-poulsen-dk.danaweb6.com/CustomerData/Files/Folders/10-pdf-er/402_e-mail-underretning-databehandling-lp.pdf
mailto:helle.aarre@fredericia.dk
mailto:elu@luplau-poulsen.dk
mailto:jan@sparsoegruppen.dk
mailto:jens.bentzon@fredericia.dk
mailto:pernille.oster@fredericia.dk
mailto:rene.olesen@fredericia.dk


 
 
Fredericia Kommune har i forbindelse med naboorienteringen af din sag modtaget
vedlagte indsigelser/bemærkninger til det ansøgte.
Jeg skal dog gøre opmærksom på at vi har forlænget svar fristen  til den 5. december
med baggrund forsinkelse i udbringningen af høringsbreve
 
Vi skal bede om dine kommentarer til indsigelserne/bemærkningerne. Kommentarerne
bedes du sende hertil inden 14 dage.
 
Vi vil herefter viderebehandle sagen på grundlag af de modtagne
indsigelser/bemærkninger og dine kommentarer hertil.
 
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte mig.
 
 
 
Venlig hilsen
Helle Hummelgaard Aarre
Planlægger
Byg & BBR
Fredericia Kommune
 
72107672
50845707
helle.aarre@fredericia.dk
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

mailto:helle.aarre@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
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