From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:55:22 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar ang. Udvidelsen af Per Gyrum Skolen.

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Bente Karsberg
Sendt: 17. august 2020 15:29
Til: Plan
Emne: Høringssvar ang. Udvidelsen af Per Gyrum Skolen.

Til:
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Høringssvar vedrørende lokalplan for udvidelsen af Per Gyrum Skolen.
Undertegnede og min sambo bor i Mariehøj 234. Vi er ikke dagligt i direkte kontakt med skolen og de gener det
medfører for øvrige beboere i Niverødgården og op af grunden, men vil alligevel stille os mod planlægningen.

Imidlertid har vi mange gange skulle fra vores bopæl hen ad 8 tiden om morgenen og ser derfor tydeligt, og
rammes selv af ,de gener,som det medfører. Biler kører på kryds og tværs frem og tilbage på Mariehøjvej, ind
og ud fra Circle K og begge P-pladser på siden af denne. Det er rent ragnarok, og personligt er jeg selv ræd for
at overse personer eller biler. Uagtet om du skal den ene eller anden vej, kan du ikke se i alle retninger på en
gang, og alt udsyn ændrer sig på sekunder. Er sikker på det er et spørgsmål om tid, inden der sker noget
alvorligt mht. personskade. Har da også hørt om lettere skader adskillige gange. Hvis elevtallet stiger, og de
laveste klasser flyttes op i Hovedbygningen, tør vi slet ikke tænke på, hvilke problemer vi render ind i.
Mange mindre elever køres i skole, da eleverne mestendels kommer fra Humlebæk og Fredensborg og
kommuner udefra. Ligeledes køres mange af de større børn. Det vil i den grad skabe et afleverings- og P
helvede, som jeg ikke ønsker skal koste liv. Vi er bestemt ikke imod skolen, men imod en udvidelse.
VI ved, at Per Gyrum Skolen selv har bedt kommunen om at undersøge muligheden for anden beliggenhed,
hvor det ikke er til gene. Kan forstå at kommunen har overhørt dette, hvilket vi finder meget mærkværdigt ikke
er blevet gjort, da det vil løse hele problematikken på tilfredsstillende vis for alle.
Mariehøj bebyggelsen er ikke børnefjendsk – tværtimod, men beboere som bor lige op ad skolen, vil miste al
personlig frihed og være total underlagt skolens dagsform. Det er ikke rimeligt.
Vi er selv lige flyttet fra bebyggelsen på Byvejen til en større bolig i Mariehøj og er glade
for, at vi ikke skal have udsyn og gener fra en skole i 2 plan som nabo. Vi elsker vores have, rum for udeliv og
lyden af fugleføjt. Der skal altid være plads til børn og lidt larm, det er livsgivende, meeeeen – Alt med måde.
Så kære I, hjælp Per Gyrum Skolen med at finde en bedre location for udvidelse – Evt. Niverød skolen Nord, når
den nye Bymidte skal etableres, så vi kan få ro på i vores område.
Med venlig hilsen
Bente Karsberg / Jesper Laulund Hansen
Mariehøj 234
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:50:09 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Sendt: 18. august 2020 04:01
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv
Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2 #
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
Et stort NEJ til udvidelsen af Per Gyrum skolen.
Skolen er ikke beregnet til et så stor antal elever, ej heller hvor den lige nu er placeret, den er beliggende alt for tæt på
beboelsen Niverødgården 1 - 39.
At give tilladelse til en udbygning i 2. sals højde stikker totalt imod hvad der står i tidligere Byplaner, her skrives at der
højst må bygges i 1½ sals højde, og der skal bygges en støjmur 3,5 m i højden rundt omkring, dette er jo totalt umuligt i den
forbindelse.
Hvis skolen vil bygge kan den jo bygge på grunden Mariehøj 5, 2990 Nivå, der er den ikke til så meget gene, som den er nu
i hensyn til Niverødgården's beboer.
Trafikken er og bliver altid til besvær, når reglerne for parkering ikke kan og vil overholdes, og skiltningerne ikke
overholdes selv om de er meget tydelige, må det være endnu en grund til at skolen flyttes et andet sted hen.
Som borger i Niverød IV, kan jeg ikke se at vi skal betale for de skader skolen laver på de grønne områder, og vores grønne
mænd skal udbedre de skader alle bilerne laver ved at holde ulovligt.
Hvem skal betale for de tomme lejligheder/ huse der kommer, når mange fraflytter? vores husleje bliver forhøjet i hele
Fredensborg Boligforening, og hvis det sker kommer der endnu flere der flytter, da huslejen efterhånden ikke kan dækkes af
ens pension, selvom man får boligsikring.
Med venlig hilsen
Inge Falk-Petersen Mariehøj 446
2990 Nivå
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Charlotte Bie
Sendt: 18. august 2020 00:00
Til: Plan
Emne: Re: Per Gyrum Skolen

Beklager, nedenstående høringsvar er fra mig, Charlotte Bie og ikke Helene Melsen. Hendes navn og
adresse blev ved en copy paste fejl indtastet.
Så altså fra Charlotte Bie, Strandvejen 356.
Sendt fra min iPhone

Den 17. aug. 2020 kl. 23.40 skrev Charlotte Bie :

Høringsvar Per Gyrum Skolen
Det er altafgørende at ejer og lejer opretholder de samme muligheder under ny lokalplan,
som der har været de forgangne år, hvor kommunen har været ejer.
Kommunen har fundet det juridiske plangrundlag i overensstemmelse med at drive
bibliotek, jobcenter, skole, fritidshjem, pædagogisk-psykologisk rådgivning m.m.
Det skal være muligt under en ny lokalplan at have de samme aktiviteter.
At indskrænke brugen til alene at omfatte skole er ikke uholdbart for brugen og
muligheden for at leje ejendommen ud og vil mindske værdien af ejendommen.
Det har naturligvis været medbestemmende for købsprisen at ejendommen kan bruges
alsidigt.

Vh Helene Bøge Melsen, Lågegyde 145, 2980 Kokkedal

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:49:39 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar vedr. lokalplan N106 for udvidet skolebyggeri

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Marie Louise Tolstrup (MLM - Programleder - Cphbusiness)
Sendt: 17. august 2020 23:57
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. lokalplan N106 for udvidet skolebyggeri

Kære Fredensborg kommune

Vi har to drenge i hhv. 2. og 5. klasse på Per Gyrum skolen i Nivå. Per Gyrum skolen er en fantastisk
skole, der har faglighed og social trivsel i fokus, hvilket inkluderer børn fra alle sociale lag og miljøer.
Per Gyrum skolen er en populær skole og arbejdsplads, som må betragtes, som et stort aktiv for
kommunen. Derfor undres vi over at Fredensborg kommune tilsyneladende trækker en allerede givet
byggetilladelse tilbage, til en i øvrig meget tiltrængt tilbygning til skolen.
Da Per Gyrum i 2015 købte Niverødgården 2, fremgik følgende fremtidige forhold af udbudsvilkårene:

22. Fremtidige forhold

22.1 Hvis tilbudsgiver ønsker en anvendelse, der kræver lokalplan, skal et
lokalplanforslag udarbejdes. I givet fald vælger og financierer udbudsgiver og
tilbudsgiver i fællesskab en professionel byplankonsulent til lokalplanudarbejdelsen.

22.2 Der kan forventes nedenstående krav til hovedindhold i en lokalplan:
 Lokalplanområdet omfatter ejendommene Niverødgården 2, matrikel nr. 1vo Niverød
By, Karlebo og Niverødgården 1 – 39, matrikel nr. 1fv Niverød By, Karlebo beliggende i
område III i byplanvedtægten.
 Anvendelsen fastlægges til offentlige formål og boligformål.
 Til skoler og institutioner, såvel som boliger skal det sikres, at der er tilstrækkelig og
hensigtsmæssig parkering.
 Bebyggelsesprocenten på de 2 matrikler må under ét maksimalt udgøre 45 %.
 De ubebyggede arealer på Niverødgården 2, matrikel nr. 1vo Niverød by, Karlebo kan
ved ovennævnte maksimalt tilladte bebyggelsesprocent og med respekt af eksisterende
bebyggelse på de 2 matrikler maksimalt udnyttes til ny bebyggelse med et samlet
bruttoetageareal på indtil 2.384 m 2 .
 Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m.  Ny
bebyggelse skal af hensyn til placering, udformning, farver og materialer tilpasses det
omkringliggende byggeri og havelandskab.
 Matrikulære ændringer muliggøres.
 Bygninger med en SAVE værdi på 1-4 pålægges forbud mod nedrivning eller
omfattende ændring. 15 22.3 Udbudsgiver accepterer, at tilbudsgivers tilbud er forudsat,

at der kan gennemføres en lokalplan i overensstemmelse med de rammer / indhold, der er
anført i § 21.2. (der skulle have stået § 22.2)

Ifølge ovenstående udbud blev Niverødgården købt med en byggeret på 2.384 kvm 2, en ret som
boligselskabet KAB allerede havde opnået i tidligere budrunde.

Fredensborg kommune bryster sig af, at være en erhvervsvenlig kommune, og man bør derfor
overholde en indgået aftale med en lokal virksomhed.

Per Gyrum skolen bør, efter vores opfattelse, således bevare retten til udbygning om de søgte 800
kvm2. I overensstemmelse med udbudsmaterialet og tidligere anvendelse af Niverødgården bør
tilbygningen status fremadrettet bevares til offentlige formål og boligformål.

Med venlig hilsen
Marie Louise Tolstrup
Programleder

Cphbusiness Søerne | Nansensgade 19 | DK-1366 København K |
|

From:
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Charlotte Herforth
Sendt: 17. august 2020 23:52
Til: Plan
Emne: Høringssvar om udvidelse af Per Gyrum Skolen.

Da jeg var barn gik jeg på Nivå Centralskole, fra bh.kl. til 10.kl. jeg er opvokset i Nivåvænge, som
ligger tæt på skolen. Jeg synes det var fantastisk, at bo så tæt på min skole, det var trygt.
Som voksen er jeg kommet tilbage til Nivå, mine drenge har også gået på Nivå Centralskole, vi er alle
meget glade for Nivå. Men det er smerteligt hver gang nogen skriver noget negativt om Nivå, for det er
ikke de billeder vi har af Nivå.
Det kan være svært , at blive ved med at holde fast i sin romantiske forestilling om vores skønne Nivå,
med et center, der er i total forfald, en havn, som også trænger til en omgang, med unge utilpassede der
sælger X fra deres biler, ved sognegården, centret og tanken. Et Nivå i forfald.
Jeg ved der er tanker og planer omkring Nivås fremtid.

Men,,,,Hvad gør I som politikere, for at bevare det private initiativ, at støtte op om en blomstrende
virksomhed som Per Gyrum Skolen er, en skole med mere end 40 ansatte, ca 300 elever og ja så er der
forældre og søskende. Per Gyrum Skolen har en berøringsflade på + 1000, over det 5 år den nu har
eksisteret.
Jeg bliver så stolt, når jeg på mine ture rundt i Nivå møder Nivå-borgere, der roser vores værk.
Tænk sig, at vi havde modet til at starte en skole, den er blevet en succes, der er venteliste til næsten
alle klasser, vi gør en forskel for Nivå.
Elever, der har skiftet skole, har ofte en historie med, og den er sjælden munter, der jo en grund til at
man skifter skole. Men på Per Gyrum Skolen, får de en ny chance, og finder glæden ved at gå i skole
igen. Vi har rigtig mange solskinshistorier.
Vi får så megen ros fra forældrene, for den skole vi har skabt.
Som politiker kan I også gøre en forskel.
Må det blive tiden for de gode historier for Nivå, et nyt center, med beboelse og skole op ad hinanden,
en havn med mange visioner og nye tiltag, og støtte til en fantastisk privat virksomhed Per Gyrum
Skolen, der har fået Nivå på det positive landkort. Folk flytter til Nivå pgs. Per Gyrum Skolen.
Lad os hylde mangfoldigheden, vise der er plads til alle, lad os sammen få løst de trafikale
udfordringer, lad os sammen hjælpe de få meget larmende beboer, så også de kan få en glad dag.
Jeg vil fortsætte med at gøre en forskel, for "mit" Nivå, gå rundt i området og snakke med alle de
dejlige mennesker, som også bor omkring Niverødgården. Dem der gerne hilser og snakker og ikke
mindst roser os og vores elever, for at være søde, høflige og velopdragne og så tage ansvar.
Kære politikere, jeg ønsker inderligt, at I bruger al den tid I behøver for at tage den rigtige beslutning,
eller følge lokalplanen som den er, og lade Niverødgården forblive skole og lade Per Gyrum Skolen få
lov til at sammenlægge de forskellige afdelinger.
Må en byggetilladelse blive en realitet.
Da jeg var barn startede Niverødgårdskolen på Niverødgården, deraf navnet, på det tidspunkt var der
også beboelse.
Hvad er der blevet af den socialdemokratiske tankegang, skal der ikke være plads til alle?
Med venlig hilsen
Charlotte Herforth
Medstifter af Per Gyrum Skolen

Vedr. forslag til Lokalplan N106.

Niverød 14.08.20

Jeg er imod vedtagelse af ovennævnte Lokalplanforslag fordi:
Selve bygningen i haven vil være utrolig skæmmende og medføre mulighed for at se ned i naboernes haver.
På det digitale borgermøde blev der godt nok peget på de store træer som ”værn”; lidt letkøbt argument
fra kommunens side, da træerne ikke har blade om vinteren.
Det øgede antal børn på Niverødgården.
For det første er skolens udmeldinger om, hvor mange elever, der skal samles på Niverødgården,
forskellige. Tallene 200, 240 og 300 har været nævnt. Jeg har svært ved at forestille mig, hvor så mange
elever skal opholde sig i frikvartererne, når der oven i købet ligger en stor bygning i haven, hvilket uden tvivl
vil gå ud over Fredensborg Boligselskabs nærliggende legeplads, som i forvejen af og til bruges (uberettiget)
af skolens elever.
Trafikken omkring skolen vil øges MÆRKBART.
Det er i forvejen vanskeligt som bilist at komme fra Mariehøj og ud på Nivåvej om morgenen fra ca. 07.4508.15.
En trafikmåling, der skulle afdække problemet, blev lavet på dage, hvor der ikke var mange elever i skole.
Derudover var forældrene instrueret i ikke at køre helt ned til Niverødgård, men i stedet sætte eleverne af
ved Mariehøj 5.
Parkering.
Det virker, som om skolen ikke kan opfylde antallet af parkeringspladser på egne matrikler, hvilket i sagens
natur vil betyde øget brug af beboernes p-pladser.
I forbindelse med arrangementer holder der biler (forældrenes?) overalt og ulovligt; også på græsrabatter,
som ødelægges, hvis vejret er vådt, og efterfølgendemå genoprettes på Fredensborg Boligselskabs
bekostning.
Risiko for ledige boliger i Fredensborg Boligselskab.
Der har i år været større fraflytning fra boligerne i Niverødgården end sædvanligt. Risikoen for, at denne
tendens vil brede sig til Niverød IV er tilstede, da øget støj, indkig til haver og mere trafik omkring PGS’s
matrikler, vil være en naturlig følge af byggetilladelse.
Den potentielle risiko for, at boliger nærmest skolen ikke kan udlejes er tilstede. De økonomiske tab ved
tomme boliger afholdes af boligselskabet = beboerne.
Med venlig hilsen
Eva Merete Dam, Byvejen 53, 2990 Nivå.
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Charlotte Bie
Sendt: 17. august 2020 23:40
Til: Plan
Emne: Per Gyrum Skolen

Høringsvar Per Gyrum Skolen
Det er altafgørende at ejer og lejer opretholder de samme muligheder under ny lokalplan, som der har
været de forgangne år, hvor kommunen har været ejer.
Kommunen har fundet det juridiske plangrundlag i overensstemmelse med at drive bibliotek, jobcenter,
skole, fritidshjem, pædagogisk-psykologisk rådgivning m.m.
Det skal være muligt under en ny lokalplan at have de samme aktiviteter.

At indskrænke brugen til alene at omfatte skole er ikke uholdbart for brugen og muligheden for at leje
ejendommen ud og vil mindske værdien af ejendommen.
Det har naturligvis været medbestemmende for købsprisen at ejendommen kan bruges alsidigt.

Vh Helene Bøge Melsen, Lågegyde 145, 2980 Kokkedal
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Octavio Pons Puertas
Sendt: 17. august 2020 23:28
Til: Plan
Emne: Høringssvar

Att: Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN N106 FOR UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN SAMT
TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017.
Jeg er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården.

Placeringen af den nuværende Per Gyrum skole midt i en fredelig og socialt velfungerende
boligbebyggelse er af mange grunde uhensigtsmæssig og medfører en lang række gener og ulemper for

de omkringboende.
Først og fremmest de kraftige støjgener, som dagligt påføres primært de beboere i de boliger, der ligger
tæt op til skolen – og især støjen fra skolegården, som er placeret direkte op til beboernes haver og
vinduer, men som også høres over til hvor vi bor, på den anden side af bebyggelsens store legeplads,
altså ikke klods op af skolen.
De udtalte trafikale og parkeringsmæssige ulemper og problemer, som trafikken til og fra skolen har
medført, særligt i morgentimerne, og ved særlige arrangementer, hvor man ofte parkerer på
bebyggelsens græsplæner, og på beboernes i forvejen for få p-pladser.
En udbygning af skolen, som er fremlagt med en flerdobling af elevtallet, vil mangedoble disse
problemer og medføre helt urimelige belastninger for os beboere.
Jeg foreslår, at der findes en alternativ placering for denne udbygning på en helt anden lokalitet – en
placering som ikke er midt i et boligkvarter.
Octavio Pons Puertas
Mariehøj 273
2990 Nivå
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Rie Eliasen
Sendt: 17. august 2020 23:13
Til: Plan
Emne: Høringssvar

Att: Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

VEDR. FORSLAG TIL LOKALPLAN N106 FOR UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN SAMT
TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017.
Jeg er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården.

Som beboer i Mariehøj har jeg igennem de seneste år med stor undren observeret placeringen af Per
Gyrum skolen, hvis hoved-indgangsparti ligger ca. tre meter fra beboerlejlighederne i Niverødgården. I
den tid Per Gyrum skolen har haft til huse, alt for tæt på beboelserne, har rigtig mange beboere givet
udtryk for at være generet af skolens tilstedeværelse, især om morgenen, men også hen over dagen.
De gener jeg som beboer i Mariehøj oplever med den eksisterende Per Gyrum skole er:
1. Kaotisk trafik omkring Mariehøj, når forældrene til skolens elever afleverer og henter i bil, dog
især om morgenen. Det er meget svært at komme ud fra bebyggelsen på Mariehøj til
Niverødvej, i et længere tidsrum, når børnene møder ind om morgenen.
1. Parkeringsproblemer på Mariehøjs i forvejen overfyldte P-pladser og stikveje, idet forældre og
besøgende til skolen parkerer på Niverød IV’s parkeringspladser, og også udenfor p- pladserne.
1. Trods det at vores bolig ikke ligger klods op af skolen, så kan vi når vi holder fri fra job høre
den generende støj fra børn, der råber, i frikvarterer og pauser. Såvel omkring Niverødgården,
som på Mariehøjs grønne arealer , på legepladsen og hele vejen rundt om Mariehøjs fælleshus
Laden.

