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Borgermøde om Lokalplanforslag og 

kommuneplantillæg for Brøndbyvester 

Skole, Tornehøj. 
 

Mødet sendtes live via Kommunens facebookprofil, med svar på spørgsmål fra 

kommentarsporet. Borgmesteren plejer at byde velkommen, men mødet var forsøgt 

begrænset til  et minimum af deltagere, derfor bød Vagn Kjær-Hansen, formand for 

Teknik- og Miljøudvalget, velkommen og introducerede forslaget til  lokalplanen. 

Hovedpunkter fra Vagn Kjær-Hansens velkomst og oplæg: 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at godkende forslaget og derfor sende lokalplanen i høring. 

Kommunen vokser, og der er behov for at udvide Brøndbyvester skole. 

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udviklingsplan for skolen, som skal sikre mere plads og bedre 

faciliteter. 

Der tænkes frem i tiden og derfor gives mulighed for nye udvidelser, såfremt det bliver nødvendigt. 

I den nye lokalplan ophæves Tjørnehøjgård og Gildhøjgårds status som bevaringsværdige, hvilket kan 

give mulighed for nedrivning og opførsel af ny bebyggelse. 

Nogle vil være kede af, hvis gårdene rives ned, men de gamle gårde er i dårlig stand, og det vil være dyrt 

at istandsætte dem i forhold til at bygge nyt.  

Kommunen har ikke kunnet forsvare at bruge mange penge på vedligehold af gårdene i balanceringen af 

budgettet. 

Det unikke landsbymiljø skal bevares. Såfremt man vælger at nedrive gårdene, skal nye bygninger leve 

op til skrappe krav for at sikre, at landsbymiljøet bevares. De nye bygninger skal ligne de gamle og 

dermed signalere, at her har ligget gårde. Desuden må placeringen af bygningerne ikke ændres 

væsentligt, og de åbne arealer med flotte træer ud mod gaden skal bevares. 
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Oplæg fra Nina Holst, planchef: 
Befolkningsprognoser viser, at antallet af børn i  kommunen vil stige i de kommende år. Det skyldes bl.a. 

det nye boligområde i Kirkebjerg, hvor der lige nu bygges nye boliger, og snart kommer flere til. 

Brøndbyvesterskole skal udvides, i den nye plan gives der mulighed for at lave flere udvidelser af skolen i 

takt med, at det kan blive nødvendigt. Der lægges vægt på at bevare det særlige miljø i Brøndbyvester 

Landsby, også selvom gårdene ikke længere vil have status som bevaringsværdige. 

Der er ikke taget beslutning om, hvorvidt gårdene skal nedrives, det vil kommunalbestyrelsen skulle tage 

stilling til, hvis det skulle blive aktuelt. Gildhøjgård er i meget dårlig stand, og derfor vil forvaltningen 

indstille til, at gården nedrives. Det vil være op til kommunalbestyrelsen at træffe afgørelse. 

Oplæg fra Mette Engel, Byplanlægger: 
Kommunen ejer matriklerne vest for skolen. Det er matriklerne med Tjørnehøjgård og Gildhøjgård.  Der 

har været et samarbejde med Forstadsmuseet, som er kommet med anbefalinger i forhold til bevaring, 

og de anbefalinger er blevet fulgt. 

Der lægges i lokalplanen vægt på det åbne område mellem landsbygaden og stuehusene. Der skal 

opføres ny stuehuse, hvis de gamle rives ned, og længerne kan genopføres, således at gårdstrukturen 

bevares. 

Der lægges nye byggefelter. Ved gårdene skal bygningerne have samme proportioner som eksisterende, 

og der må ikke bygges højere end 1,5 etage. 

Der er et byggefelt på det grønne område mellem den eksisterende skole og gårdene. Her må der bygges 

op til 2 etager. 

På selve skolens matrikel kan der udbygges, men store dele er underlagt en kirkebyggelinje og derfor må 

der højst bygges 8,5 m. 

Der gives mulighed for at udbygge skolens parkeringsplads mod Brøndbyvester Boulevard. Desuden 

åbnes der mulighed for at flytte den nuværende indkørsel via Tornehøj, så den bliver sammenfaldende 

med den eksisterende udkørsel til Gildhøj. Dette gøres for at give en mere sikker skolevej og lette 

trafikken ved spidsbelastning. 

Det er vigtigt at bevare den grønne struktur i området, og derfor har vi haft Stadsgartneren ude at 

vurdere, hvilken del af beplantningen, der er bevaringsværdig. Lokalplanen indeholder derfor et kort over 

beplantning og træer, der er vurderet bevaringsværdige.  
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Oplæg fra Ditte Esbirk, Kommunale Ejendomme og projektleder 
Der udvides for at imødekomme flere elever, men også for at leve op til nye pædagogiske krav. 

Der skal laves: 

 Flere klasselokaler 

 Flere klubpladser 

 Modernisering og bedre sammenhæng 

Der er en ombygning i gang på Tornehøj, hvor der snart er opføre nye klasselokaler. 

Der ønskes at bygges en ny bygning på Tornehøj til klubfaciliteter. Bygningen kommer formentlig til at 

ligge på skolens matrikel ud mod det grønne område mellem skolen og gårdene. Med facade ud mod 

Tornehøj.  

