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Høringssvar til Forslag til Lokalplan 23.5 – Senioregnede boliger i Albertslund Vest (Stensmosegrunden) 

 

I bestyrelsen for Grundejerforeningen Albertslund Vest, afd. 1, som omfatter Randager, har vi læst 

kommunens forslag til Lokalplan 23.5, som muliggør opførelse af seniorvenlige boliger på 

Stensmosegrunden. 

 

Som udgangspunkt er vi positive overfor muligheden for at bruge Stensmosegrunden til seniorboliger. Vi 

har dog nedenstående kommentarer og indsigelser til selve byggeriet, idet vi mener, at det vil få en 

væsentlig og negativ indvirkning på lokalområdets udseende, hvis det opføres i.h.t. den udsendte plan. 

 

Vores indsigelser kan opsummeres, som følger: 

 Albertslund Vest, herunder området omkring Randager, er kendetegnet ved lavt, åbent byggeri, 

dvs. et-plansbyggeri. Et byggeri i to etager vil derfor påvirke hele områdets udseende.  

 Planen om at opføre to-plansbyggeri ud mod Randager og Herstedvestervej har følgende negative 

konsekvenser: 

o Byggeriet muliggør indkig i boligerne på de første stikveje på Randager (delområde 2) og 

første stikvej på Porsager (delområde 3), da der forventes at etablere altaner på første sal 

af begge bygninger. 

o Byggeriet ud mod Randager (delområde 2) vil blive unødigt dominerende. Kortbilag 4 - 

Facader viser en meget høj tagkonstruktion, hvilket giver et samlet indtryk af en høj og 

dominerende ”mur”, når man kører ind på Randager. 

 Lokalplanen mangler skyggediagrammer for 21. december. Vores egne simuleringer viser, at 

byggeriet i Delområde 2 vil påvirke lysforholdene på den første stikvej (Randager 17 – 31) 

væsentligt om vinteren.  

 Vi mener ikke, at der er taget højde for det nødvendige antal parkeringspladser. De fleste seniorer 

ejer en bil, hvorfor det må antages, at det planlagte antal parkeringspladser vil blive fuldt udnyttet 

af beboerne selv. Dette betyder, at gæster henvises til at parkere på Randager – både på stamvejen 

og de nærliggende stikveje. Dette vil ikke blot påvirke udseendet men også belastningen af 

Randager, og de øvrige beboere på Randager vil ikke kunne tilbyde deres egne gæster 

parkeringsplads tæt ved boligen. 

 Vi er bekymret for den generelle trafikale belastning af Randager, da der må forventes en markant 

øget belastning grundet det forholdsvis høje antal boliger, som forventes opført på 

Stensmosegrunden. 

 

Vi vil derfor anbefale, at lokalplan 23.5 ændres, så nedenstående tages i betragtning: 

 

 Lokalplanen for Stensmosegrunden skal følge de øvrige lokalplaner for Albertslund Vest, dvs. lav 

bebyggelse (et-plansbyggeri). Dette får indflydelse på byggeriet i delområde 2 og 3. 

 Der etableres et større antal parkeringspladser, så gæster til bebyggelsen ikke parkerer på 

Randager og de nærliggende stikveje. 

 Der udarbejdes skyggediagrammer for 21. december for at fastsætte lysforholdene på de første 

stikveje på Randager, herunder især Randager 17 – 31. 

 

Med venlig hilsen 

Pia Larsen 

Næstformand v/Grundejerforeningen Albertslund Vest, afd. 1 