Det er åbenlyst, at en eventuel udvidelse af Per Gyrum skolen kun vil forværre de allerede eksisterende
problemer og gener, for nærområdets beboere.
På denne baggrund er det min klare opfattelse, at det vil være særdeles belastende for boligbebyggelsen
hvis skolen udbygges og skal rumme mange flere børn.
Mit forslag er at finde en helt anden beliggenhed, hvor Per Gyrum skolen kan gennemføre sine
udvidelsesplaner. Det forlyder, at den nærliggende kommunale skole i nærmeste fremtid står for
lukning, hvorfor disse lokaliteter ville være oplagte for kommunen at sælge.
Samlet set burde der aldrig være givet tilladelse til skole midt i beboelsesområdet, og jeg anmoder
derfor om, at man meget nøje overvejer og lytter til de mange klager og indsigelser.

Med venlig hilsen
Ruth-Inge Skovgaard Eliasen
Mariehøj 273
2990 Nivå
Sendt fra min iPad

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:48:04 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar vedrørende lokalplan N 106

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Helge From
Sendt: 17. august 2020 23:03
Til: Plan; Fredensborg
Emne: Høringssvar vedrørende lokalplan N 106

Vi, bestyrelsen i Niverød III, er enige i Fredensborg Boligselskabs høringssvar vedr. ovenstående,og vi
bakker fuldstændigt op om svarets indvendinger, krav og konklusioner.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Helge From, formand.

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:47:50 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Mikkel
Sendt: 17. august 2020 22:58
Til: Plan
Emne: Høringssvar

Høringssvar vedr. byggesagen på Per Gyrum Skolen, afdelingen v Niverådgården, lokalplan N 106 for
udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.
Hvor er det trist at være vidne til, den hetz meget få borgerne ydre i det offentlige rum, og på de
sociale medier.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor Fredensborg kommune ikke gør, hvad der er allerbedst for at støtte Per
Gyrum Skolen, skolen ligger hvor den må og gør intet forkert, lad den blive på Niverødgården, som jo
tidligere i 70érne også var en skole, og med bebyggelse omkring.
Tænk sig at vi har en Privat skole i Nivå, og endda én som er rigtig god og meget eftertragtet og, hvor
de formår at få nogle dygtig kloge elever ud i den anden ende.

Jeg har altid været stolt over at bo i Nivå, men er også blevet trist over det forfald som Nivå
efterhånden har gennemgået over de seneste år.
Hvordan kan man som kommune ikke kysse det velkomment, at der er nogle kræfter, der orker at
gøre noget godt for Nivå, som er med til at sætte Nivå på det ”nordsjællandske” landkort.
En skole der gør en kæmpe forskel, for elever, forældre, lærere, pædagoger, teknisk personale ja for
hele området.
Der er få onde tunger, der gyder deres betændelse ud i området, råber og er helt urimelige. Det er så
få timer, der er elever på skolen, jeg kan ikke forstå, hvorfor man som kommune ikke hylder denne
fantastiske skole og deres kæmpe arrangement, som i den grad er med til at højne Nivå.
Jeg er også borger i Fredensborg kommune og dette vil helt sikkert få betydning for, hvor jeg sætter
mit X ved næste kommunalvalg.
Jeg går ind for at Per Gyrum Skolen får deres byggetilladelse igennem, så de kan samle skolen.
Med venlig hilsen
Mikkel H. Thorsdam

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:47:36 +0200
Claus Steffensen
VS: lokalplan N106

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fra: Anders Thorup Prendergast
Sendt: 17. august 2020 22:48
Til: Plan
Emne: lokalplan N106

Ang. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan
2017

Jeg støtter hermed lokalplansforslaget for udvidelse af Per Gyrum skolen.

Med venlig hilsen
Anders Thorup Prendergast
Valdemarsvej 7
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:47:16 +0200
Claus Steffensen
VS: Udvidelse af Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Suna Thorup Prendergast
Sendt: 17. august 2020 22:47
Til: Plan
Emne: Udvidelse af Per Gyrum Skolen

Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017
Jeg støtter forslaget om udvidelse af Per Gyrum skolen ved Niverødgården.
Med venlig hilsen
Suna Thorup Prendergast
Valdemarsvej 7
2990 Nivå

Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Team Plan og Byg
Rådhuset
Egevangen 3 B
DK.2980 Kokkedal
Nivå, den 17. august 2020
Mail:
EMNE: HØRINGSSVAR – SAGSNR. 20/3539
Indsigelser imod / ændringsforslag til Lokalplanforslag N106 samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017
for udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Som beboer i en af de 254 gårdhavehuse ’Mariehøj’ under Fredensborg Boligselskab, der omgiver
Niverødgården, gør jeg indsigelse imod en udvidelse af Per Gyrum skolen på Niverødgården 2.

Det digitale borgermøde 25. juni 2020:
Under gennemgang af trafik og parkering (se foto nedenfor) udtalte Planchef Jens Ulrik Romose,
”Derudover ligger der udenfor lokalplanområdet de øvrige parkeringspladser i området, som
Fredensborg Boligselskab har i dét område”. Man kan da ikke disponere over naboens grund og lade
den indgå som løsning på parkeringsproblemer! Parkering må rimeligvis etableres på egen grund!
Samme foto viser, at der i virkeligheden kun er 9 p-pladser på Niverødgården 2’s egen grund. Der er
9 pladser som brugsret med begrænsning på Fredensborg Boligselskabs matrikel. De massive
parkeringsproblemer, som allerede eksisterer, og vil forværres ved tilførsel af yderligere 100-200
elever forsøges løst ved etablering af 12 parkeringspladser på Mariehøj 5, som ligger ca. 150 meter
derfra.
Planchef Jens Ulrik Romose fortalte, at en lokalplan blandt andet skal beskrive ”Hvordan et byggeri
skal se ud”. Men det beskriver Lokalplanforslag N106 slet ikke!
Planchefen fortalte desuden, at lokalplanforslag N106 ikke kan regulere for, hvordan skolebørn støjer
/ folk færdes – om de bruger hovedtrappen i gården alligevel – om eleverne opholder sig i
Niverødgården 1’s gård - om forældrene kører helt op til hovedtrappen i stedet for at benytte ppladser på Mariehøj 5 – at med det nuværende lokalplanforslag står det skolens ejere fuldstændigt
frit for, hvordan udearealerne indrettes, fordi det heller ikke er reguleret af lokalplanen.
Adspurgt om, hvorvidt der kan indrettes fritidshjem, fritidsklub og lign. svarede planchefen, at der
kun måtte være skole, og at der i så fald ville skulle udarbejdes en ny lokalplan. Men Lokalplanforslag
N106 udlægger matriklen til offentligt formål, hvilken betegnelse i sig selv antyder institutionsformål.
Planchefen medgav, at Niverødgården 1 og 2 begge er på 1 ½ etage.
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Indsigelser imod / mangler ved Lokalplanforslag N106:













Der mangler totalt krav til antal parkeringspladser i forhold til etageareal (som N103 fra 2015
indeholder). Placeret på egen grund. Ikke engang Kommuneplan 2017’s minimums
parkeringsnorm (Parkering, punkt 4.1.20, som har været debatteret i forbindelse med Nivå
Bymidte) er medtaget.
Der kræves kun 50 cykelparkeringspladser til 200-300 elever og 40 ansatte.
Der er overhovedet ingen krav til bygningens udseende.
Der mangler krav til indretning af udearealer, så det generer naboer mindst muligt, således
som PMK-udvalget besluttede den 6. maj 2019, at bygherre skulle fremkomme med.
Hovedindgangen skal flyttes til havesiden, men der mangler krav om, at indgangen imod nord
ikke må benyttes.
Der er INGEN bygninger i området, der er 2 etager. Alle er maksimalt 1½ etage, hvilket vil sige
1 plan med udnyttet tagetage og højt saddeltag. De 254 gårdhavehuse, der omkranser
Niverødgården er kun i 1 plan med flade tage og kun få meter høje. Det vil derfor skæmme
hele området, hvis en udvidelse tillades i 2 fulde etager. Og det vil give de omkringliggende
lave boliger og haver massive indbliksgener.
Den af bygherre krævede undersøgelse for flagermus er slet ikke udført. Dette er ikke noteret
noget sted. Fremtidig fældning af træer må således ikke ske uden.
Viatrafik benyttes af Fredensborg Kommune ved helhedsplanen ved Humlebæk Bymidte. ”I
forbindelse med udvidelsen har Per Gyrum Skolen på vegne af Fredensborg Kommune bedt
ViaTrafik om at udarbejde en trafikanalyse”.
Trafikanalysen giver ikke et retvisende billede af virkeligheden og en del oplysninger i analysen
er faktuelt forkerte. Der er foretaget droneoptagelser i et boligområde. Der er foretaget
besigtigelse på en kendt og ikke repræsentativ dag lige før skoleferien, og man har således
kunnet bede forældrene om at parkere andre steder / undgå at nærme sig skolen denne dag.
Intet i trafikanalysen står til troende, og jeg undrer mig over, at ViaTrafik ikke har foretaget
trafiktællinger ved Mariehøj 483, som jo i dag huser de børn, man ønsker at flytte til
Niverødgården 2.

Trafikale forhold, parkering, trafiksikkerhed
Jeg har således selv foretaget et par trafiktællinger ved Mariehøj 483 og talt 45-60 biler på ca. 30
minutter om morgenen. Og dette er foretaget i sommerhalvåret. Antallet af kørsler er højere om
vinteren og ved vådt føre.
Det vil sige, at af 100 børn i 0.-4. klasse køres minimum 45-60% af børnene i skole af forældrene og
de fleste følges også helt ind på matriklen, hvorfor mulighed for parkering er essentielt. Disse tal
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stemmer ikke overens med Planchef Jens Ulrik Romoses forventninger til, at der vil køre 17 biler ekstra
om morgenen, hvis man flytter de 100 børn op til Niverødgården 2.
Det vil være katastrofalt for området ved Niverødgården 2 - og trafiksikkerheden, når det viser sig, at
planafdelingens forventninger til, at trafikken kun øges med 17%, slet ikke holder stik.
Man planlægger at oprette 12 permanente parkeringspladser på matriklen Mariehøj 5. Børnene skal
så enten selv gå over den yderst trafikerede stamvej og skolevej ”Mariehøj”, hvor der hverken er
fortov eller cykelsti. Som det fremgår af foto nedenfor, parkerer forældrene gerne lige foran
overgangen, hvor børnene skal krydse stamvejen, hvilket giver ekstremt dårlige oversigtsforhold.
Denne løsning giver derfor alt andet end sikker skolevej.
De 12 parkeringspladser på Mariehøj 5, skal oprettes på 80 til 100 elevers nuværende boldbaner /
skolegård (8.-10. klasse). Hvor skal eleverne så tage ophold udenfor?
Ydermere er der på matriklen tilkommet en fritidsklub for 100 elever i 3.-6. klasse, som også skal have
anvist udearealer til ophold og spil. Og da Lokalplan N103 fra 2015 kræver 21 parkeringspladser + 2
handicappladser, når der drives institution, kan jeg ikke se det muligt at oprette så mange p-pladser
og stadig sørge for tilstrækkelige grønne arealer med en grund på 3547 m2.
Per Gyrum Skolen påstår, at de ikke benytter de allerede eksisterende 8 p-pladser på Mariehøj 5. Men
som det fremgår af foto nedenfor holder der ofte 12 biler parkeret på kryds og tværs.

Støjgener.
Da der ingen steder på matriklen Niverødgården 2, er støjværn mod omgivelserne, opleves støjen
herfra yderst generende. Almindelige skoler, bygget hertil, har skolegård placeret væk fra naboer og
eventuelt med støjværn. Dette eksisterer ikke i dette tilfælde. Ydermere forstærkes støjen i
Niverødgården 1’s lukkede gård i høj grad. Og den påtænkte bygning på 800 m2 giver ingen garanti
for at mindske støj. Tværtimod siges det, at støjen vil blive kastet tilbage og dermed forstærkes. Ved
at tilføre området yderligere 100-200 elever vil dette problem forstærkes ekstremt.

Ændringsforslag:




Krav til antal parkeringspladser på egen grund, minimum som parkeringsnorm i
Kommuneplan 2017
Krav til antal cykelparkeringsstativer i forhold til antal elever / ansatte
Nøje krav til bygningens udseende, så det passer ind i området. Maks. 1½ etage med højt
saddeltag. Maks. 7½ meter højt. Ingen altaner eller balkoner. Ingen vinduer mod øst, eftersom
der kun er 20 meter til Byvejen. Hensyntagen til boligerne ved Mariehøj 100-numrene, så
man mindsker indbliksgener dér.
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Krav til udearealer skal defineres i lokalplanen, så det generer naboer mindst muligt. Skolen
må ikke sætte hegn, legeområder o.s.v. op efter eget valg.
Hovedtrappen i gården mod nord skal blændes / må ikke benyttes.
Niverødgården 2 må ikke drive fritidshjem, fritidsklub eller anden institution på matriklen,
således at støjgenerne forlænges i hverdagen inden kl. 8 og efter skoletid ved 13-14-tiden.

Jeg mener således ikke, at en udvidelse af Per Gyrum Skolen på matriklen Niverødgården 2, er
hensigtsmæssig for hverken elever eller beboere i området. Området og adgangen for enden af den
smalle fælles privatvej er slet ikke gearet til en udvidet skole med 200-300 elever. Og skolen kan ikke
anlægge de nødvendige parkeringspladser på egen grund.
Med venlig hilsen
Berit Haut
Mariehøj
Nivå

Niverødgården 2. Til 2-300 elever og 40 ansatte: 9 parkeringspladser på egen grund! Ingen kys og
køre bane! 50 cykelparkeringsstativer! 17 ekstra biler om morgenen?
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Reminiscenserne af ulovlig parkering ved PGS fødselsdagsfest.
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Ringe oversigtsforhold ved overgang for fodgængere ved Mariehøj 5 pga. ulovlig parkering.
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12 biler, som jævnligt, på Mariehøj 5s eksisterende p-plads.
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Fredensborg Kommune
Planafdelingen

Sendes til fredensborg@fredensborg.dk og plan@fredensborg.dk

HØRINGSSVAR – Lokalplanforslag N106 samt tillæg til Kommuneplan 2017 for udvidelse af Per
Gyrum Skolen.

Jeg er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården 2.
Der er slet ikke plads til al den trafik op ad den smalle fælles privatvej og der opstår næsten dagligt
farlige situationer, hvor beboere er ved at blive kørt ned, fordi alle forældre har travlt om morgenen,
er ved at komme for sent, og barnet helst skal sættes af helt henne ved hovedtrappen. Der er slet ikke
parkeringspladser nok. Og når man vil flytte 100 børn i 0.-4. klasse op på Niverødgården 2 vil der
komme et ekstra stort behov for kørsel til og parkering tæt på Niverødgården 2. Børn i den
aldersgruppe har ekstra stort behov for at blive fulgt helt ind i skolen af deres forældre. Og da der er
tale om en privatskole, er oplandet meget større end ved en folkeskole, hvor de fleste bor i cykel- /
gåafstand til skolen.
Ved arrangementer på Per Gyrum Skolen er det allerede nu med 100 børn totalt håbløst. Forældrene
parkerer overalt, ulovligt, på ubefæstigede rabatter, foran beboernes havelåger, på deres
handicappladser o.s.v. Først har de taget alle beboernes egne parkeringspladser.
At tro at forældrene vil parkere på Mariehøj 5 og så gå med børnene de ca. 150 meter hen til
Niverødgården 2, er utopi. Og 12 parkeringspladser på Mariehøj 5 forslår ingenting. Der vil blive et
rent trafikkaos. Den påståede trafiksikkerhed for børnene vil være en by i Rusland.
Beboerne er totalt generede af støj fra skolen og blomsterbede trampes ned. Til trods for, at eleverne
ikke må tage ophold i gården, sker det dagligt. Og der driples bold o.s.v. hele vejen til og fra boldbanen.
Naboskabet er i særdeles dårlig forfatning. Det vil kun blive værre, hvis der så tæt på beboelse, og
midt i et boligområde, tillades endnu flere børn og endnu mere støj. Kommuneplan 2017 lovede, at
der ikke skulle bygges yderligere i dette boligområde med tæt-lav bebyggelse.

Med venlig hilsen
Stephanie Haut
Humlebæk

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:45:49 +0200
Claus Steffensen
VS: Indsigelse imod udvidelse af Per Gyrum skole

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Henrik Sørensen
Sendt: 17. august 2020 21:29
Til: Plan
Emne: Indsigelse imod udvidelse af Per Gyrum skole
Til hvem det måtte vedkomme.
Undertegnede ønsker med denne mail at gøre opmærksom på de gener, en
planlagt udvidelse af Per Gyrum skolen vil medføre.
I skrivende stund er der allerede problemer imellem brugere af (herunder
forældre af skolenebørnene tilknyttet) Per Gyrum Skolen, som bl.a.
omfatter trafikale problemer ved afsætning af børn om morgenen, hvor
forældre blokerer for ind- og udkørsel fra Mariehøj og dermed forhindrer
beboere i at tage på arbejde. Dette har endog endt i konfrontationer
imellem beboere og oprevne forældre, som ser højt på færdselslov.
Ved arrangementer på skolen parkerer forældre og pårørende dels til gene
for trafikanterne til og fra Mariehøj (beboerne især), herunder på
grønne områder og udfører markskade, som skal udbedres på beboernes
vegne. Ligeledes optager forældre parkeringspladser og forhindrer dermed
beboerne i at parkere ved deres eget hjem.
Hertil kommer de støjgener, som allerede er ved den eksisterende skole:
I den nuværende situation oplever beboerne særdeles støjende og
uopdragne børn, som direkte søger konfrontation med beboerne. Denne støj
kan i sidste ende gøre dagligdagen så sur for beboerne, at de endte
fraflytter eller får helbredsmæssige problemer. At støj er skadelig, kan
jeg attestere, idet jeg i en årrække har arbejdet med støjmålingsudstyr
til arbejdsmiljø og undervist i samme professionelt.
Det er undertegnedes vurdering, at disse problemer vil i høj grad
eskalere, såfremt en udvidelse af Per Gyrum Skolen gennemføres. For ikke
at nævne det trafikkaos selve anlægsarbejdet vil medføre mht. arbejdskørsel.

En løsning, som ikke eskalerer de nuværende problemer, bør derfor
findes. Denne løsning er ikke den planlagte udvidelse.
Venligst,
Henrik B. Sørensen, B.Sc.E.E.