 

Spørgsmål fra kommentarsporet: 

Generelt: 

Hvorfor holdes mødet på facebook og ikke på zoom eller andet hvor man kan deltage mere aktivt? 

Nina Holst, planchef: Vi prøver at omstille os til under situationen med Corona. Vi gør hvad vi kan for at få 

det til at fungere og vi vil gerne kigge på at gøre det endnu bedre.  

 

Gårdenes bevaringsstatus: 

Hvorfor kan/ vil man fjerne bevaringsstatus? 

Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget: Det er kommunen der vælger om de er 

bevaringsværdige eller ej. Vi mener at det er landbymiljøet der er bevaringsværdigt. Kommunalbestyrelsen 

har også et ønske om, at bygningerne kan være til nytte og blive brugt, og gårdene er i for dårlig stand til at 

blive brugt. 

Gårdene har været i dårlig stand også før de blev overtaget af kommunen Grunden til at gårdene ikke har 

været istandsat, har nok mest været at det de blev anvendt til, ikke har betydet, at det blev prioriteret at 

vedligeholde dem. 

Hvorfor kan kommunen ændre på den bevaringsværdige status, når det er smart for kommunen. Der er 

jo strenge krav til borgerne i forhold til ombygninger i landsbyerne? 

Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget: Hvis der er nogle af ejerne af de 

bevaringsværdige ejendomme i Brøndbyvester Landsby, der ønsker at ombygge på samme måde som 

kommunen, altså erstatte utidssvarende bygninger med nye, der ligner de gamle, så må de henvende sig, 

og så kan der tages stilling til det politisk.  

Hvad vil der ske med gårdhaverne, er de fredede? 
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Ditte Esbirk, projektleder: Gårdene er ikke en del af skoleprojektet, som det er nu. Men der er fokus på at 

bevare træerne i området. 

Mette Engel, Byplanlægger: Haverne er ikke fredede, men det åbne udtryk med det fine kig op mod 

stuehusene skal bevares. Der kan tillades mindre bebyggelse i haveanlægget, så længe det åbne udtryk 

bevares. 

 

Er der aktiviteter på gårdene nu? 

Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget: Der er foreningslokaler på Tjørnehøjgård. 

Nina Holst, planchef: Gildhøjgård er ikke i brug, da det ikke er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Skolebyggeriet: 

Hvorfor river man ikke bare skolen ned og bygger nyt? 

Ditte Esbirk, projektleder: Det er ikke klimavenligt at rive ned. Det klogeste er at genbruge bygninger og 

konstruktioner, når det er muligt. Vi gør, hvad vi kan for at få mest muligt for pengene og samtidig 

modernisere bygningerne. 

Laves der bedre ventilation på skolen? 

Ditte Esbirk, projektleder: Det er ikke en del af projektet lige nu, men kan godt blive en del af de næste 

projekter. 

Hvornår rives barakkerne ned? 

Ditte: De blå bokse bliver ikke revet ned endnu, men det bliver formentlig som en del af fase 2, det er 

vigtigt, at vi har noget færdigt, som de kan rykke ind i, før der rives ned. 

Vil man bygge i 15 meters højde uden for kirkebyggelinjen? 

Mette Engel, Byplanlægger: Det er der ikke planer om, men der er mulighed for det på en lille del af 

byggefeltet ud mod Brøndbyvester Boulevard. 

Ditte Esbirk, projektleder: Der er er slet ingen planer om at bygge i 15 meters højde. 

Nina Holst, planchef: Hvis der skal bygges højt på den placering i fremtiden, vil eventuelle skyggegener blive 

vurderet. Da byggefeltet ligger nord for Sandbjerggårdsvej, vil det næppe give skyggegener.  

Ventilationen larmer og generer, bliver der gjort noget ved det? 

Ditte Esbirk, projektleder: Det ved vi ikke, men hvis der laves nyt ventilationsanlæg, kan det forhåbentlig 

forbedres.  
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Lokalplanens byggefelter: 

Hvad bliver der bygget i byggefelt 5? 

Nina Holst, planchef: Der er ikke besluttet noget om at bygge i de nye byggefelter, som lokalplanforslaget 

lægger op til, endnu. De nye byggeprojekter som der er ønsker om at bygge indtil videre, er alle sammen 

inden for skolens eksisterende matrikel, som kaldes byggefelt 6. 

Hvornår tages der stilling til at der bygges på de andre felter? 

Nina Holst, planchef: Det ved vi ikke. Lokalplanen skal kunne bruges mange år frem. Kommunen vil løbende 

tage stilling til, om man vil bruge de byggefelter, man har udlagt til at bygge nyt på, i takt med at det bliver 

aktuelt. 

Kunne man ikke udvide skolen på hjemmeværnsgrunden? 

Ditte Esbirk, projektleder: Grunden har ikke været i spil, da den ligger længere væk. 

 

Trafik: 

Laves der nye cykelstier? 

Nina Holst, planchef: Det er ikke en del af projektet. Dette er kun en plan for skolen, men vi vil gerne gøre 

det muligt at flytte indkørslen til p-pladsen, så det bliver muligt at afvikle trafikken bedre og mere sikkert. 

 

  

Kommenterede [AMNE1]:  


