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Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 258 for Bondebyen 

Den eksisterende lokalplan 199 for Bondebyen har bl.a. til formål at bevare hele områdets 

beplantningskarakter, og der er i lokalplanens bilag 3 som bevaringsværdig beplantning udpeget 

107 træer og den relativt nyplantede allé ved Sognegården og som karakterskabende beplantning er 

der ligeledes udpeget 107 træer og ca. 20 busketter. 
 
På den baggrund er der tale om en meget voldsom forringelse af beskyttelsen af beplantningen i 
Bondebyen, da det kun er den relativt nyplantede allé langs Sognegården, der bliver beskyttet i det 
nye lokalplanforslag 258. Det medfører således, at beskyttelsen af 214 træer og ca. 20 busketter 
bortfalder. 
 
Danmarks Naturfredningsforening finder, at det både er i åbenlys strid med kommuneplanen, hvor 

kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at kommunens særlige grønne karakter sikres og med 

kommuneplanens ramme for Bondebyen (1.3.82), hvor der står, at Bondebyen særlige bebyggelses- 

og beplantningskarakter skal bevares. 

  
Danmarks Naturfredningsforening protesterer på den baggrund kraftigt imod, at beskyttelsen af hele 
beplantningen i Bondebyen reelt ophører, og at lokalplanforslaget er i modstrid med både 
kommuneplanen og dens ramme for Bondebyen. 
 
Baunegården skal fortsat være en del af Bondebyen 
Lokalplanforslaget for Bondebyen medfører, at Bondebyen bliver mindre, fordi Baunegården ifølge 

lokalplanforslaget ikke længere skal være en del af Bondebyen. Baunegården er en af de historiske 

gårde i Bondebyen og dens have rummer 2 helt enestående træer, som bør bevares. Ved ikke at 

medtage Baunegården i lokalplanen vil kommunen kunne sælge den til nedrivning for at give plads 

til nyt byggeri. 

 
Danmarks Naturfredningsforening protesterer på den baggrund kraftigt imod, at Baunegården ikke 
er med i lokalplanforslaget for Bondebyen, da den har været en vigtig del af landsbyen Bondebyen i 
over 200 år og fortsat bør være det. 
 

Med venlig hilsen 
 

Hans Nielsen 
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