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:45:36 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Anne Englev
Sendt: 17. august 2020 21:18
Til: Plan
Emne: Høringssvar til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen

Høringssvar for udvidelse af Per Gyrum Skolen
Per Gyrum Skolen skal have tilladelse til at udvide af mange årsager.

Per Gyrum Skolen er en fantastisk skole. De har meget dygtige, fantastiske og engagerede lærer. Vi har
flyttet begge vores sønner til skolen fra en af kommunens folkeskoler, og vi har aldrig fortrudt. Til
gengæld er vi meget taknemmelige for, at der var plads på skolen, for der er for de fleste klassetrin
venteliste for at komme ind. For nogle klasser er der ikke plads til flere elever – af den simple årsag, at
der ikke kan være flere børn i lokalet.

Per Gyrum Skolen kan noget ud over det sædvanlige og uden den, er jeg ikke sikker på, at vores børn
havde trives så godt, som de gør nu. Skolen er af stor værdig for kommunen og mange elever kører
langt og fra både nabokommuner og ikke-nabokommuner, for at gå i skole her.

Skolen tiltrækker meget dygtige og pædagogiske lærer, som har et engagement ud over, hvad vi ellers
har oplevet. Vi er desuden utrolig glad for, at skolen er i Fredensborg kommune, hvor vi bor, og derfor
ønsker vi også at skolen får lov til at udbygge. Skolens medarbejdere og ledelse skal have mulighed for
at forsætte det fantastiske arbejde, de allerede gør – til gavn for flere børn.

Lærerne kører desværre ofte mellem skolens tre matrikler i deres pauser – pauser hvor de kunne have
været sammen med vores børn eller bare have en pause mellem timerne. Det er meget vigtigt, at de
meget gode lærere, der er på Per Gyrum Skolen, ikke skal bruge deres pauser mellem skolens
matrikler, for det kan gøre, at de forlader os og skolen – og er alt andet end ønskeligt.

At skolen vil få mulighed for at blive samlet ved en udvidelse vil være rigtig godt og et stort plus for
skolen, og skolen som arbejdsplads. Samtidig vil der være mulighed for at bygge nye lokaler fx et
skolekøkken, så børnene kan få hjemmekundskab, sportsfaciliteter, hvor eleverne kan have idræt i den
kolde periode af skoleåret samt musik og billedkunst, hvor de kreative lærere og elever vil kunne
udfolde sig til gavn for alle. En udvidelse af skolen vil også give lokaler til flere klasser og dermed
flere elever og flere lærere /arbejdspladser, og bedst af alt vil skolen blive samlet.

Konklusionen er dermed fra min side, at kommunen vil være fattigere uden Per Gyrum Skolen. En
skole det er værd at holde fast på og dermed bør få tilladelse til at udvide. En skole, der har elever, der
kører lang, for at gå i skole, fordi det er en fantastisk skole. Fredensborg Kommune skal være glad og
stolt af, at den har en sådan skole, der er ud over det sædvanlige. Derfor, giv Per Gyrum Skolen
mulighed for at udvide skolen – det er ikke kun til gavn for lærere, ledelsen og eleverne. Det er også til
gavn for kommende elever og for kommunen, så man kan være stolt af at bo i Fredensborg Kommune,
og vide, at det er en kommune, der vil sine kommende generationer. Per Gyrum Skolen bør udvides og
samles og få tilladelse til at udbygge.

Venlig hilsen
Anne Englev, Langebjergvej 333, 3050 Humlebæk

From:
Sent:
To:
Subject:
[]
Attachments:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:45:23 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra:
Sendt: 17. august 2020 21:00
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
ønsker ikke der bliver bygget. da det vil belaste hele vores bebyggelse, og per gym over holder det de lover .når de har
angemanger deres biler over alt også på vores græsplæner. larm og affald alle vegne.hvis de fået lov til at bygge vil vi finde
et andet sted at bo.
Finn Woulund
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Claus Steffensen
VS: Indsigelse imod lokalplanforslag N106

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Yulia Kurkina
Sendt: 17. august 2020 20:56
Til: Plan
Emne: Indsigelse imod lokalplanforslag N106

Som Nivå borger vil jeg gerne sende min høringssvar angående lokalplanforslag N 106.
Jeg synes at lokalplan i sig selv oplyser Ikke så meget, derfor har det opstået så mange spørgsmål der giver grund til
debatter i lokalsamfundet.
Der ser ud som der er uoverenstemmelser mellem skolens udmeldelser og formålet med lokalplanen. Flere af
parkeringspladser der lægges til grund i analysen er allerede anvendt i lokalplan N103
Jeg er virkelig bekymret for Niverødgaard 2’s fremtid, der er dårlig naboskab mellem skole og beboer, derfor boligselskab
risikerer stor fraflytning fra både Niverødgaard og Niverød IV, som kommer til at påvirke økonomisk alle beboere i
Fredensborg boligselskab.
Udvidelse af skole betyder flere børn på matriklen, som kommer til at øde støjniveau som er i forvejen sundhedsskadelig i
skoletiden.
Jeg håber at borgerne bliver hørt og der bliver fundet andet sted til udbygning.
Med venlig hilsen
Yulia Kurkina
Mariehøj 266
3990 Nivå

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Mariehøj 17/8-20
Indsigelse vedrørende udvidelse af Per Gyrum skolen.
Efter gennemgang af materialet for udvidelsen af skole samt gældende lokalplan ønsker jeg at komme med min
indsigelse.
Niverødgaard er den sidste af 3 gårde i Niverød, hovedgården kan dateres tilbage til 1917, jeg finder det derfor
absurd, at denne i sin tid flotte hovedbygning skal skæmmes af en 800 m2 stor bygning, som jeg kan forestille vil
fuldstændig skygge for denne bygning.
Anlægget i haven med gamle træer vil forsvinde.
Endvidere går jeg ud fra, at den gældende lokalplan fra 19. januar 1977, havde til hensigt at bevare gården med
respekt for dens oprindelige udseende samt dets omgivelser, jeg kan derfor ikke forstå, hvis man vil ødelægge
hele Mariehøj og Niverødgård for at der kan gå 200 elever samt indføre klubaftener og dets lignende, det vil kun
give yderligere støj.
Der er regler for hvordan område 2 må bygge og drive erhvervsvirksomhed jfr. § 2 stk. 1 med hensyn til blandt
andet støj og eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for en omliggende
bebyggelse, dette må også gælde for Mariehøj og Niverødgård, når man i den grad vil ændre forudsætningen for
beboerne. 200 børn vil fylde meget på et lille område, det vil ikke fremover være en ”lille skole”.
Trafik og parkeringsforholdene er der heller ikke taget højde for, børnene kommer ikke fra nærområdet, det kan
vi mærke i hele kvarteret mellem kl. 7 og 9 og igen 14:30 til 17:00, her er der kortege kørsel til de nuværende
lokaliteter under Per Gyrum Skolen, og det er ikke just en langsom kørsel der bliver foretaget.
De p-pladser der eksisterer på Mariehøj og Byvejen er anlagt til fordel for beboerne på de respektive adresser
samt beboerne i Niverødgård, der er og vil derfor blive problemer i tilfælde af en udvidelse af skolen med hertil
hørende elever og lærere.
Det hedder sig at haven og omliggende grønne arealer og boldbaner skulle tilhøre Per Grum Skolen, men efter
gældende lokalplan af 19. januar 1977, ses det at tilhøre hele lokalområdet, det undrer mig derfor at visse
områder er lukket af.
Jeg vil derfor indstille til udvalget og kommunalbestyrelse af forkaste forslaget fra Skolen og anbefale at skolen
videreføres på en anden adresse, da skolen hverken kan/eller gør, lever op til lokalplanens §5., § 6. og §7.
Med venlig hilsen

Charlotte Ravnkilde Olsen
Mariehøj 457
2990 Nivå
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Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: ivan lynge
Sendt: 17. august 2020 19:44
Til: Plan
Emne: Høringssvar om forslag til udvidelse af Per Gyrum Skolen

Høringssvar om forslag til udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Vedr. forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Jeg er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården.
Det vil være meget uhensigtsmæssigt med en udvidet Per Gyrum Skole i et i forvejen alt for
tæt naboskab med boligafdelingerne Niverødgården og Niverød IV.
Allerede nu viser der sig mange uheldige episoder med gensidige beskyldninger om
chikanerier mellem skolen og dens naboer. At finde måder at komme overens på har
angiveligt ikke været muligt.
Ved en evt. udvidelse vil der jo nok blive endnu flere uheldige episoder – til skade for både
skole og nabolag.
Jeg bryder mig ikke om, at vi beboere i Niverødgården, Byvejen mod øst og Mariehøj mod
vest, nord og syd dagligt nærmest skal indrette os blandt børn og unge i et frikvarter uden
gårdvagt. Vores boligområde virker nogle steder allerede som en udvidet skolegård.
En 2-etagers bygning på 800 m2 i Per Gyrum Skolens have vil virke lydforstærkende til
yderligere ubehag for nabolaget. Lyden fra børnenes forskellige aktiviteter kan allerede nu
høres tydeligt.
Hvordan ville et evt. samarbejde mellem skolen og nabolaget kunne blive bedre eller bare
etableres med en udvidelse, der vil betyde et elevtal, der kan stige fra 90 til 200 og måske
endda 350 (som nævnt af en byrådspolitiker)? Det kan jeg ikke få øje på.
Jeg mener, at den rigtige løsning for både skolen og boligområdet vil være, at Fredensborg
Kommune hjælper Per Gyrum Skolen med at finde et anden sted i Nivå . Herved kan man
give gode muligheder for trivsel til både skolen og boligområdet. Det er vel netop hensigten
med en lokalplan.

Med venlig hilsen
Ivan Lynge
Mariehøj 261
Nivå

Høringssvar om udvidelse af Per Gyrum Skolen
Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen og tillæg nr.6 til Kommuneplan 2017

Indledningsvist vil jeg starte med at tilkendegive, at jeg er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen.

Grunden hertil skal bl.a. findes i, at jeg mener Per Gyrum Skolen ligger helt fejlplaceret midt i vores
beboelse. Skolen ligger i dag så tæt op ad naboerne, at der stilles store krav til børnene, om at opføre sig
afdæmpet og udvise stor hensyntagen. Det er utopi at tro, at børnene kan leve op til dette. De er børn, og
skal have mulighed for at lege og opføre sig som børn gør.
Derfor bør deres skole ligge et sted, hvor omgivelserne ikke er generet af det.

Desuden er jeg bekymret for elevernes mulighed for at lege og opholde sig udendørs. Alle børn har brug for
at komme ud og røre sig i løbet af skoledagen. Forholdende for det i dag, er ikke imponerende. Hvis der
gives tilladelse til, at Per Gyrum Skolen må opføre en 800m2 stor bygning i deres have, som er børnenes
legeområde, så vil deres udendørs område blive endnu mere begrænset. Samtidig står elevtallet på skolen
til at blive fordoblet eller tredoblet. Dette vil unægtelig skabe et endnu større behov for udendørsareal.
Hvor skal det komme fra?
Derfor bør skolen flytte til en bedre egnet lokation.

En helt anden ting, som taler imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen, er det trafikale kaos, som hver
morgen udspiller sig, når forældre kommer fra nær og fjern i deres biler, med deres børn, som bliver kørt i
skole. Her gælder tilsyneladende devisen, at enhver er sig selv nærmest. Der parkeres på må og få, og gør
at det for os beboere, er svært at komme ud af bebyggelsen, og komme rettidigt på job.
Forestil jer så, hvordan det ser ud, når skolen afholder forældremøder og diverse andre arrangementer,
hvor alle forældre kommer hertil i bil, og parkerer hvor det passer dem. Alene af den grund, at Per Gyrum
Skolen ikke har P-Pladser nok. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget kaos der bliver, når elevtallet
fordobles eller tredobles!
Derfor bør skolen ligge et sted, hvor der ikke opstår trafikalt kaos.

Med Venlig hilsen
Cindy Juhl Svendsen
Mariehøj 223
2990 Nivå
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Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Att.: Lars Simonsen,
Nivå, den 17. august 2020
Det her drejer sig ikke om skolepolitik, men derimod om at bevare godt naboskab, som vi jo har her i
Mariehøj. Og derfor må den påtænkte udvidelse af PG skolen ganske enkelt stoppes!
Jeg flyttede til Mariehøj i oktober 2014 og er rigtig glad for at bo her. Forinden blev jeg tilbudt en
lejlighed i Niverødgården, som jeg takkede nej til. HELDIGVIS!
For mage til opførsel fra Charlotte Bie, hendes elever og deres forældre skal man lede længe efter.
Det er ganske enkelt horribelt, hvad Niverødgårdens beboere og omkringliggende naboer må finde sig
i.
Håber så inderligt på Jeres indsigt og forståelse herfor.
Med venlig hilsen
Bente Mortensen
Mariehøj 121
2990 Nivå

Høringssvar vedrørende udvidelse af Per Gyrum skolen. Fredensborg Kommune.
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
Vedr.: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til kommuneplan
2017.
Mariehøj 16. august 2020.
Som beboer i Mariehøj, og direkte nabo til Per Gyrum Skolen, har jeg følgende store bekymringer i
forhold til en udvidelse af skolen.
Støjgener:
I dag går der ca. 80-100 elever i hovedbygningen som vi bor lige over for på Byvejen. Der er ca. 7 meter fra
vores have til skolens have/boldbur, samt deres fodboldbane. Vi oplever ofte at der er et meget højt
støjniveau når skolen holder frikvarter, men også i hele sommerhalvåret hvor mange at skolens daglige
aktiviteter bliver flyttet udendørs. Når skolen holder arrangementer, bliver der på ingen måde taget
hensyn til beboerne omkring skolen. De spiller meget højt musik, og taler i megafon. Jeg synes naturligvis
at skolen/børnene skal have lov til at udfolde sig både i dagligdagen, såvel som til sommerfester mm.
Problemet er bare, at skolens nuværende beliggenhed ikke er gearet til det. Skolen mener allerede nu, at
de tager hensyn til naboerne, men på trods af det, er der på nuværende tidspunkt store støjgener hvor der
”kun” går 80-100 elever.
Jeg har flere gange haft ”fornøjelsen” af at arbejde hjemmefra efter skolens genåbning. Dette har medført
at jeg ofte bliver nødt til at lukke alle døre og vinduer og endda skifte værelse for at komme længst væk fra
larmen fra børnene. Så sent som fredag den 14 aug. Havde jeg et møde med Microsoft samt 6 andre hvor
jeg blev nødt til at gå ind på badeværelset for at høre, og blive hørt fordi der var en dreng der skreg i 15
minutter uafbrudt.
Det kunne som minimum være en ide at indføre en gårdvagt.
Indbliksgener/udsigtsgener/lysgener:
En anden udfordring ved et nyt byggeri på ansøgte grund, kan blive indsigt/udsigt/lysgener. Jeg frygter at
en stor bygning i PGS have vil give udlejningsproblemer, hvis bygningen ligger så tæt på beboers haver så
man kan kigge ned i haverne, og at bygningen vil skygge for eventuel aftensol og udsigt.
Parkering/ Trafik: Der er på nuværende tidspunkt med 80-100 elever store parkering og trafik problemer
ved PGS. Beboerne tæt på parkeringspladsen klager over larm fra biler der holder i tomgang, samt bildøre
der smækker, fordi forældrene kører deres børn helt op til hovedbygningen. Andre beboere oplyser at de
ikke har mulighed for at køre ud fra parkeringspladsen, i det tidsrum hvor eleverne bliver afleveret, fordi
der er total kaos. I Mariehøj har vi i forvejen problemer med for få parkeringspladser til beboerne. Hvis
PGS for lov til at udvide, hvor vil I så finde flere parkeringspladser til skolen?
Jeg mener at når Charlotte Bie udtaler i interview til Fredensborg lokalavis ” vi har vist hensyn – inden for
rimelighedens grænser”, at det siger alt. Hvis det ikke er muligt at vise mere hensyn med nuværende antal
elever, vil det ikke blive nogen succes at putte endnu flere elever ind på adressen når der i forvejen er
massive problemer med naboerne.
Så min appel til politikerne er, at stemme nej til en udvidelse af Per Gyrum Skolen, da der allerede nu er
massive problemer med naboskabet. Dette naboskab er som et stort åbent sår som ikke vil hele, og jeg kan

ikke se hvordan det nogen sinde kan blive godt, når samarbejdet allerede på nuværende tidspunkt er
mislykkedes.
Venlig Hilsen
Mikkel Wichmann

