
Fra: Steen W. Nielsen [mailto:formand@vesterled-gf.dk]  

Sendt: 29. februar 2020 13:29 

Til: 'Birgitta Hjort Hansen' 

Cc: GF Grønneled v/Allan Brehm Clausen; GF Bakkegård Vest v/Claus Hoffmann; Lise Jacobsen 

Emne: SV: Spørgsmål vedrørende støjhegn langs Sdr. Ringvej - afklaring af interesse 

 

Hej Birgitta. 

Tak for din henvendelse af 27. februar 2020. 

Jeg kan oplyse, at Vesterled Grundejerforening aldrig har givet udtryk for et ønske om, at Brøndby 

Kommune skulle udarbejde en lokalplan, der ville tvinge grundejerne langs Sdr. Ringvej til at etablere en 

speciel type hegn. 

Bestyrelsen i Vesterled GF fremsendte i januar 2019, sammen med bestyrelserne fra de to andre berørte 

grundejerforeninger, et samlet høringssvar til Brøndby Kommune i forbindelse med den udsendte 

Støjhandlingsplan 2018-2023, der var i høring på det tidspunkt. 

Her foreslog vi etablering af et kommunalt støjhegn mellem cykelsti og kørebane i forbindelse med den 

kommende letbaneetablering. 

Henvendelsen var baseret på mangeårige foreningshenvendelser til henholdsvis amt og kommune om 

stigende trafikstøj fra Sdr. Ringvej, hvor vores forslag ville være til glæde for mange Brøndby-borgere, 

herunder såvel boligejere langs Sdr. Ring som for gående og cyklister på strækningen. Kommunen afviste 

vores forslag. 

I juni 2019 afholdt kommunen et informationsmøde om egen etablering af et støjhegn. 

Her kan jeg bekræfte, at vi efterfølgende forespurgte vores medlemmer på strækningen, hvorvidt de kunne 

være interesseret i, at foreningsbestyrelserne foretog en nærmere undersøgelse på området vedrørende 

egen etablering og betaling af i et ensartet støjhegn langs Sdr. Ringvej, hvorunder bestyrelserne ville 

indhente flere tilbud på støjhegning. 

I Vesterled GF’s område meldte ca. 10 medlemmer tilbage, at de kunne være interesseret. 

Med baggrund i den begrænsede interesse fandt vi det ikke formålstjenligt at fortsætte arbejdet for vores 

område, da en forholdsvis dyr egen betalt og spredt hegning ikke ville få den ønskede effekt. 

På denne baggrund mener vi i Vesterled GF, at udarbejdelse af en lokalplan med påbud til den enkelte 

grundejer på strækningen om ensartet hegning vil sende et meget dårligt kommunalt signal. 

Vesterled GF kan derfor ikke støtte et forslag om, at Brøndby Kommune udarbejder en lokalplan med krav 

om, at den enkelte grundejer langs Sdr. Ringvej kun må etablere en speciel type hegn. 

Med venlig hilsen 

Steen W. Nielsen 

Formand – Vesterled GF. 



Fra: Birgitta Hjort Hansen [mailto:bhh@brondby.dk]  

Sendt: 27. februar 2020 14:28 

Til: formand@gronneled.dk; Steen W. Nielsen 

Emne: Spørgsmål vedrørende støjhegn langs Sdr. Ringvej - afklaring af interesse 

 

Hej igen 

Ved en fejl kom jeg desværre til at sende denne mail til jer, før den var færdig – det beklager jeg! 

Det, som jeg ville skrive, var følgende:  

Kære Allan og Steen 

Som I nok ved, har Brøndby Kommune besluttet at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for 

støjhegning langs med Sdr. Ringvej. Baggrunden er kort fortalt letbanen og de ændringer, den medfører. 

Formålet med planen skulle blandt andet være at sikre en ensartet og pæn støjhegning langs med 

strækningen. 

Jeg er sagsbehandler på planen, og efter at jeg har undersøgt de faktiske ændringer, som letbanen 

medfører, har jeg konstateret, at der kun er få ekspropriationer af boligejernes haver langs den vestlige del 

af Sdr. Ringvej. På den østlige side er alle boligejere fra Vallensbækvej og op til Kirkebjerg berørt af 

ekspropriationerne. 

Samtidig har jeg haft et møde med G/F Bakkegården Vest, der fortæller, at der ikke i jeres 

grundejerforeninger har været den store interesse for at etablere støjhegning hos jeres medlemmer med 

have ud mod Sdr. Ringvej. Som jeg har forstået det, skulle I have spurgt jeres medlemmer uden at de viste 

den store interesse. 

Samlet set har det givet mig den opfattelse, at medlemmerne i G/F Grønneled og G/F Vesterled ikke vil 

udnytte en eventuel lokalplan for støjhegning langs Sdr. Ringvej, kort sagt, at jeres melemmer ikke vil være 

interesserede i at etablere støjhegn . Men inden vi eventuelt beslutter at droppe udarbejdelse af 

lokalplanen, vil jeg gerne høre, om I har samme indtryk?  

Skriv meget gerne tilbage til mig – eller ring til mig på 4328 2429, hvis det er lettere. 

Venlig hilsen 

Birgitta Hjort Hansen 

Byplanlægger 

Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning  

Plan  

Park Allé 160, 2605 Brøndby  

Telefon: +45 4328 2828  

Mail: teknik@brondby.dk  


