
Til Louise Heller Meldgaard 

 

Svar/kommentering på partshøring fra Rønne alle 15b 

Jeg er forundret over de mange bekymringer, baseret på tvivlsomme eller urigtige antagelser. 

Jeg vil hermed prøve at klarlægge nogle af dem. 

Der skal ikke terrænreguleres i nærheden af det nordlige skel,men omkring huset der ligger 13-14m 

fra det nordlige skel.Jeg har derfor svært ved at forestille mig, hvofor der skulle opstå et vandflow 

ned over jeres grund.Der er ikke påtænkt nogen skyggende støttemur i skel. 

Det er rigtigt at der vil være et øget indkik.                                                                                                                                                     

Jeres frygt for at se en evt.ophobning af ting og sager på matr.88av,samt det øget indkik kunne løses, 

med en hæk eller plankeværk på 160-180cm i højden i skel. 

Ang. Volumen og udtryk vil jeg lige nævne, at bebyggelsen opføres i gule mursten med røde 

tegl.Næsten alle huse på rønne alle er opført i mursten,en del i gule. Omkring halvdelen har røde 

tegl .Jeg har derfor svært ved at se, at udtrykket skulle være fremmed. 

Mht.volumen vil jeg gøre opmærksom på, at bebyggelsen er ca. 100m2 mindre end det højste 

tilladelige og byggeriet er omkring det halve af de 8,5m der må opføres i højden. Der er en 

bebyggelsesprocent mindre end 20,så byggeriets størrelse i forhold til grunden på ingen måde skiller 

sig ud fra området.  

Der er kun indkørsel til den miderste bolig langs det nordlige skel,ikke 3. Det er forkert antaget at 

terræn øges i skel for at muliggøre niveaufri adgang.Terrænopbygningen for at sikre niveaufri 

adgang er max.1m høj,i forhold til ex. Terræn, og ca. 10m fra skel mod nord,hvorved den ingen 

skyggende effekt har. 

Vedr.grundstørrelser kan jeg oplyse, at der er ingen af grundene, der er mindre end 500m2 

brutto,altså inc. vej. De ca. 450m2 der er anført er netto ex.vej. 

Mht. Om vi selv skal bo på rønne alle 17, kan jeg oplyse at det er planen på lang sigt. 

Der vil blive anlagt min. 2 parkeringspladser pr. bolig, så bebyggelsen vil ikke tilføre parkeringsbehov 

på rønne alle. 

Jeg mener at projektet er i balance med området,mht.valg af materialer,bebyggelsesprocent og at 

der er taget stor hensyn til naboer. Huset er placeret 13-14m fra det nordlige skel, med en 

byggehøjde på ca.5m. Det sikrer optimal lys og luft,minimal skygge og indkik. Der er valgt valmtag for 

at bestyrke dette. 

Opmærksomheden henledes på at der efter gældende regler kan bygges 2familiehus 2,5m fra skel 

med en byggehøjde op til 8,5m. 

Mvh Mike Anderson 



 



Til Louise Heller Meldgaard 

 

Kommentering/svar vedr.  Rønne alle 19 

 

Ang. Terrænregulering mod øst.Der etableres fald mod egen matrikel. 

Naboen har en garage langs den største del af reguleringen. Det vil efterfølgende ikke være  

muligt at se over garagen.Der er ingen døre eller vinduer i facaden mod øst.Indblikgener må 

derfor siges at være ret begrænset og ikke større end normalt for området.Der etableres parkering 

for min.2 biler pr. Bolig, så bebyggelsen ikke kræver parkering på rønne alle.Der etableres indkørsel 

langs det østlige skel for den østlige bolig.Det vil betyde at denne bolig også skal deltage 

økonomisk i vedligeholdelse af vej. 

Jeg mener at der er taget hensyn til naboer,ved ikke at etablere døre eller vinduer mod nabo. 

Der er valgt valmtag for ikke at få en høj gavl mod østlige nabo. 

 

Opmærksomheden henledes på at der inden for rammebestemmelserne kan opføres tofamiliehus 

langt større og højere end dette projekt 

 

Mvh Mike Anderson 



 

     Hej Louise 

 

Hermed en skitse vedr. indkørsel og parkering. Indkørsel langs nordlige 

skel er ikke vandret,men følger ex.terræn og falder 80-90 cm fra Rønne 

alle til enden. 

 

Området for terrænregulering er tegnet større end forventet,da jeg ikke 

kender jordens beskaffenhed. 

En geoteknisk undersøgelse vil først blive iværksat efter en evt. 

byggetilladelse.Jeg har ikke yderligere kommentarer til partshøringen. 

 

 

          Mvh.  Mike Anderson(See attached file: 001.jpg) 
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