Hermed høringssvar vedrørende udvidelse af Per Gyrum skolen. Fredensborg Kommune.
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
Vedr.: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til kommuneplan
2017.
Mariehøj 17. august 2020.
Som beboer i Mariehøj, og direkte nabo til Per Gyrum Skolen, har jeg følgende store bekymringer i
forhold til en udvidelse af skolen.
Støjgener:
I dag går der ca. 80-100 elever i hovedbygningen som vi bor lige over for på Byvejen. Der er ca. 7 meter fra
vores have til skolens have/boldbur, samt deres fodboldbane. Vi oplever ofte at der er et meget højt
støjniveau når skolen holder frikvarter, men også i hele sommerhalvåret hvor mange at skolens daglige
aktiviteter bliver flyttet udendørs. Når skolen holder arrangementer, bliver der på ingen måde taget
hensyn til beboerne omkring skolen. De spiller meget højt musik, og taler i megafon. Jeg synes naturligvis
at skolen/børnene skal have lov til at udfolde sig både i dagligdagen, såvel som til sommerfester mm.
Problemet er bare, at skolens nuværende beliggenhed ikke er gearet til det. Skolen mener allerede nu, at
de tager hensyn til naboerne, men på trods af det, er der på nuværende tidspunkt store støjgener hvor der
”kun” går 80-100 elever.
Den 6. maj 2019 blev det besluttet af PMK at bygherre skulle komme med forslag til hvorledes skolen
kunne indrette udearealerne på en sådan måde at de tager størst mulig hensyn til de omkringliggende
boliger. Jeg synes selv jeg har sat mig rigtig godt ind i sagen, og har bl.a. søgt om aktindsigt i forbindelse
med udarbejdelse af forslag til lokalplanen, og jeg kan intet sted se forslag fra skolen om hvordan de vil
reducere støjen. På det digitale borgermøde blev der spurgt ind til dette, og der blev ”bare” sagt at den ny
bygning vil skærme for støjen. Det giver overhoved ikke mening for os der bor lige ud til skolens have,
boldburet og fodboldbanen. Tværtimod vil der oppe i vores ende være endnu flere børn end i dag, både på
grund af den nye bygning som tager en del af udearealet nede i enden ved branddammen, og fordi
elevtallet fordobles. (se billede).
Der er flere gange blevet talt om at hvis hoveddøren til skolen bliver flyttet til havesiden, så vil det
mindske støjen, og alt vil blive godt. Det er korrekt at det vil mindske noget af støjen for de beboere som
bor I Niverødgården, i hvert fald ind mod gården. Men hvad med alle dem som har have ud til boldbanen,
og alle os som bor i Mariehøj og på Byvejen, som også har have lige ud til boldburet og fodboldbanen. Vi
er mindst lige så generet af støjen på nuværende tidspunkt som Niverødgården.
Jeg har i forbindelse med at Danmark lukkede ned på grund af Covid-19, arbejdet hjemmefra det meste af
tiden, og skal fortsat mindst arbejde på denne måde året ud. Efter skolen genåbnede, har det været et
sandt mareridt at arbejde hjemmefra, i hvert fald hvis jeg gerne har ville åbne døre og vinduer. Jeg er
sågar blevet spurgt fra en kunde jeg talte i telefon med, hvad søren det var for en forfærdelig larm der var i
baggrunden. Jeg ser ikke mig selv som hysterisk på nogen måde, men må indrømme jeg aldrig har oplevet
så meget larm som i de måneder inden skolen gik på sommerferie, og det var desværre ikke kun i
frikvartererne, det var hele skoledagen.
Indbliksgener/udsigtsgener/lysgener:
En anden udfordring ved et nyt byggeri på ansøgte grund, kan blive indsigt/udsigt/lysgener. På det
digitale borgermøde blev der spurgt ind til dette. Svaret var, så vidt jeg husker, at pga. af de mange træer

der omgrænser skolens grund, ville dette ikke blive noget problem. Det er bare ikke rigtigt. I hele vinter
halvåret når bladene er faldet af træerne, kan man kigge lige ind på skolens grund, det vil sige at der vil
være frit udsyn fra den nye bygning ind i folks haver, med mindre der slet ikke vil være vinduer ud mod os
der bor på Byvejen. På et informationsmøde skolen holdt tilbage i 2018, spurgte jeg om vi kunne se
tegninger af den nye bygning. Jeg fik oplyst at skolen ikke ville bruge penge på en tegning på daværende
tidspunkt, da kommunen først skulle finde beliggenhed til bygningen, samt godkendelse af ny lokalplan.
Vi fik også oplyst at den nye bygning ikke ville blive højere end hovedbygningen. Jeg spurgte ind til om
der ville blive taget hensyn til indsigt/udsigt/lysgener, men blev hurtigt fejet af vejen, med en
bemærkning om at så snart kommunen have givet PGS tilladelse til at udvide, samt fundet placering, have
vi ikke noget at skulle have sagt i forhold til indbliks/udsigt/lysgener. Det mener jeg ikke er korrekt da jeg
har fundet utallige eksempler på byggesager der er blevet givet afslag på, netop fordi det gav ovennævnte
gener for naboerne. Bygningsreglementet slår bl.a. fast at en bygning ikke må give væsentlige
Indblik/lysgener for naboen. Samtidig bør en bygherre altid vise tegninger til naboer og være lydhør. Det
mener jeg på ingen måde PGS har gjort. Jeg frygter at en stor bygning i PGS have vil give
udlejningsproblemer, hvis bygningen ligger så tæt på beboers haver så man kan kigge ned i haverne, og at
bygningen vil skygge for eventuel aftensol og udsigt.
Parkering/ Trafik: Der er på nuværende tidspunkt med 80-100 elever store parkering og trafik problemer
ved PGS. Beboerne tæt på parkeringspladsen klager over larm fra biler der holder i tomgang, samt bildøre
der smækker, fordi forældrene kører deres børn helt op til hovedbygningen. Andre beboere oplyser at de
ikke har mulighed for at køre ud fra parkeringspladsen, i det tidsrum hvor eleverne bliver afleveret, fordi
der er total kaos. I Mariehøj har vi i forvejen problemer med for få parkeringspladser til beboerne. Hvis
PGS for lov til at udvide, hvor vil I så finde flere parkeringspladser til skolen?
Jeg mener at når Charlotte Bie udtaler i interview til Fredensborg lokalavis ” vi har vist hensyn – inden for
rimelighedens grænser”, at det siger alt. Hvis det ikke er muligt at vise mere hensyn med nuværende antal
elever, vil det ikke blive nogen succes at putte endnu flere elever ind på adressen når der i forvejen er
massive problemer med naboerne.
Så min appel til politikerne er, at stemme nej til en udvidelse af Per Gyrum Skolen, da der allerede nu er
massive problemer med naboskabet. Dette naboskab er som et stort åbent sår som ikke vil hele, og jeg kan
ikke se hvordan det nogen sinde kan blive godt, når samarbejdet allerede på nuværende tidspunkt er
mislykkedes.
Hvis Lokalplanen bliver gennemført vil det helt sikkert ødelægge vores dejlige boligområde. Skolen vil til
gengæld stadig kunne fungere som den gør i dag, de vil bare ikke være samlet et sted.
Venlig Hilsen
Rosa Persson
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Høringssvar om forslag til udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Vedr. forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.
I de 5 år Per Gyrum Skolen har eksisteret, har jeg nydt de søde børn på stier og boldbane.
Dog føler jeg med beboerne i Niverødgården og boligerne tæt på. De må dagligt leve med
den voldsomme støj og de kaotiske trafikforhold.
Jeg havde slet ikke haft fantasi til at forestille mig, at Per Gyrum Skolen vil klemme en
gigantisk bygning ind i skolens have. Det må simpelt hen ikke ske.

Det vil forringe herlighedsværdien i Niverød 4 i uvurderlig grad – både hvad angår æstetik og støj.
Endvidere finder jeg det uacceptabelt, hvis de berørte beboere også skal tåle en byggeplads oven
i de nuværende gener.
Jeg håber inderligt, at Fredensborg Kommune vil hjælpe med at finde en ny matrikel til
Per Gyrum Skolen, så de kan få samlet skolen på én matrikel, hvor børnene kan udfolde sig frit uden
at skulle tage hensyn til omgivelserne dagen lang.
Hermed et nej tak til udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården.
Med venlig hilsen
Ingeborg Ladefoged
Mariehøj 261
Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:43:03 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar i forbindelse medlokalplan vedr. Per Gyrum Skolen

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Casper Christensen
Sendt: 17. august 2020 17:04
Til: Plan
Emne: Høringssvar i forbindelse medlokalplan vedr. Per Gyrum Skolen
Hejsa,
Hermed kommer mine input i forbindelse med en kommende udvidelse af Per Gyrum Skolen.
En af de vigtige grunde for at vi i sin tid valgte at flytte til Nivå var, at vi ønskede at have mulighed for andre alternativer til
vores børns valg af skole. Vi fandt at den lille privatskole Per Gyrum kunne give os et sådan alternativ, og vi syntes at
skolens profil og efterfølgende popularitet var med til at gøre Nivå til et mere attraktivt alternativ til de andre
omkringliggende byer.
Derfor ser vi en kommende samling af skolen på én matrikel som et logisk næste skridt for skolen, som dermed vil kunne
gøre den daglige dag endnu bedre for eleverne, men ikke mindst også for personalet, som dermed ikke skal bruge unødig tid
på at transportere dig rundt mellem flere matrikler. Mere tid til børnene og mindre spildtid vil i vores øjne gøre skolens
profil endnu stærkere.
Den nuværende løsning med tre matrikler har kunne fungere i skolens opstart, men nu hvor skolen bliver mere ‘voksen’ vil
en samling være et nødvendigt næste skridt for at skolen kan bibeholde sin profil, og samtidig være med til at kunne holde
på skolens nuværende personale, som har et højt fagligt niveau samt en prisværdigt engagement.
Vi bor selv 80 meter fra skolen, og de omtaler af daglig trafikkaos og andre store gener, kan vi slet ikke genkende. Vi
oplever derimod at skolen i perioder med ‘spidsbelastning’ forsøger at minimere evt. gener for naboerne mest muligt. Ingen
fællessang i forbindelse med 1. skoledag og parkeringsvagter til at hjælpe med trafikale udfordringer. Det lader desværre til
at der er enkelte personer som har valgt dialogen fra med skolen, og gør hvad de kan for at spænde ben for at skolen kan
udvikle sig til et endnu bedre skoletilbud. Det er mit håb, at man kan se bort fra disse, og kan se hvor stor betydning en
sammenlægning af Per Gyrum Skolen kan have for et lille lokalsamfund, hvor flere og flere begynder at flytte til og,
dermed har endnu mere brug for noget der så også kan holde på tilflytterne, for ikke at nævne at kunne være et positivt pust
i en by hvor centret stille og rolig lukker mere og mere ned, og med lange udsigter til en kommende fornyelse.
Lad os holde på og hjælpe de gode initiativer frem for at bremse byens udvikling.

Hilsen
Puk og Casper Christensen

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:42:01 +0200
Claus Steffensen
VS: Indsigelse lokalplan N106

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Lita Hansen
Sendt: 17. august 2020 15:26
Til: Plan
Emne: Indsigelse lokalplan N106

Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt med en udvidelse af Per Gyrum skolen på det foreslåede
område.
Skolen ligger midt i en tæt lav bebyggelse, og med boliger der allerede i dag er plaget af støj i højere
eller lavere grad.
Jeg bor ikke selv lige ved skolen, men er beboer i Fredensborg Boligselskab, og jeg frygter flere tomme
lejemål i Niverødgården som følge af en eventuel udbyggelse - lejemål som alle lejere i Fredensborg
Boligselskab kommer til hæfte for i form af huslejestigninger.

For mig at se, ville det være en god løsning, hvis kommunen benytter sig af mulighed for tilbagekøb af
Niverødgården mod anvisning af en bedre egnet placering - såvel støjmæssigt som trafikalt. Det er vel
endvidere meningen at Nivå Skole Nord skal flytte til ny skole i Generationernes hus, hvorfor det for
mig at se vil være et oplagt område at benytte til udvidelse/samling af den eksisterende Per Gyrum
skole.
Med venlig hilsen
Lita Hansen
Margerittens Kvarter 51
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Thu, 20 Aug 2020 12:41:46 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar ang pgs

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Jane Juul Nielsen

Sendt: 17. august 2020 15:16
Til: Plan
Emne: Høringssvar ang pgs
Høringssvar ang udvidelse af Per Gyrum Skolen Nivå.
Som beboer her i Mariehøj mener jeg at den skole er fejl placeret fra starten af.
Og at der nu er på tale at den skal udvides er helt forrykt. Vi lever i et støj helvede og trafik kaos, der er uacceptabelt.
Og de planer jeg har set for byggeriet er totalt urealistiske og parkering og trafik kommer aldrig til at hænge sammen.
Jeg syntes at det er nu kommunen skal sætte ind og gøre det rigtige og stoppe dette vanvid i et ellers dejlig område.
Mvh Kane Juul Nielsen
Mariehøj 406
2990 Nivå
Sendt fra min iPad

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 17. august 2020
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
INDSIGELSE MOD:
FORSLAG TIL LOKALPLAN N106 FOR UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN SAMT TILLÆG NR. 6 TIL
KOMMUNEPLAN 2017

Hermed vil jeg modsætte mig udvidelsen af Per Gyrum Skole.
Det dur ikke, at have en skole så tæt et beboelsesområde.
En forælder skrev, at skolen også følte sig klemt. Det kan jeg godt forstå, for der er ikke plads til at
børn kan være børn, samtidig med at det ødelægger hele ideen bag Niverød gårdens arkitektur,
som er udformet sådan, at beboerne skulle kunne nyde deres altaner og haver i fred og ro. Det kan
man ikke nu, skønt man betaler for det over huslejen hver måned. Jeg har i den tid jeg boede på
gården i nummer 37, gentagende gange kommet hjem til nogle af skolens børn der sad i mine
havestole på svalegangen, samt at de havde hevet blomster op af mine krukker.
Børnenes larm bliver forstærket af gårdens lukkede rum, hoveddøren smækker ustandselig, når
børnene går ind og ud til stor gene for beboere med altan ud til gården. Børnene forsamles på
stykket lige udenfor lejlighederne i gavlen, hvilket er ulideligt for beboerne. Vi er omringet af børn
på alle sider: på stien udenfor haverne, i Laden, hvor døren sjældent lukkes, på boldbanerne, som
bruges ofte.
Skolens ledelse påstår at de samarbejder, men det har vi i Niverød gården ikke mærket meget til.
De har fra starten været meget stejle overfor ønsker fra vores side. Og har i mange tilfælde enten
ikke svaret på vores henvendelser eller været meget arrogante.
Efter min mand dødede, valgte jeg at flytte fra Bov til Nivå, med godkendelse af kommunen,
indbetalt indskud og tre mdr. indskud, flyttede jeg herop for 6 år siden, og fandt hurtig ud af hvor
godt et sammenhold der var på gården, de fik mig til at føle mig velkommen og jeg var sikker på at
her skulle jeg blive.
Men jeg har måtte opgive at bo i gården grundet den megen larm, samt evindelige problemer med
børnene der ikke kunne lade mine ting være. Og er i dag flyttet til Mariehøj 422, med det til følge
at jeg føler mig mere ensom.
At skolen nu vil udvide med nyt hus og flere børn på selv sammen matrikel, hvor det i forvejen er
belastende for beboerne i området, er simpelthen en ubærlig tanke.
Så, et stort og rungende NEJ til udvidelse Per Gyrum Skolen.

Venlig hilsen
Kirsten Wanting Bech
Mariehøj 422
2990 Nivå
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Figur 2 Hvem betaler mon for genopretning ?
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Figur 3Tja - billedet taler for sig selv
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Figur 4Parkering hulter til bulter - to biler kan ikke passere hinanden og ingen udsyn for dem som skal ud fra sidevejen
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Figur 5Lige ret op af beboernes huse. hensynsløst
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Figur 6rundt hjørner og halvt ude på vejen :(
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Figur 7I baggrunden ses folk som er nødsaget til at gå ude på vejen
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Figur 8Flotteste skråparkeringer og parkering lige rundt hjørner
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Figur 9Igen - lige op ad folks huse/haver. Fungerer de udgange mon som brandveje også ?
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Figur 10Lige ud for folks haver og 1. bil på hjørnet
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Figur 11Håbløst
Figur 12
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Figur 13Kan to biler passerer hinanden ?
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Nivå 17. august 2020
Fredensborg Kommune
Center for byudvikling, Miljø og Erhverv
Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal

Indsigelser til ”Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017”
Tak for muligheden for at komme med bidrag.
250 elever på det lille område, og så tæt på naboer er ikke holdbart. Jeg kan kun se én løsning;
Find et andet sted til udvidelsen – f.eks. i området ved ”LillePer”. Det er i forvejen et skole- institutionsområde og
med masser af udenomsplads og uden naboer så tæt på, som tilfældet er i Mariehøj.
Jeg sidder med følelsen af, at man for alt i verden vil have udarbejdet en ny lokalplan, så PGS kan udvide – koste hvad
det vil.
Kan det være rigtigt, at:
-

trafikanalysen ikke er uvildig ?
at der ikke findes en uvildig støjmåling?
det skal tillades at opføre en bygning i 2 etager?
man ser bort fra, at skolen ikke har formået at anvise det krævede antal P-pladser på egen grund, og at man
begynder at ville benytte P-pladser på en anden grund i et andet lokalplansområde?
der ikke stilles ét eneste krav til den nye bygnings udseende?
der ikke stilles ét eneste krav til børnenes udearealer – pladskrav, legeplads osv.?
når det påstås, at den nye bygning vil virke støjdæmpende 😊?
eneste sted i lokalplansforslaget, der tilgodeser beboerne er, at hovedindgangen skal flyttes? Hvordan vil
man sikre, at hovedindgangen ikke alligevel benyttes, lige så snart lokalplanen er stemt igennem?
ethvert hensyn til områdets beboerne er forsvundet som dug fra solen??

Hvor blev hensynet til kulturmiljøet af?
Det er mit håb, at I lytter til områdets beboere og ikke godkender lokalplansforslaget, så en udvidelse af skolen i form
af en stor bygning i 2 etager - og en mere end fordobling af elevtallet, muliggøres.
PS! Vedhæfter fotos i mailen, som I har set i forvejen, men en genopfriskning skader ikke.

Venlig hilsen
Bente Larsen
Mariehøj 229

RESTRICTED

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 17. august 2020
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

INDSIGELSE MOD:
FORSLAG TIL LOKALPLAN N106 FOR UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN SAMT
TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017
Da min far/svigerfar dør flytter min mor/Svigermor ind på Niverød gården for at være tæt
på os. Vi finder hurtigt ud af at mange af de ældre borgere i Niverød gården har et godt
sammenhold med hinanden, de passer på hinanden. Da hun havde boet der i ca. 1 år,
flytter PG skolen ind i hovedhuset.
Vi oplevede flere gange at når vi kom på besøg om formiddagen at skolebørnene sad i de
stole der var uden for hendes dør, samt ødelagde blomsterne i hendes krukker. Vi bad
pænt disse børn om at gå tilbage til skolen, for de måtte slet ikke være på svalegangen
hvor beboerne boede. Vi fik et beskidt svar og en lærer der stod og råbte op til os at vi
skulle lade deres børn være i fred. Dette skete rigtig mange gange mens min
mor/svigermor boede derovre. Vi snakkede med hende om en anden bolig evt. her i
Mariehøj, da hun synes at larmen fra børnene i gården og det at hun gentagne gange
måtte ud og bede dem om at flyttet sig fra hendes ting, blev for meget. Det er endt med at
hun er flyttet til Mariehøj 422 i stedet.
Vi er selv flyttet til Mariehøj 201 i oktober 2013, og dengang var her stille og roligt. I dag er
der en larm af skrigende unger i hverdagene mellem 8:00 & 15:00. Børnene cykler også
på stierne mellem boligerne i Mariehøj til og fra skole, dette selvom der er står skilte med
cykling forbudt. Vi er gentagende gange været meget tæt på at blive kørt ned af børnene
på deres cykler.
Der er også store problemer med trafikken til og fra skolen når den holder arrangementer,
forældrene parkerer bare deres biler på de p-pladser der er forbeholdt beboerne i
Mariehøj, samt de parkerer på boligforeningens græsarealer med det til følge at disse
bliver kørt op hvis det er vådt. Det har den betydning at boligselskabet skal ud og
genetablerer de grønne områder, hvilket betyder at vi ender med huslejestigninger for
disse øget omkostninger. Der står i øvrigt i vedtægterne for boligforeningen at det er ikke
tilladt at parkerer på græsarealerne, hvilket skolen og forældrene ser stort på. Vi er før
kommet hjem hvor vi ikke har kunnet få en p-plads til vores bil, da skolen afholdte et
arrangement, og skolens forældre mere eller mindre brugte alle vores p-pladser.
Med alle disse forhold mener vi ikke at en udvidelse af skolen har nogen form for
berettigelse i vores byggeri.
Med venlig hilsen
Gitte og Morten Bech
Mariehøj 201
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:
[]
Attachments:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 15:18:25 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Videresendt fra planpostkassen.
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Sendt: 16. august 2020 14:31
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
Selvom jeg har givet min mening til kende en gang, gør jeg det gerne igen.
Det er mig en gåde, at politikerne ikke for længst har indset, hvilken fejltagelse det er, at placere en skole midt i et
boligkvarter. Man kan nemt få den tanke, at det aldrig var sket, hvis det havde været et parcelhuskvarter.
Derfor skal skolen ikke have lov til at udvise ved tilbygning(er). Tværtimod bør kommunen anvise det andet sted. Det
kunne være nord for Niverødgårdskolen , nu kaldet Nivå Nord. Her er både parkeringsmuligheder,stier og idrætsfasciliteter.
Skulle man give Per Gyrumskolen ret til at bygge den famøse bygning, vil jeg være en af dem som får den i øjnene, hver
gang jeg går ud af min dør i stedet for de høje træer, hvor der lever mange fugle og egern.
I det hele taget er det at forringe min boligs og hele områdets værdi, hvis skolen får tilladelse til udvidelse både mht. elevtal,
parkeringspladser, cykelstativer og hvad der senere måtte komme.
Med venlig hilsen
Annelise Østergaard,
Byvejen 62.

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 12:17:10 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar 2, Karen Aagard Lauridsen.

Videresendt fra planpostkassen.
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Karen aagaard lauridsen
Sendt: 17. august 2020 08:37
Til: Plan
Emne: Høringssvar 2, Karen Aagard Lauridsen.
Per Gyrum skole er en succes. Det var godt spottet, at der manglede en privatskole i området som alternativ til de skoler,
der er i forvejen.
Det ville være oplagt, at skolens ledelse, lærere, forældre indser deres egen succes og slår deres unge, initiativrige,
engagerede kræfter sammen for at find et andet sted.
Et sted, hvor de kan udvide med god samvittighed uden at overbelaste beboere i området. Et sted, hvor børn kan være børn
med vilde lege og højrøstede stemmer.
Kommunen må tilbyde skolen et andet sted i nærmiljøet. Det kunne være nede ml. Lille Per og Nivå skole nord. Senere, når
Nivå skole bliver tom, kan Per Gyrum skole overtage den. Det er et sted, hvor man kan udvide og og få plads til store
drømme.
Samtidig foreslår jeg, at man laver indkørsel fra Kongevejen for enden af vejen op til Ejendomskontoret, så biler til Nivå
skole, institutionerne og Per Gyrum skole, kan køre den vej ind.
Venlig hilsen
Karen Aagaard Lauridsen
Niverødgården 5
2990 Nivå.

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 12:13:22 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar, Per Gyrum Skolen

Videresendt fra planpostkassen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Marco Houlind
Sendt: 17. august 2020 11:32
Til: Plan
Emne: Høringssvar, Per Gyrum Skolen

TIl hvem det måtte vedrøre - ang. udvidelse af Per Gyrum Sko
Vi er nytilflyttere til kommunen - har valgt at flytte hertil netop pga Per Gyrum Skolen og dens gode
ry.
Vi har været en del af skolen i et par måneder, og ser meget gerne - med den erfaring, vi allerede har
fået - at PGS får mulighed for at udvide, og dermed få samlet skolen på en enkelt matrikel.
Det er vigtigt for både elevernes og lærernes trivsel - at der ikke skal pendles mellem skolens
nuværende matrikler. Så lærerne kan bruge tiden på det vigtige: eleverne!

Det er vigtigt for skolens mulighed for at kunne tilbyde bedre egnede lokaler og faciliteter til de
forskellige fag, der undervises i på skolen. (Musik, idræt, etc)
Stor respekt og anerkendelse for det arbejde, skolen laver - lad dem få faciliteterne til at gøre det endnu
bedre! Så lad os få samlet Per Gyrum Skolen på én matrikel og gøre det til et stærkt, lokalt
samlingspunkt for rigtig mange i området.
Mdbi,
Marco Houlind & Marie Arndt

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 12:13:09 +0200
Claus Steffensen
VS: Høring Per Gyrum Skolen - for tilbygning

Videresendt fra planpostkassen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Gitte Altenhofen
Sendt: 17. august 2020 11:50
Til: Plan
Emne: Høring Per Gyrum Skolen - for tilbygning

Til rette vedkommende

Jeg skriver angående høringen for Per Gyrum Skolen (PGS) - jeg er for.

Jeg er forælder til to (snart tre) børn på skolen og er meget glad herfor. Det er en skole med fokus på
det sociale, uden at glemme det faglige - og hvor tavle undervisning og "mobilfri" zone er i højsædet.
Læg dertil meget engagerede lærere og det går op i en højere enhed. Oprindeligt startede vores
ældste datter i folkeskolen (på Østerbro), men efter såvel inklusion og folkeskolereform besluttede vi,
at det måtte være privatskole/friskole i stedet. Da vi ønskede at flytte ud af byen, var det
hovedårsagen til at vi valgte Nivå netop PGS. Og et par møder med inspektør og lærere gjorde sagen
klar.

Nu har der været en del "palaver" over årene om PGS, af forskellige årsager. Som forælder har det
være lidt fortvivlende (og irriterende) at stå på sidelinjen og se de mange arrige opslag på bl.a.
Facebook og lokalaviser fra en lille håndfuld beboere, hvor lærere, forældre og elever bliver skudt
alskens frygteligheder i skoene (senest at den næste lokale spredning af covid-19 ville komme fra PGS
skolestart). Beboere som vi ved opfører sig meget grænseoverskridende og decideret ubehageligt
overfor skolens børn. At vi så ser lokalpolitikere som Per Frost og Hanne Berg forsøge at fiske i rørte
vande, drevet af få vrede beboere, er decideret beskæmmende. Vi, der bor i Nivå, bor i en by der
længe har været lidt af en forfaldshistorie. Det behøver man bare at gå gennem centeret for at
opleve. VI er den by i kommunen hvor arbejdsløsheden er relativt højest og hvor bruttoindkomsten
ditto er lavest. Derfor er det ekstra ærgerligt, at så få - meget højlydte - borgere kan fjerne fokus fra
en skole, der netop er med til at sætte byen på kortet. Som er med til at trække ressourcestærke
familier til byen (herunder os - og vi overvejede faktisk at flytte, i forbindelse med salg af bolig, for to
år siden - men valgte at blive, på grund af PGS), hvilket er understreget af byens lokale
ejendomsmægler, der sælger Nivå på bl.a. PGS (og den skønne natur, selvfølgelig). Dertil skaffer PGS
arbejdspladser.

Alle de gode historier burde være centrum, men er det ikke. I stedet er lokalpolitikerne med til at
bære til bålet og skabe splid, i stedet for at bygge bro. Man er ikke forpligtet udover sine evner, men
alligevel.

Vi forældre håber på en løsning - vi er meget glade for skolen, og det bliver vi ved med at være.
Folkeskolen er ikke et alternativ for os, men det er netop rart med det; et alternativ. Det er PGS, og
tak for det.

På forhånd tak og god mandag.

/Gitte Altenhofen
Familiebehandler

Damgårdsvej 77,
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:34:25 +0200
Claus Steffensen
VS: HØRINGSSVAR vedr: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Michael Wechter
Sendt: 17. august 2020 07:59
Til: Plan
Emne: HØRINGSSVAR vedr: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 17. august 2020
Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

INDSIGELSE MOD:
Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen
samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017
Placeringen af den nuværende Per Gyrum skole midt i en fredelig og socialt velfungerende
boligbebyggelse er overordentlig uhensigtsmæssig og medfører en lang række voldsomme gener og
ulemper for de omkringboende.
Først og fremmest de kraftige støjgener, som dagligt påføres beboerne i de boliger, der ligger tæt op
til skolen – og især støjen fra skolegården, som er placeret direkte op til beboernes haver og vinduer.
Endvidere bilstøj og smækkende døre hver dag, når børnene skal afleveres og hentes.

Og hertil kommer også de trafikale og parkeringsmæssige ulemper og problemer, som trafikken til og
fra skolen har medført.
En udbygning af skolen, som skitseret, med en flerdobling af elevtallet, vil mangedoble disse
problemer og medføre helt urimelige belastninger for os beboere.
Jeg har forstået, at Per Gyrum skolen har et ønske om at samle sine aktiviteter på eet sted, og vi må
på det kraftigste tilråde at finde en alternativ placering for denne udbygning på en helt anden lokalitet
– en placering som ikke er midt i et fredeligt boligkvarter og hvor man ikke placerer skolegård direkte
op til beboeres haver og stuevinduer.
Michael Wechter
Mariehøj 317
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:34:11 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar til lokalplan N 106

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Dorte Wechter
Sendt: 17. august 2020 07:48
Til: Plan
Emne: Høringssvar til lokalplan N 106

Indsigelse mod:

Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til
Kommuneplan 2017

Kan I forestille Jer det:
Hver morgen ugens 5 dage fra før 8 til ca. 15 min over 8 skal vi høre på biler og bildøre der smækker.
Børn der snakker meget højt når de skal ind på skolen ved hovedindgangen.
Leg og derved larm på boldbanen i frikvartererne.
Tænk ikke at kunne sidde i sin gårdhave på grund af støj fra skolen.
Tænk ikke at kunne komme ud fra sin parkeringsplads pga. mange biler i af/og hente-perioderne.
Tænk hvis det var Jer.
Beboelsen var der jo da skolen flyttede ind, og det bliver sandelig ikke bedre hvis den udbygges og
skal have mange flere børn , med dertil SFO og Klub.
Min mand og jeg har efter mange års ventetid været så heldige at få en dejlig bolig i Mariehøj, med
fred og ro, godt naboskab og grønne områder.
Hvis skolen udvides som der er planer om bliver vi ærlig talt meget kede af det.;
Så må vi og andre flytte væk, og hvor finder vi sådan en dejligt at bo?
I må finde et andet sted til skolen - og ikke midt i en boligbebyggelse.
Venlig hilsen
Dorte Wechter
Mariehøj 317
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:33:53 +0200
Claus Steffensen
VS: Lokalplan N106 / tillæg nr. 6 / til kommuneplan 2017

Videresendt fra planpostkassen
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Gorm Overskov Jul Andersen
Sendt: 17. august 2020 06:56
Til: Plan
Emne: Lokalplan N106 / tillæg nr. 6 / til kommuneplan 2017
Hej
Vedrørende udvidelse af Per Gyrum og Skole er jeg imod, jeg kan ikke forstået byrådet har givet lov til at oprette en skole
så tæt på bebyggelse
Hver gang der er frikvarter er der larm fra skole på til 6 gange om dagen kan man ikke sidde i sin have, i byrådsmedlemmer
skulle selv prøve at havde en skole
Liggende I bag haven så kom i nok på andre tanker, vedrørende lokalplan N106
Hilsen
Gorm Jul Andersen
Byvejen 65
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:33:35 +0200
Claus Steffensen
VS: Lokalplan N106 / tillæg nr. 6 / til kommuneplan 2017

Videresendt fra planpostkassen
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Gorm Overskov Jul Andersen
Sendt: 17. august 2020 06:37
Til: Plan
Emne: Lokalplan N106 / tillæg nr. 6 / til kommuneplan 2017
Jeg kan ikke forstå at byrådet kan vedtag den lokalplan N106 af udvidelse af skoler jeg er imod det da skolen ligger så tæt
på bebyggelse hvor haverne ligger så tæt på skoler, når skole har frikvarter kan man ikke sidde i sin have for larm flere
gange om dagen
Hilsen
Gorm Jul Andersen
Byvejen 65
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:33:12 +0200
Claus Steffensen
VS: Offentlig høring. Lokalplanforslag vedr. Per Gynt skolen

Videresendt fra planpostkassen
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Vibeke Jessen
Sendt: 17. august 2020 02:08
Til: Plan
Emne: Offentlig høring. Lokalplanforslag vedr. Per Gynt skolen

Sendt fra min iPhone
Som beboer i Niverødgården, ønsker jeg hermed at rette en appel til samtlige
byrådsmedlemmer i anledning af den aktuelle offentlige høring 17/8-20, om lokalplanforslaget vedr. Per Gynt skolens ønske
om udvidelse af, ikke blot elevtallet, men øget m2 tal. Altså nybyggeri på matriklen.
Som det er nu , med skole og
niverødgården som tætte naboer, oplever jeg et anspændt naboskab. Trist , allerede 1. skoledag efter sommerferien at erfare,
at skolen åbner “ det gode naboskab” med en politianmeldelse af en nyoprettet beboer for ulovlig parkering på skolens pplads. - En god nabo ville snarere tilbyde hjælp til flytning af bilen- Og ja, få parkeringspladser er allerede et problem,
men forestil jer så en 3-dobbelt udvidelse af skolen ! Hvilket kaos !!
I øvrigt, hvad angår elevernes
mulighed for parkering af deres cykler - ja der er et areal foran skolen til dette . MEN ingen cykelstativer. Dvs, der stilles
eller smides cykler i en tilfældig bunke. Dette roderi er et syn der dagligt møder os beboere i gården.
Kan
meget let tolkes som lidt af en laissez faire holdning fra skolens side, at der ikke som minimum opstilles egnede stativet for
Det er ikke svært at forestille sig , hvad en ca. 3
opretholdelse af den ellers så pæne orden der præger gården.
dobling af elevtal ved evt. udvidelse på samme snævre matrikel vil medføre.
Kære Byråd, kom ud og
vær objektiv i jeres vurdering, og stil jer selv spørgsmålet:
Er
besøg os, se med egne øjne på forholdene,
det ansvarligt at placere en skole midt i et tætbebyggede boligområde?
Hvad bliver
konsekvenserne? Det kan koste dyrt i sidste ende.
Jeg beder jer- vær med til at gøre Niverødgården og niverød
lll og lV til Et sted med trivsel.
Et rart sted at være.
Et sted uden nabostrid og
støj.
Vibeke von Jessen.
Niverødgården

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:32:53 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrum sskolen

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: lise buch
Sendt: 17. august 2020 00:11
Til: Plan
Emne: Per Gyrum sskolen

Jeg Lise Buch bor på Niverødgården min lejlighed ligger i gavlen lige overfor skolen jeg er ked af den
støj der følger med ved at bo så tæt på skolen da børne når de skal hjem står de ved under min altan og
udover deres råben og skringene stemmer står med bolde som de smider ned i asfalten hvis jeg ber dem
om at dæmpe sig lidt for jeg fok fingeren og luk ørene bedstemor eller tag høreapparatet ud så de børn
har ingen respekt for os beoer udover at børenes larm så er der larm fra biler som kører op og sætter
børn af altså er der ikke meget ro på gården mellem kl 0800 til kl 1430 i dette tidsrum kan men
ikkehave gæster hverkan ude på altanen eller indenfor lige til sidst troede vi heroppe på gården at
Grundlovsdag var helligdag men der var skolegang med den begrundelse at vi er privat skole så fridage

bestemmer vi selv er det at have respekt for os beoer Grundlovsdag var en fredag så vi her på gården
troede vi fik en fredelig weekend.
Lise Buch Niverødgården 23

From:
Sent:
To:
Subject:
kommuneplanen 2017
Attachments:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:32:33 +0200
Claus Steffensen
VS: ang.lokalplan N106 udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr.6 til
høringssvar-per-gyrum.17.08.2020.pdf

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Charlotte Vedel Hansen
Sendt: 16. august 2020 22:31
Til: Plan
Emne: ang.lokalplan N106 udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr.6 til kommuneplanen 2017

Jeg sender hermed et høringssvar ang.lokalplan N106 udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg
nr.6 til kommuneplanen 2017
Vedhæfter også høringssvar som pdf.fil
Til:
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Nivå d.16.08.2020

Det bekymre mig at der på baggrund af Screening vurderes at en udvidelse af Per Gyrum skolen ikke vil have nogen
væsentligt påvirkning af miljøet så der undlades at få foretaget en ordentlig miljøvurdering af planerne ( derved intet krav?? ).
- Forslaget om at rykke hoveddøren på den anden side af bygningen kommer ikke til at løse de problemer der er på
nuværende tidspunkt.Specielt ikke når elev antallet vil stige markant. I forvejen har skolen ikke noget særligt stort ude areal.
Dette areal bliver endnu mindre hvis tilbygningen bliver til virkelighed. Jeg oplever at der allerede på nuværende tidspunkt er
store udfordringer for de omkringliggende boliger med et meget højt støjniveau som kommer fra skolen. I den forbindelse vil
jeg gerne understrege at det ikke kun drejer sig om en ”håndfuld beboere” som der er blevet formuleret i ansøgningen. Det er
ikke kun Niverødgårdens beboere der føler sig meget generet af larm og skrig. Men hele vejen rundt om skolen i Mariehøj
samt Byvejen.

- Trafik
Status som institution eller skole?. Tiderne har ændret sig siden bygningen fik den status. Folk har flere biler end før og da
flertallet af eleverne som går på skolen ikke er fra nærområdet så er der naturligt flere der skal bringes og hentes til skolen i
bil. Min observation er at det allerede på nuværende tidspunkt skaber konflikter såsom manglende parkeringsforhold samt
trafik. Jeg har svært ved at se hvordan disse forhold kan blive forbedret når elev antallet på Per Gyrum skolen stiger
markant. Samt de nævnte forslag med flere parkeringspladser som vil tilhøre skolen kan jeg ikke se hvordan det vil løser
noget som helst af det ovennævnte. I ansøgningen fra skolen står der op til 200 elever men andre tal vises på Per Gyrum
skolens hjemmeside. Der står der at der er tilmeldt 247 elever.
- Jeg som beboer på Byvejen er meget bekymret for hvilken konsekvens det vil have for vores boligområde hvis Per Gyrum
skolen får lavet en tilbygningen samt at elev antallet vil stige markant. Jeg har boet på Byvejen i 20 år. Og jeg flyttede netop
her til på grund af Mariehøj/Byvejen var et stille og roligt kvarter. Jeg er ikke i tvivl om at det på sigt vil have indflydelse på at
der vil være flere til og fraflytninger og med tomme lejemål i længere perioder end normalt. Så vi kommer ikke udenom at det
vil få indflydelse for alle der bor i boligforeningen med huslejestigninger osv. Det er ikke alle der har den frihed og luksus til at
bare flytte et andet sted hen da der følger store udgifter med dette. Ens private hjem skulle gerne fungere som et sted man
har lyst til at opholde sig i hvad enten man har en hjemmearbejdsdag eller fridag i dagtimerne.
- Forslag til en alternativ løsning kunne være at kommunen købte niverødgården tilbage og tilbyde Per Gyrum skolen en
anden bygning eller grund. Evt. kigge på mulighederne i det område hvor Per Gyrum skolen allerede har 2 bygninger tæt ved
folkeskolen Nord.
Vil slutte af med at sige jeg ikke er i mod selve Per Gyrum skolen men jeg er i mod at skolen ligger så tæt på vores boliger.
Forholdet mellem skolen og beboerne i området er allerede meget anspændt.

Med Venlig Hilsen

Charlotte Vedel Hansen
Byvejen 55
2990 Nivå

Til:
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Nivå d.16.08.2020

Ang. Lokalplan N106 udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017

Det bekymre mig at der på baggrund af Screening vurderes at en udvidelse af Per Gyrum skolen ikke vil have nogen
væsentligt påvirkning af miljøet så der undlades at få foretaget en ordentlig miljøvurdering af planerne ( derved intet
krav?? ).
- Forslaget om at rykke hoveddøren på den anden side af bygningen kommer ikke til at løse de problemer der er på
nuværende tidspunkt.Specielt ikke når elev antallet vil stige markant. I forvejen har skolen ikke noget særligt stort ude
areal. Dette areal bliver endnu mindre hvis tilbygningen bliver til virkelighed. Jeg oplever at der allerede på nuværende
tidspunkt er store udfordringer for de omkringliggende boliger med et meget højt støjniveau som kommer fra skolen. I
den forbindelse vil jeg gerne understrege at det ikke kun drejer sig om en ”håndfuld beboere” som der er blevet
formuleret i ansøgningen. Det er ikke kun Niverødgårdens beboere der føler sig meget generet af larm og skrig. Men
hele vejen rundt om skolen i Mariehøj samt Byvejen.
- Trafik
Status som institution eller skole?. Tiderne har ændret sig siden bygningen fik den status. Folk har flere biler end før og
da flertallet af eleverne som går på skolen ikke er fra nærområdet så er der naturligt flere der skal bringes og hentes til
skolen i bil. Min observation er at det allerede på nuværende tidspunkt skaber konflikter såsom manglende
parkeringsforhold samt trafik. Jeg har svært ved at se hvordan disse forhold kan blive forbedret når elev antallet på Per
Gyrum skolen stiger markant. Samt de nævnte forslag med flere parkeringspladser som vil tilhøre skolen kan jeg ikke se
hvordan det vil løser noget som helst af det ovennævnte. I ansøgningen fra skolen står der op til 200 elever men andre
tal vises på Per Gyrum skolens hjemmeside. Der står der at der er tilmeldt 247 elever.
- Jeg som beboer på Byvejen er meget bekymret for hvilken konsekvens det vil have for vores boligområde hvis Per
Gyrum skolen får lavet en tilbygningen samt at elev antallet vil stige markant. Jeg har boet på Byvejen i 20 år. Og jeg
flyttede netop her til på grund af Mariehøj/Byvejen var et stille og roligt kvarter. Jeg er ikke i tvivl om at det på sigt vil
have indflydelse på at der vil være flere til og fraflytninger og med tomme lejemål i længere perioder end normalt. Så vi
kommer ikke udenom at det vil få indflydelse for alle der bor i boligforeningen med huslejestigninger osv. Det er ikke alle
der har den frihed og luksus til at bare flytte et andet sted hen da der følger store udgifter med dette. Ens private hjem
skulle gerne fungere som et sted man har lyst til at opholde sig i hvad enten man har en hjemmearbejdsdag eller fridag i
dagtimerne.
- Forslag til en alternativ løsning kunne være at kommunen købte niverødgården tilbage og tilbyde Per Gyrum skolen en
anden bygning eller grund. Evt. kigge på mulighederne i det område hvor Per Gyrum skolen allerede har 2 bygninger tæt
ved folkeskolen Nord.
Vil slutte af med at sige jeg ikke er i mod selve Per Gyrum skolen men jeg er i mod at skolen ligger så tæt på vores
boliger. Forholdet mellem skolen og beboerne i området er allerede meget anspændt.

Med Venlig Hilsen
Charlotte Vedel Hansen
Byvejen 55
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:32:17 +0200
Claus Steffensen
VS: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Peter Vestergaard Kristensen []
Sendt: 16. august 2020 22:39
Til: Plan
Emne: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen
Til Fredensborg Kommune,
Undertegnede giver hermed fuld støtte til vedtagelse af forslag til lokalplan N106 samt tillæg nr. 6
til Kommuneplan 2017 for udvidelse af Per Gyrum skolen.
Som forældre til en nuværende elev og kommende elever på Per Gyrum skolen mener vi, at det
er vigtigt at skolen kan udvides med nye faciliteter. Det giver bl.a. skolen mulighed for at lave
bedre lokaler til f.eks. billedkunst, musik, hjemkundskab, sport, mm., som der er hårdt brug for i
dag.
At samle eleverne på færre matrikler vil også reducere transporttiden i løbet af skoledagen
betragteligt. Det vil give skolen langt bedre mulighed for at have de rigtige lærerer til den rigtige

klasse i den rigtige undervisningstime, fremfor at skulle planlægge efter at holde transporttiden
nede.
Med venlig hilsen,
Linda og Peter Kristensen
Myremosevej 41
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:31:59 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar til lokalplan om udbyggelse af Per Gyrum Skolen.

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Christian Hjorth
Sendt: 16. august 2020 22:18
Til: Plan
Emne: Høringssvar til lokalplan om udbyggelse af Per Gyrum Skolen.

Høringssvar til lokalplan om udbyggelse af Per Gyrum Skolen.
Som forældre til to børn i henholdsvis 0. og 4. klasse på Per Gyrum Skolen, håber vi på at kommunen
holder sit ord og giver skolen den lovede tilladelse til opbyggelsen.
Udbyggelsen vil eksempelvis give bedre mulighed for undervisning i de naturvidenskabelige fag i de
større klasser, da skolen pt. ikke råder over specialiserede undervisningslokaler til fysik eller kemi.
Det er vores opfattelse at der desværre er nogle enkelte individer som forsøger at piske en dårlig
stemning op omkring skolen og dens elever.

Vi er utroligt glade for skolen, for eksempel stemningen når man komme ind på skolens områder,
sammenholdet blandt børnene, lærer og pædagogers gåpåmod og engagement, samt kvaliteten af
undervisningen.
Det vil være synd og skam at sætte en kæp i hjulet på et så godt og velstøbt projekt, der nu har
eksisteret i 6 år og som I endda kan hjælpe med at gøre endnu bedre hvis den byggetilladelse bliver
godkendt.

-Med venlig hilsen
Tina & Christian Leonhardt Hjorth
Solhaven 8
Niverød
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:31:46 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar ang udvidelse af Per Gyrum Skole

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Iben Aagaard Lauridsen
Sendt: 16. august 2020 21:34
Til: Plan
Emne: Høringssvar ang udvidelse af Per Gyrum Skole

Høringssvar angående udvidelse af Per Gyrum skole
Per Gyrum skole og beboelsesejendommen Niverødgaarden ligger flettet ind i hinanden. En udvidelse af skolen vil
betyde, at skolen rykker yderligere ind i beboernes privatsfære. Dette vil bla. betyde flere børn, der bevæger sig til og
fra skole, kørsel med biler og cykler samt den støj det medfører at få flere elever, forældre og lærere på skolen.
At udvide en skole der i forvejen ligger alt for tæt på (nærmest inde i) en beboelsesejendom er dybt uhensigtsmæssigt
og vil belaste de omkrigliggende beboere i uacceptabel grad.
Mvh. Iben Aa. Lauridsen

Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

15. august 2020

Indsigelse mod Lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6
til Kommuneplan 2017
Som beboer på Niverødgård fremsender jeg hermed min indsigelse og ændringsforslag til
Lokalplan N106-.
Støj
En udvidelse af skolen til at omfatte ca. 300 elever er indlysende forkert. Siden skolen
startede op i 2015 har vi haft store støjproblemer fra skolen.
Vi er udsat for et helt urimeligt højt støjniveau. Det gælder både inde på gårdspladsen
men ikke mindst støj fra skolens boldbane og de grønne områder. Vi er tvungne til at
holde vores døre og vinduer (både mod gårdspladsen og mod de grønne områder) lukket
hver eneste skoledag fra kl. 8 til ca. 14.30.
Fredensborg Boligselskab har for vores lejeres regning gennemført en meget grundig
støjmåling, som viser støjniveauer på helt op til 84 decibel. Et støjniveau som iflg.
forskere er direkte sundhedsskadeligt.
Der opholdt sig ca. 35-40 elever på boldbane og grønne områder i de 14 dage, hvor der
blev foretaget støjmåling. Med bygning af en 800 m2 stor bygning vil der fremover
opholde sig 200-250 elever på boldbane og grønne område. Iflg. lydekspert Svend Erik
Mikkelsen, Dansk Miljørådgivning vil støjmiddelværdien stige med 8 dB. Det vil af os
beboere blive opfattet som mere end dobbelt så højt, end det støjhelvede, vi allerede har
været udsat for de sidste 5 år.
Derfor må, skal og bør samtlige byrådsmedlemmer stemme NEJ til vedtagelse af
Lokalplan N106.
Trafik
Alle beboere inkl. os selv har oplevet det trafikkaos, der jævnligt opstår ved og omkring
skolens 2 afdelinger ved Mariehøj 5 og Niverødgården 2.
Min kone er 2 gange blevet ramt af sidespejl for en forælderbil, hvor føreren havde alt for
travlt med at køre op til skolen på den smalle vej.
En udvidelse fra de i dag ca. 90 elever til op til 300 elever vil betyde, at der dagligt i
vinterhalvåret vil komme over 150 forældrebiler midt i myldretiden for at sætte deres
børn af. Virksomheden MOE Tetraplan gennemførte på en solskinsdag med en vejrudsigt
som sagde ”fuld sol og op til 28 grader” den 12.8.2020 en trafikanalyse for Fredensborg
Boligselskab, som viser: 132 biler ankom til skolens 3 afdelinger i tidsrummet 07.30 –
9.00. Heraf alene 96 biler i tidsrummet 07.40-8.00, altså midt i myldretiden.
I vinterhalvåret må derfor forventes langt over 150 forældrebiler, som skal ind af en smal
privat fællesvej for at komme frem til skolens nye bygning for alle elever. Det vil betyde
en kæmperisiko for alle os beboere.
Udover den klart øgede risiko, så kan der ikke undgå at blive totalt trafikkaos i trekanten:
Mariehøj 5, Cirkle K tanken og vejen op til Niverødgården 2.
Der vil med 100 % garanti komme personpåkørsler, det være sig beboere eller elever, og
der vil med garanti også ske færdselsuheld. Derfor må, skal og bør samtlige
byrådsmedlemmer stemme NEJ til vedtagelse af Lokalplan N106.

Skolebygningen
Lokalplan N106 giver skolen lov til at bygge en 800 m2 bygninger i 2 etager, op til 8,5
meter i højden. Det er uforståeligt.
Lokalplanen burde i sin udformning have pålagt skolen at bygge i maks. 11/2 etage og i
samme arkitektoniske stil som Hovedbygningen på Niverødgården 2 og vores bygninger
på Niverødgården 1-39.
Ejeren kan opføre en hvilken som helst bygning uden på nogen måde at tage højde for
området - det være sig bygninger og de grønne områder. Lokalplanen indeholder imod
sædvane heller ingen krav om hensyntagen til de omkringliggende boliger. Her tænkere
jeg på indsigtsproblemer, på støjafskærmning, på grønne områder osv. Set udefra så
virker det som om, at Lokalplan N106 er udarbejdet meget ensidigt til ejers fordel!
Derfor må, skal og bør samtlige byrådsmedlemmer stemme NEJ til Lokalplan N106.
Økonomi
Jeg er meget bekymret for min husleje. Vores afdeling har på årets første 6 måneder haft
5 fraflytninger. Det svarer til 25 % af samtlige lejligheder. Netop nu er der 2 tomme
lejligheder, som ikke er lejet ud. De, som er blevet tilbudt en lejlighed, siger pænt nej tak,
når de hører om den eventuelle Per Gyrum storskole.
Som jeg ser det, så risikerer vi at vores afdeling under Fredensborg Boligselskab at gå
konkurs, og det betyder at 20 familier må sige farvel til deres hjem.
Mange af os har boet har i 8-10 år og er total integreret i lokalsamfundet. En flytning til
en anden lejlighed i et andet område vil typisk koste et sted mellem 75 og 100.000 kr.
(istandsættelse af fraflyttet lejlighed, indskud, husleje, flytteomkostninger, indretning af
ny lejlighed m.m.).
Går afdelingen konkurs, så vil alle beboere i Fredensborg Boligselskab opleve betydelige
huslejestigninger. Kommunen vil også komme til miste mange penge, da der i alt er stillet
garantier på 16.8 mio.kr for Niverødgården.
Derfor må, skal og bør samtlige medlemmer af Byrådet stemme NEJ til Lokalplan N106.
Kommunen bør gå i dialog med skolens ejer om tilbagekøb af Niverødgården 2 og
arbejde sammen om, at Per Gyrum skolen kan etablere sig med ”En bygning på en
Matrikel” et andet sted i Niverød. Det kunne være på matrikel nr. 1pl, Niverød By,
Karlebo.
Det vil også åbne en mulighed for Byrådet en gang for alle at kan få ryddet i tidligere
fejldispositioner. Det eneste rigtige vil være, at der udarbejdes en helt ny lokalplan, der
omfatter både Niverødgården 1-39 og Niverødgården 2.
Efterfølgende følger mines ændringsforslag til Lokalplanforslag N106.
Jeg forventer naturligvis at vores ændringsforslag bliver accepteret og indført i
lokalplanforslaget, skulle Byrådet imod enhver sund fornuft vedtage Lokalplan N106 for
udvidelse af Per Gyrum skolen.
Kommentarer og krav til bestemmelser for Lokalplan
Som udsat og i den grad generet nabo til Per Gyrum Skolen igennem 5 år
bør Lokalplan N106 sætte langt større fokus på naboskabet og derfor stille krav til trafik,
parkeringsforhold, og frem for alt støj.

Vi ønsker under § 1 formål indsat:
- Sikre naboer med gener der opstår som følge af øget trafik, personlig færdsel og støj.
- Regulering, der sikrer at bebyggelse på matr. Nr 1 vo, Niverød By, Karlebo ikke
anvendes til undervisning af 8. og 9. klasser
- Bebyggelse på matr. Nr.1 vo, Niverød By, Karlebo ikke må anvendes til SFO-ordning
og aftenklub o. lign.
Vedr. § 5 Veje, stier og parkering
- ny bestemmelse der sikrer overholdelse af kommuneplanens parkeringsnorm
- der skal etableres minimum 50 cykel p-pladser ved hovedbygning Niverødgård
- adgang til Niverødgård Hovedhus skal ske fra havesiden. Nuværende indgang på
gårdsplads skal holdes aflåst, eventuel med flugtvejs anordning
Vedr. § 6 Bevaringsbestemmelser
Der skal indsættes en ny bestemmelse.
- der skal etableres støjværn effektivt støjværn i skel mellem matr. Nr. 1vo, Niverød By,
Karlebo og matr. nr.1fv, Niverød By, Karlebo. Støjværnet skal sikre lejligheder på
Niverødgården i både stue niveau og på 1. sal.
Det bør undersøges, hvilken støjskærm der er mest effektiv og mindst skæmmende for
det grønne område og overfor naboerne. Kan et sådant støjværn ikke etableres kan
Lokalplan N 106 ikke godkendes.
Vedr. § 8 Bebyggelsens udseende
Ny bestemmelse:
- Det arkitektoniske udtryk i ny skolebygning skal være i overensstemmelse med de
øvrige bygninger i området og på matriklen. Altså som Niverødgård 2 og Niverødgården.
Det indebærer opførsel i maksimal 11/2 sals højde.
- Der må ikke etableres altangange, balkoner, altaner og tagterrasser, der kan give
indbliksgener for de omkringliggende naboer.
- Placering af vinduer mod sydøst og nordvest skal placeres således, at der fra vinduer
ikke kan være indbliksgener for naboer mod sydøst og nordvest.
Vedr. § 9 Ubebyggede arealer
Nye bestemmelser:
- De på matriklen eksisterende træer mod øst og sydøst for byggefelt skal bevares.
- Bygningsejer skal sikre at træer og grøn beplantning, såfremt det skal ryddes grundet
sygdom eller andet, at der plantes tilsvarende træder eller grønt, der sikrer mod
indbliksgener.
Vedr. § 10 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
10.2 ændres til:
- Hovedindgang til Niverødgård 2 flyttes til havesiden mod syd. Nuværende
hovedindgang på gårdsplads afspærres, evt. i form af en flugtvejssikring. Indgangen må
ikke anvendes af hverken lærere, elever, forældre eller andre.
Nye bestemmelser:
- Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny skolebygning, at det under § 6 nævnte
støjværn er etableret.
- For ibrugtagning af ny skolebygning skal parkeringspladser, jf. Kommuneplanens
parkeringsnorm være etableret på egen grund og eventuelt på Mariehøj 5.

Med venlig hilsen
Finn Zøllner
Niverødgården 35
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Jeg er imod udvidelse af Per Gyrumskolen, grundet stor gene af trafik, med børnene morgen og eftermiddag. Konstant
cykling på fortovet, hvor vi er ved at blive kørt ned.. med venlig hilsen Dorthe Hald Lundquist. Mariehøj 112

Nivå den 16. august 2020
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Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
plan@fredensborg.dk,
kopi sendt til fredensborg@fredensborg.dk

Høringssvar til forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017
Hermed fremsendes vores høringssvar til lokalplansforslag N106 samt tillæg nr. 6 til kommuneplan 2017
”En dårlig beslutning, bør ikke følges op af flere dårlige beslutninger”
Byrådet besluttede tilbage i foråret 2015, at sælge Niverødgården 2 til skoleanvendelse, hvilket i vores optik er en
rigtig dårlig beslutning af hensyn til beboerne og lokalmiljøet i området. Denne beslutning bør ikke følges op af endnu
en dårlig beslutning, når forslag til Lokalplan N106 skal behandles – derfor opfordre vi Byrådet til at sige nej til
udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Der kan samtidig stilles spørgsmål ved om skolen har byggeret til udvidelsen. Selve salget er behandlet på lukket
byrådsmøde den 30.3.2015 hvorfor vi desværre ikke kan læse det. Men vi kan forstå på læserbrev på sn.dk at salget er
sket således, at Per Gyrum Skolen overtog ejendommen den 7. maj 2015. Salget er således sket efter 10.2 i
udbudsvilkårene for ejendommen og her fremgår det at ” Hvis tilbudsgiver ønsker en anvendelse, der ikke kræver
lokalplan, fastsættes overtagelsesdagen til den 1. i måneden efter Byrådets accept af tilbudsgivers tilbud." Købstilbud
uden forbehold / betingelser, afstedkommer ikke automatisk byggeret”
Når dette er sagt mener vi, at der er nogle forhold Byrådet bør have opmærksomhed på når sagen behandles, nemlig:
•
•
•
•

Trafikale udfordringer, specielt om morgenen
Parkering omkring skolen
Støj ifht de omkringliggende boliger
Skolen ønsker at udvide til 300 elever men der er i LP N106 nævnt 200 elever

Vi er lige flyttet til Mariehøj og oplever, at der er et særdeles dårligt naboskab mellem skolen og beboerne tæt på
skolen/boligforeningen. Vi synes Byrådet skal tage med i behandlingen af sagen om Fredensborg Kommune ønsker at
understøtte dette dårlige naboskab. Vi kan forstå, at skolen er klar til at sælge bygningen tilbage til kommunen og
etablere en samlet skole andet sted i Nivå såfremt Fredensborg kommune hjælper med at finde en egnet placering.
Vores anbefaling er, at det sker.

Hilsen
Bo og Dorthe Runge-Dalager
Mariehøj 337
2990 Nivå
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Til Fredensborg kommune.

Som beboer her på Niverødgården, fra dennes første udlejninger af lejligheder, er jeg dybt forbavset over, at der pludseligt
blev lavet om på alt i området.
Vi havde kommunens fulde opbakning ved indflytningen i 2010, og havde på intet tidspunkt forventet, at vi skulle bo midt
på en skolelegeplads.
Det er et meget intimt kvarter, dvs at her er meget tæt bebygget, og derfor også meget lydt her i forvejen.
Hvis der skal bygges endnu en skole, og flyttes 100 elever eller mere ind, så vil det være umuligt for noget af bo her. Og vi
har lige fået renoveret hele afd med lejligheder for næsten 11. mill. kr. Jeg kan ikke se logikken.?..
Støjvniveauet er her på gården målt til hele 85 decibel, hvilket er grænsen for det man tillader for beboelse.
Med yderligere en skole med over dobbelt så mange elever vil det tal fordobles, hvilket er helt og aldeles uacceptabelt.

Kommunen har fra begyndelsen lavet en række store fejl, bla. ved at tillade at indrette til beboelse, og lade i hundredvis af
mennesker, over 10 år flytte ind på gården.
Samtidig med, at man havde planer om at sælge vores hovedbygning fra til skoleformål.!?
Den oplysning burde man have givet os længe før vi flyttede ind.
Vores livskvalitet er dalet kraftigt siden skolen flyttede ind i 2015, og det er ikke rimeligt, når man tænker på de relativt
høje huslejer vi betaler.

Jeg er fuldt og helt uenig i udvidelse af Per Gyrum skolen.
Men jeg er også fuldt og helt for at skolen fjernes fra hovedbygningen.
Ingen vil bo så tæt på en skole, heller ikke de ansatte på kommunen, der har lavet denne ulovlige beslutning.

Bodil Høegh-Guldberg.

Indsigelse vedr. Lokalplan N106, Per Gyrum Skole
Vi forsøgte forgæves at indsende og gensende følgende spørgsmål til det digitale byrådsmøde 25
juni om lokalplan til udvidelse af Per Gyrum Skole.
Dels ville vi gerne have spurgt til, om kommunen synes det er rimeligt, at vi beboere skal indordne
vores arbejdstid efter skolens mest hektiske trafik?
Dels ville vi gerne have spurgt til, hvordan kommunen vil løse problemet med den i forvejen
voldsomme trafik, når børnene hentes og bringes, ved at indføre mere end dobbelt så megen
trafik på området? Det har været en mærkelig procedure, hvor vi åbenbart er mange beboere,
ikke bare på Niverødgården men i hele området, som har følt os usikre og utrygge ved hele
håndteringen af sagen.
Tilkørsel via Mariehøj:
Siden skolen overtog hovedbygningen, har vi ikke kunnet tage afsted på arbejde i bil i tidsrummet
7.40- 8.05. Der er kaotisk trafik både på parkeringspladsen og de tilstødende veje. Desuden er alle
p-pladser i hele området optaget af forældre og lærere, når der er forældremøder og
arrangementer, så vi beboerne må finde pladser andetsteds langt fra hjemmet. Der er også blinde
og svagtseende, som dagligt passerer området. Der er i øjeblikket afsat 9 af de oprindeligt af
beboerne benyttede p-pladser. En udvidelse af skolen vil betyde flere p-pladeser til skolen i
området. Dertil kommer vareleverancer til skolen, renovation og hele byggepladsperioden. Vi er
også meget bekymrede for, at en byggeperiode med transport af materialer mm. vil komme til at
ødelægge vores dejlige grønning ved søen, da det formentlig vil være den er den korteste vej til en
hovedfærdselsåre.
Placering af den samlede skole:
Kan kommunen ikke udarbejde en lokalplan, der også tager hensyn til os beboere og ikke kun
tilgodeser skolen? F.eks. hjælpe Per Gyrum skolen med at bygge den samlede skole bag Nivå nord
skolen? Et område som trafikmæssigt og støjmæssigt vil være mere hensigtsmæssigt for alle.
Med venlig hilsen
Kim Petersen, Eva Helena Andersen
Beboere på Niverødgården 31,1.

Nadine Hofmann
Mariehøj 246
2990 Nivå

Fredensborg Kommune
Plan-, miljø- og klimamøde.
16. august 2020

For en udvidelse af Per Gyrum skolen
Nivå har længe været behæftet, som en by med masser ballade, kriminalitet og bander. Det er
nogen af de udsagn, jeg hører når jeg siger at jeg bor i Nivå. Før Per Gyrum skolen åbnede, er de
tomme bygninger blevet udsat for hærværk og parkeringspladserne omkring de tomme bygninger
blev brugt som mødested af grupper af unge mænd, som gjorde mig og min familie utrygge.
Jeg bor selv i Mariehøj, og på dette tidspunkt var vores overvejelser at flytte fra Nivå på grund af
den negative udvikling i området, og den begrænset mulighed for at vælge en anden folkeskole
end Nivå skole. Jeg har oplevet sammenlægning af Nivå skole Nord og Syd med min ældste datter,
efter mange negative erfaringer for min datter på Nivå skole, står det helt klar for mig at min
yngste datter ikke skulle gå på Nivå skole.
Med åbningen af Per Gyrum skolen er de tomme bygninger blevet besat, med glade børn i stedet
for at blive brugt til kriminalitet. Åbningen af Per Gyrum har desuden givet mig en alternative til
Nivå skole.
Selve trafikken som nogen af mine naboer påpeger, er et kaos oplever jeg ikke. Jeg mener heller
ikke at trafikken vil blive meget øget om eftermiddagen, da de mindste børn fortsætter deres dag i
fritidshjem, og de fleste ældre elever tager selv hjem efter skolen.
I forhold til den øget trafik og parkering til skolens højtider, som er få gange om året, kan jeg heller
ikke se problemet. jeg bor lige over for Laden, her er parkeringsforholdene også ofte presset på
grund af fester i Laden, og de forskellige sportslige aktiviteter i idrætshallen, som er næsten hver
dag. Jeg skal ofte parkere langt væg fra min bolig ”Hvad er forskellen? ”.
I forhold til støjen er jeg ret sikker på, at man i sammenarbejde med skolen, arkitekten og
boligselskabet kan blive enige om en løsning, for hvordan man bedst kan mindske støjen for
beboerne på gården.
Jeg oplever en heksejagt mod Per Gyrums skoleledelse af vores afdelingsbestyrelse, og nogen
beboere i bebyggelsen, til et beboermøde i juni 2020 bliv fremhævet, at sagen ikke er personligt
mode skolens ledelse, men formanden indleder mødet med en oplæsning af et interview af

Charlotte Bie i Politiken i 2015, hvor han fremhæver følgende sætning af Charlotte Bie ”
boligområdet rundt om skolen som et low class boligområde” som jeg læser artiklen har Charlotte
Bie bare fremhævet et mangfoldig boligområde. Gentagende gange bliver fremhævet at hun altid
får det, som hun vil have det. Desuden påpeger formanden at trafikanalysen var fusk, da 8 og 9
klasse på den givende tidspunk hævede læseferie, og derfor var der mindre trafik end normal. Her
vil jeg fremhæve at 8 og 9 klasses undervisningslokaler er på kroen og ikke på gården, så trafikken
var ikke påvirket af afgangsklassernes læsseferie. Til mødet bliver desuden ofte nævnt et
sammenhæng mellem tomme lejligheder og fraflytninger, og de økonomiske konsekvenser for
boligselskabet på grund af skolens beliggenhed. Men det er jo en helt hypotetisk antagelse, det
kan jo lige så godt være at lejlighederne står tomme på baggrund af den forholdsvis høje husleje
på 9.715 kr. for en 2-værelses lejlighed og 11.136 kr. for en 3-værelseslejlighed.

Fredensborg Kommune ønsker med udviklingen af fremtidens Nivå mere liv og attraktivitet, for
borgere i alle aldre, og her ser jeg Per Gyrum Skolen som et led af en positiv udvikling af Nivå.
Skolen er med til at skabe en mangfoldig by med liv og aktivitet, hvor alle sociale lag er
repræsenteret.
For mig og min familie har åbningen af skolen været med til at vi føler os trykke igen i vores
kvarter, og at vi er blevet boende i selve Mariehøj og Nivå.
Jeg håber inderligt politikerne også tager hensyn til de familier, som vil give deres børn den bedst
mulige start på fremtiden, samt kan se at en privatskole som Per Gyrum er en investering i
Fredensborgs kommunes fremtid, som kommer os alle til gode, mange år fremover.
Med venlig hilsen
Nadine Hofmann
Beboer i Mariehøj
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. Forslag til lokalplan N106 samt tillæg nr. 6 - kommuneplan 2017.

Jeg vil her beskrive en svær uoverensstemmelse mellem Per Gyrum Skolen og beboerne på
Niverødgården. Den har sammen med andre problemer skabt et naboskab fuld af splid grundet den
efter min mening helt håbløse placering af en skole, som pr definition vil være en støjgene for naboer,
der bor lige op ad en skole.
Skolens ind- og udgang skulle fra start være ud mod Niverødgårdens store og smukke gårdhave, som
helt klart var ment som rekreativt område for Gårdens beboere. Dette trivselsberigende udeareal blev

totalt ødelagt ved Per Gyrums start på matriklen. Eleverne kommer ud ca. 3 m fra beplantet område
med bænke, tager ophold, inden de driver videre ud på friarealet - altid snakkende, råbende og
selvfølgelig meget larmende så ophold i vores gård er umulig.
Denne støj ødelægger også for beboerne ophold på svalegangen, da støjen i en ret lukket gård går opad
og forstærkes.Såvel svalegang som gårdareal er jo fællesområder, der indgår i den mdl. leje.
Udover elevernes meget naturlige glædesudbrud er der absolut et støjproblem mere fra gården.
Hovedindgangens gamle trædør, der engang har være velholdt. DEN SMÆKKER HVER GANG
NOGEN GÅR UD OG IND. Jeg har talt, at ved et frikvartes start smækker døren 6-7 X halve minut
plus/minus. Nogle elever går ud 2X2 men oftest går de enkeltvis. Der kommer lærerstaben, der også
bruger døren, når de skifter klasselokale og alle skal ind igen til næste lektion.
Efter den nye skolelov blev taget i brug, er der blevet udendørs motion i flere af dagens lektioner, så
eleverne strækker ud i nogle minutter og så tilbage til samme lektion. Døren smækker smækker og
smækker. Beboerne går ind for der går ikke lang tid før en anden klasse skal skifte undervisningssted
og så smækker døren igen.Der blev også en anselig forøgelse af ude undervisning, hvor elever løber
frem og tilbage efter papir etc til brug for de udendørs opgaver. Og døren smækker - også når
underviseren går ud. Ingen hører det
Beboerne, og Bestyrelsen har adskillige gange bedt skolen om at løse problemet, da Skolen nægtede at
flytte indgangen til havesiden. Det ville medføre, at vægge inde i bygningen vil falde sammen, blev der
svaret og det var iøvrigt Skolens dør! En beboer var nede og fik døren sat, så larmen ved brug ikke var
der. Nogle dage senere var den gal igen. Jeg kan kun garantere, at de danske skolers ferier er det rene
luksus for Niverødgårdens beboere.
Det oven for beskrevne problem kan for udenforstående forekomme at være en bagatel. Hvis man
forestiller sig at være i en bygning, hvor en dør står og smækker i vinden, ja så er det uudholdeligt.
Skolen påstår, at den på alle måder har prøvet at tage hensyn og være lydhøre over for beboernes
klager.Jeg vil her vove at påstå, at det er en sandhed med modifikationer. Her er der ikke rum til en
udvidelse af Per Gyrums Skolens dominans
Det er jo så synligt, at den beslutning fra Fredensborg Kommunalbestyrelse at placere en skole i
hovedbygningen 3-4 m fra beboelse har været en stor fadæse. Det ville klæde Fredensborg Kommune ,
Kommunalbestyrelse og Borgmester dels at sige nej til en udvidelse af Per Gyrum Skolen dels at gøre
alt for at give Skolen bedre udfoldelsesmuligheder og beboerne i Mariehøj og Niverødgården bedre
livsvilkår, livsvilkår som Kommunen har pålagt betydelig ringere livsvilkår i deres boliger.
Venlig hilsen
Jette Rosenbaum
Niverødgården 25
2990 Nivå

Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

16. august 2020

Indsigelse mod Lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6
til Kommuneplan 2017
Som beboer på Niverødgård fremsender jeg hermed min indsigelse.
Mine indsigelser går på det, som jeg vil kalde DET UMULIGE NABOSKAB.
Jeg og min mand har nu boet på Niverødgården i snart 6 år. Vi flyttede ind på gården,
fordi beliggenheden, miljøet og omgivelserne passede til os.
Desværre så åbnede Per Gyrum Skolen 4-5 måneder efter vi flyttede ind. Havde vi vidst,
at der kom en skole, var vi aldrig flyttet ind.
De sidste 5 år har været en konstant nedadgående tilfredshedskurve. Udfordringerne fra
naboskabet med skolen – det være sig elever, lærere, trafik, støj – har været konstant
stigende.
Vi lever i en verden af støj 5 af ugens 7 dage fra kl. 7.30 til ca. kl. 14.15. Eleverne er
blevet mere og mere støjende. Det gælder gåde inde i gårdspladsen som ude på de grønne
områder. Desværre er vores lejlighed beliggende på 1. sal med vinduer og fransk altan ud
mod boldbanen og de grønne områder.
Vi er tvunget til at holde døre og vinduer lukket i hele skoletiden. Fordi der stort set
konstant er elever ude i området i forbindelse med frikvarterer og idrætstimer.
Hvis skolen får lov til at bygge og dermed udvider fra ca. 90 til op til 300 elever, så
flytter vi. Støjen er allerede i dag sundhedsskadelig, og vil gøre det umuligt at bo i alle
lejligheder, der vender ud mod boldbane og grønne områder.
Vores dagligdag har i stigende grad været kendetegnet ved flere og flere konflikter
mellem elever og os beboere.
Børn støjer, og det skal de have lov til, men ikke i et så tæt bebygget område som vores.
Der er tale om en lukket gårdsplads, hvor støjen forstærkes, og hvor eleverne får lov til at
bryde alle grænser. Der er tale om en asfalteret boldbane lige uden for vores dør og
vinduer, hvor lyden af skrigende børn og bankede bolde forstærkes.
Der er en tinglyst deklaration på skolens ejendom, som siger, at der kun må være gående
færdsel på gårdspladsen, men at den skal foregå uden gener i form af støj og lign. Denne
tinglyste deklaration er på intet tidspunkt overholdt af skolen.
Når vi så bliver tilstrækkeligt frustrerede og tysser på børnene får vi at vide, at vi bare er
nogle sure gamle kællinger eller værre. Desværre har vores henvendelser til skolens
ledelse om dette heller ikke haft nogen effekt.
Hverken skolens ledelse eller lærere har nogen som helst respekt fra den private
ejendomsret. Når vi påtaler, at eleverne farer rundt inde på vores ejendom, får vi blot at
vide, at det sådanne søde børn. Til gengæld er skolens ledelse den første til at påberåbe
sig den private ejendomsret, når vi f.eks. beder om at få fjernet en grim og til tider
stinkende affaldscontainer fra gårdspladsen, eller få monteret en fjeder på den store tunge

indgangsdør, der smækker højlydt 3-400 gange om dagen. Her er standardsvaret fra
skolens side: Det er vore ejendom, og vi gør med den, som det passer os.
Vi kan næsten ikke forestille os, hvordan det bliver for beboerne på Niverødgården og de
omkringliggende boliger i Mariehøj kvarteret, hvis skolen får lov til at udvide med op til
300 elever.
Der er simpelthen ikke plads nok til, at der kan blive et godt naboskab. Skolen har gang
på gang demonstreret, at de ikke vil håndhæve overfor deres elever, at de skal blive på
skolens matrikel. Der vil være støjende, provokerende elever spredt ud over hele
området.
Det kan heller ikke være i skolens bestyrelse eller ledelses interesse, at der konstant vil
opstå konflikter mellem elever og beboere. I sidste ende vil det også komme til at skade
skolens tilgang af nye elever. Hvem vil have sit barn på en skole kendt for evige
konflikter med det omkringliggende samfund?
Et sidste punkt jeg vil fremhæve er trafiksikkerhed. Jeg er personligt to gange blevet ramt
af et sidespejl på en forældrebil. Der er tale om en smal vej fra Mariehøj op til
Niverødgården og til skolen på Niverødgården 2.
En udvidelse af den planlagte størrelse med op til 300 elever vil i vinterhalvåret medføre
et pænt stykke over 150 biler forældrebiler, der skal op ad vores smalle tilkørselsvej,
samtidig med at vores og Mariehøjs beboere skal ud af parkeringsområdet for at køre på
arbejde. Det kommer til at medføre ulykker i form af påkørsler og sammenstød mellem
bilerne.
Derudover vil hele områdets trafiksikkerhed omkring skolens 2 områder (Mariehøj 5 og
Niverødgården 2), benzintanken og indkørslen til Niverødgården blive stærkt forringet.
Der bliver trafikkaos.
Og så vidt jeg er orienteret, så kan skolen på igen måde opfylde kommunens krav om at
antal parkeringspladser på egen matrikel. Skal lærere og forældre så bruge
boligselskabets parkeringspladser på vores ejendom?
Jeg kan kun opfordre alle byrådsmedlemmer til at stemme nej til Lokalplan N106, når og
hvis den kommer til afstemning ved et byrådsmøde.
Indtil da vil jeg stærkt opfordre Kommunen om at indlede en dialog med skolens ejer om
en mere fornuftig placering af en storskole. Det kunne være i området, hvor Per Gyrum
skolen i dag har deres mindste elever.
Med venlig hilsen
Jeanette Lylloff
Niverødgården 35
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VS: Høringssvar vedrørende lokalplan N106

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Lilian Søndergaard
Sendt: 16. august 2020 11:54
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedrørende lokalplan N106
Høringssvar om udvidelse af Per Gyrum Skolen

En udvidelse af Per Gyrum Skolen vil efter min opfattelse bidrage til en uhensigtsmæssig optrapning af de allerede
eksisterende problemer omkring skolens placering i et tæt bebygget boligområde.
Her tænker jeg specielt på det allerede eksisterende støjniveau og de trafikale problemer, som jo naturligt vil blive forøget
med en udvidelse af skolens elevantal.
Jeg håber, at kommunen og Per Gyrum Skolen kan finde en løsning på dilemmaet mellem Per Gyrum Skolens ønske om
udvidelse af skolen og hensynet til det nære miljø, den er placeret i.

Med andre ord håber jeg på en egnet placering af skolen i forbindelse med en evt. udvidelse af elevantal.

Med venlig hilsen
Lilian Søndergaard
Mariehøj 236,
2990 Nivå
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Patrick Hofmann
Sendt: 16. august 2020 10:46
Til: Plan
Emne: Høringssvar udvidelse af Per Gyrum

Vedr. Udvidelse af Per Gyrum Skolen i Mariehøj.

Jeg bor selv i Mariehøj, og Jeg kan slet ikke se problemet her. Vi snakker om at udvide en privatskole i
Nivå, det kan da kun være positivt for kommunen nu, og i fremtiden.
Synes det er helt forkert at en gruppe, mest ældre mennesker skal have lov til at ødelægge dette, før det
overhovedet er startet.
Ingen kan på nogen måde sige, om det kommer til at larme mere eller mindre, end det gør nu, det er
rent gætværk.

Mere trafik i 15 min i hverdagen, når børn skal afleveres om morgenen, at sige at det er et problem, er
decideret useriøst.
Jeg synes Ikke der skal bruges tid og penge på, at modarbejde PGS udvidelse, der andre meget
vigtigere emner, som der skal tages fat om i Fredensborg kommune.
Med Venlig hilsen
Patrick Hofmann
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Til: Plan
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Mandag d. 10.august startede Per Gyrum Skolen efter sommerferien. Jeg så ca. kl. 7.35. denne morgen,
at Skolen havde lagt en strategi for at lette trafikken op til skolen. Der var også sat 2 lærere fra skolen i
grønne veste til at dirigere forældrebilerne i et overvejet system. Det bestod i, at bilerne efter tur blev
dirigeret ind på de indkørsler fra vejen hen til parkeringspladserne. Biler der kunne så vende bilen,
sætte barn.af [barn.af] og vente, til der var fri udkørsel til udkørsel.
Meget smart udtænkt, men igen uden hensyn til de beboere, der måtte have bilen parkeret på samme
parkeringsplads. De fleste af disse beboere vil jo ofte i samme tidsperiode have brug for at kunne køre
på job fra ca. kl. 730 - 8.05.

Her må disse beboere hellere skynde sig afsted inden kl. 7.30, hvis de uden den store ventetid i dette
system, ønsker at komme afsted till tiden..
Det er jo ingen god løsning. Kan de kommunale politikere ikke se, at Per Gyrun Skolen nuværende
beliggenhed er resultat af et totalt fejlskøn af Fredensborg Kommun?
Ved Nivå Skolen Nord er der plads. Plads til parkering, til og fra kørsel og endelig en samling af
Skolens elever på eet sted uden naboer at tage hensyn til.
Der kan placeres en hel Per Gyrum By - måske plads til en rundkørsel, hvor forældre med tid og liv i
behold kan køre fra Skolens område.
Det kan kun være i Fredensborg Kommunes interesse, at rette op på en besluning med fatale følger nemlig den nuværende beliggenhed af Per Gyrum Skolen. Det vil også give Fredensborg Kommunes
borgerere mulighed for at få tillid til deres kommune igen.
Venlig hilsen
Jette Rosenbaum
Niverødgården 25
2990 Nivå

Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

14. august 2020

Indsigelse mod Lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6
til Kommuneplan 2017
Afdelingsbestyrelsen Niverødgården, Fredensborg Boligselskab fremsender hermed
vores indsigelser og ændringsforslag til Lokalplan N106.
Indledningsvis skal præciseres at bestyrelsen på Niverødgård intet har imod Per Gyrum
skolen som institution. Skolen har dog i de sidste 5 år haft en helt åbenlys forkert
placering midt inde i et tæt bebygget boligområde til stor gene for os beboere på
Niverødgården.
En udvidelse af skolen til at omfatte samtlige elever (iflg. skolen op til 300 elever) i en
nyopført skolebygning på 800 M2 i 2 etager og 8,5 meter høj er indlysende forkert. Det er
i direkte modstrid med kommunens planstrategi, hvor det fremgår at Nivå skal være ”en
naturby for den aktive familie” og at der skal ske ”en udvikling af beboelse og natur”.
En udvidelse af skolen vil gøre det økonomisk meget svært for vores afdeling at overleve.
Det kan medføre, at vores 20 familier bliver tvunget til at flytte fra deres hjem.
Det vil være dybt forkasteligt:
- at påføre os beboere et tab af vores hjem. Flere af vores beboerne har boet her 8-10 år,
og er en integreret del af det lokale samfund
- at påføre os beboere store økonomiske omkostninger ved at skulle flytte (75-100.000 kr.
pr. familie). Et beløb som gør, at flere familier ikke har råd til at flytte
- at påføre kommunens borgere et tab på op til 16.8 mio. kr., som udgør kommunens
garantistillelse for Niverødgården. Et beløb der kan anvendes mere fornuftigt
- at påføre et helt bysamfund store trafikale udfordringer, når mere end150 forældre midt
i myldretiden skal aflevere deres børn ved skolestart. Den trafikanalyse, som
skolen/kommunen har udarbejdet, og som ligger til grund for lokalplanen er: mangelfuld,
og bevidst forkert, fordi analysen ikke omfatter de 4 yngre årgangsklasser, der skal flyttes
fra skolens afdeling bag Nivå Nord skolen til Niverødgården. Derfor har Fredensborg
Boligselskab den 12.8.2020 gennemført vores egen trafikanalyse. Det er MOE Tetraplan,
som har foretaget målingerne. Det viser sig, at 132 biler kom til skolens 3 afdelinger i
tidsrummet 7.30 til 9.00. Heraf 96 biler alene i tidsrummet 07.40 – 08.00. Og det på en
dag hvor vejrudsigten lød ”fuld sol og op til 28 graders varme. De 132 forældrebiler er
således ca. 4 gange så mange biler, som skolen via deres trafikanalyse kommer frem til,
men den blev jo også foretaget på en skoledag, hvor der stort set ikke var elever på
skolen. En forsigtig opskrivning til en vinterdag med regn, sne eller frost indikerer, at der
vil komme langt over 150 forældrebiler. 150 eller flere biler som alle skal ind af en smal
vej til Niverødgården 2, hvis skolen samles her. Det vil give trafikkaos i området, og det
vil skabe farlige situationer
- at påføre os beboere et støjniveau, som vil være direkte sundhedsskadeligt. Vi har i
vores egen støjmåling målt maksimalværdier i skolens frikvarterer på helt op til 83,7 dB.
Altså et meget, meget højt støjniveau, som medfører alvorlige helbredseffekter, f.eks. i

form af en væsentlig forøget risiko for blodpropper i hjertet (12 %). Iflg. lydekspert
Svend Erik Mikkelsen, Dansk Miljørådgivning vil en forøgelse fra de ca. 40 elever, der
opholdt sig på skolens boldbane og grønne områder i testperioden, til 200-250 elever
betyde: Støjmiddelværdien vil stige med 8 dB. Det vil af beboerne på Niverødgården og
de omkringliggende Mariehøj lejligheders beboere blive opfattet som mere end
DOBBELT så højt. Det er direkte sundhedsskadeligt
- at påføre områdets beboere endnu mere livsfarlig trafik, fordi Per Gyrum skolen ikke
kan opfylde kommunens parkeringsnormer i henhold til Kommuneplan 2017. Det vil
være fysisk umuligt for skolen at etablere det krævede antal parkeringspladser på egen
matrikel. I den trafikanalyse, der er udarbejdet af skolen/kommunen, er
parkeringspladserne på Mariehøj 5 anvendt 2 gange og indgår altså i 2 lokalplaner
- at påføre samtlige beboere i Fredensborg Boligselskab huslejestigninger, som vil blive
resultatet af en øget fraflytning fra Niverødgården med tomme lejligheder til følge. Det er
dybt bekymrende, at vi i vores lille afdeling inden for de første 6 måneder i 2020 har haft
5 fraflytninger, svarende til 25 %.
Samtidigt oplever vi, at flere og flere af de som bliver tilbudt en lejlighed takker nej, når
de hører, at der skal etablere en storskole som nabo.
Det kan ikke være i noget politisk partis interesse at vedtage Lokalplanforslag N106.
En udbygning af Per Gyrum skolen vil kun føre til endnu større problemer fremadrettet.
Da ejeren købte ejendommen i 2015 valgte vedkommende at købe ejendommen uden
lokalplan (artikel 10.2 i udbudsvilkår). Ejer har dermed ikke en automatisk byggeret.
Ydermere så forudsætter et erstatningskrav, at der rent faktisk er konstateret et tab,
hvilket ikke er tilfældet her. Så det fremførte mulige erstatningskrav på op til 40 mio.kr.
er ikke eksisterende.
Det er dybt beskæmmende, at en repræsentant for et parti uimodsagt kan får lov til at
fremføre sådanne usande påstande på et byrådsmøde.
Derfor bør samtlige Byrådets medlemmer stemme nej til Lokalplanforslag N106 og i
stedet gå i forhandling med skolens ejer om tilbagekøb af Niverødgården 2 og yde
bistand til, at Per Gyrum skolen kan etablere sig med ”En bygning på en Matrikel” et
andet sted i Niverød.
Det kunne være på matrikel nr. 1pl, Niverød By, Karlebo. En løsning som skolens ledelse
selv har foreslået i 2019 i henvendelse til Plan, Miljø, - og Klimaudvalget.
Det vil også åbne en mulighed for Byrådet en gang for alle at kan få ryddet op i tidligere
fejldispositioner. Det eneste rigtige vil være, at der udarbejdes en helt ny lokalplan, der
omfatter både Niverødgården 1-39 og Niverødgården 2.
Efterfølgende følger vores ændringsforslag til Lokalplanforslag N106.
Vi forventer naturligvis at vores ændringsforslag bliver accepteret og indført i
lokalplanforslaget, skulle Byrådet være så uforsigtig at vedtage Lokalplan N106 for
udvidelse af Per Gyrum skolen.
Kommentarer og krav til bestemmelser for Lokalplan
Som udsat og i den grad generet nabo til Per Gyrum Skolen igennem 5 år
bør Lokalplan N106 sætte langt større fokus på naboskabet og derfor stille krav til trafik,
parkeringsforhold, og frem for alt støj.

Vi ønsker under § 1 formål indsat:
- Sikre naboer med gener der opstår som følge af øget trafik, personlig færdsel og støj.
- Regulering, der sikrer at bebyggelse på matr. Nr 1 vo, Niverød By, Karlebo ikke
anvendes til undervisning af 8. og 9. klasser
- Bebyggelse på matr. Nr.1 vo, Niverød By, Karlebo ikke må anvendes til SFO-ordning
og aftenklub o. lign.
Vedr. § 5 Veje, stier og parkering
- ny bestemmelse der sikrer overholdelse af kommuneplanens parkeringsnorm
- der skal etableres minimum 50 cykel p-pladser ved hovedbygning Niverødgård
- adgang til Niverødgård Hovedhus skal ske fra havesiden. Nuværende indgang på
gårdsplads skal holdes aflåst, eventuel med flugtvejs anordning
Vedr. § 6 Bevaringsbestemmelser
Der skal indsættes en ny bestemmelse.
- der skal etableres støjværn effektivt støjværn i skel mellem matr. Nr. 1vo, Niverød By,
Karlebo og matr. nr.1fv, Niverød By, Karlebo. Støjværnet skal sikre lejligheder på
Niverødgården i både stue niveau og på 1. sal.
Det bør undersøges, hvilken støjskærm der er mest effektiv og mindst skæmmende for
det grønne område og overfor naboerne. Kan et sådant støjværn ikke etableres kan
Lokalplan N 106 ikke godkendes.
Vedr. § 8 Bebyggelsens udseende
Ny bestemmelse:
- Det arkitektoniske udtryk i ny skolebygning skal være i overensstemmelse med de
øvrige bygninger i området og på matriklen. Altså som Niverødgård 2 og Niverødgården.
Det indebærer opførsel i maksimal 11/2 sals højde.
- Der må ikke etableres altangange, balkoner, altaner og tagterrasser, der kan give
indbliksgener for de omkringliggende naboer.
- Placering af vinduer mod sydøst og nordvest skal placeres således, at der fra vinduer
ikke kan være indbliksgener for naboer mod sydøst og nordvest.
Vedr. § 9 Ubebyggede arealer
Nye bestemmelser:
- De på matriklen eksisterende træer mod øst og sydøst for byggefelt skal bevares.
- Bygningsejer skal sikre at træer og grøn beplantning, såfremt det skal ryddes grundet
sygdom eller andet, at der plantes tilsvarende træder eller grønt, der sikrer mod
indbliksgener.
Vedr. § 10 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
10.2 ændres til:
- Hovedindgang til Niverødgård 2 flyttes til havesiden mod syd. Nuværende
hovedindgang på gårdsplads afspærres, evt. i form af en flugtvejssikring. Indgangen må
ikke anvendes af hverken lærere, elever, forældre eller andre.
Nye bestemmelser:
- Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny skolebygning, at det under § 6 nævnte
støjværn er etableret.
- For ibrugtagning af ny skolebygning skal parkeringspladser, jf. Kommuneplanens
parkeringsnorm være etableret på egen grund og eventuelt på Mariehøj 5.

Jeg står til rådighed for såvel kommunens byrådsmedlemmer som administration, skulle
der være ønsker om at få uddybet en eller flere af de her fremførte indsigelser og
ændringsforslag til Lokalplan N106.
På vegne af Niverødgårdens Afdelingsbestyrelse under Fredensborg Boligselskab.
Med venlig hilsen
Formand for bestyrelsen
Finn Zøllner

From:
Sent:
To:
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Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:24:01 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Dorrit Danelund
Sendt: 15. august 2020 20:03
Til: Plan
Emne: Høringssvar

Jeg modsætter mig på det kraftigste udvidelse af Per Gyrum skolen. Fra lilleskole til kæmpeskole?

Børnene skriger og larmer på nuværende tidspunkt, så tredobling vil blive ulidelig. Søstrene må finde
andet sted til ekspansion.

Allerede nu møder man unge cyklister, som hasarderet tonser igennem bebyggelsens stisystem.
Forældre som kører børnene lige til

døren skaber trængsel i vores lille samfund. Når der er forældremøder, kaster forældrene bilerne ind
alle vegne.

Hvorfor skal vi servicere Humlebæk. De kan jo udvide deres lilleskole.

Ulidelig byggestøj er et uhyggeligt fremtidssenarie. Hvad skal man da ikke stå model til? Håber at
Fredensborg kommune kommer i

hjælp.

Med venlig hilsen Dorrit Danelund Mariehøj 119

Nivå, 15. august 2020

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen

Trafikproblemer
Forældres nuværende til- og frakørsel via tilkørselsvejen og den store P-plads ved Per Gyrum Skolens
ejendom Niverødgård i forbindelse med aflevering og afhentning af skoleelever har medført
generende trafikproblemer for boligforeningens beboere. En udvidelse af skolen med opførelse af ny
skolebygning til yderligere 200 elever, herunder de yngste årgange, på Niverødgårdens matrikel vil
medføre massive trafikproblemer på det beskedne tilkørsels- og afleveringsområde, når der henses
til, at de yngste børn skal afleveres og følges helt til skolens bygning. En sådan aflevering og
afhentning af de mindste poder på skoleområdet vil helt sikkert kræve flere parkeringspladser end
skolens nuværende anviste pladser. I modsat fald vil afleverings- og afhentningsproblemet
nødvendiggør skolens/forældrenes midlertidige brug af boligforeningens P-pladser til stor gene for
foreningens lejere med hensyn til sikker og optimal anvendelse af tildelte P-pladser og brugen af
tilkørselsvejen.
Allerede i dag er der især om morgenen en meget intens biltrafik til og fra parkeringspladsen samt
adgangsvejen til Mariehøj. Denne trafik vanskeliggøres endvidere hele dagen igennem af elevernes
dårlige adfærd i hele området, men især deres brug af boligforeningens parkeringsplads og ad den
smalle indkørselsvej uden fortov fremfor at anvende stien fra skolen til Kongevejen.
Ved en planlagt forøgelse af elevtallet til 300 vil der i øvrigt mangle et betydeligt antal P-pladser til
de mange kørende forældre i forbindelse med arrangementer på skolen. Allerede i dag giver sådanne
arrangementer betydelige problemer for beboerne, idet beboernes P-pladser ofte er optaget af
fremmede biler, hvorved vi må forsøge at finde en anden P-plads.
Endvidere vil en stigning i elevtallet ved arrangementer på skolen også medføre en mere massiv
anvendelse af boligforeningens grønne arealer til parkering langs vejen Mariehøj, hvor der i forvejen
er betydelig trafik til og fra Cirkel-K tanken.
Støjgener m.v.
Ud over trafikproblemerne vil en skoleudvidelse give betydelige og helt uholdbare støjgener fra
elever i frikvartererne og i forbindelse med idrætsudøvelse på det størrelsesmæssigt beskedne stadion
alt for tæt på boligforeningernes boliger. Allerede i dag giver frikvarterer og idrætsudøvelse
betydelige støjgener. Et sådant naboskab vil med en planlagt elevstørrelse på 300 medføre et helt
urimeligt støjhelvede i dagtimerne for især de berørte boliger (mange ældre lejere) i Niverødgården,
men også for de omliggende boliger i Niverød IV.
Den planlagte elevtilgang vil p.g.a. skolens størrelsesmæssigt beskedne udendørsarealer til
elevaktiviteter medføre elevernes større anvendelse og slid på Boligforeningernes grønne områder,
som jo ikke er offentlige.
Endvidere vil en planlagt skolebygning i skolens have med en byggehøjde på omkring 8,50 m
medføre helt urimelige indkikgener til haver tilhørende boliger beliggende øst for stien og den
planlagte skolebygning.

Huslejetab
Hvis den planlagte skoleudvidelse bliver en realitet, vil de forøgede gener medføre massevis af
fraflytninger af lejere i Boligforeningen Niverødgård og efterhånden også af lejere i omliggende
boliger i afdeling Niverød IV. En sådan udflytning af lejere uden genudlejning vil medføre store
økonomiske tab for Fredensborg Boligselskab. Bliver skoleudvidelsen en realitet agter jeg også at
fraflytte.
Indsigelse
Kære Byråd i Fredensborg kommune, det var en eklatant fejl at I godkendte en skole så tæt på en stor
boligbebyggelse med den deraf påførte trafik- og støjgene for beboerne. Boligselskabet og hermed
lejerne kom jo før skolen, og de blev jo i sin tid gjort sagesløse ved Byrådets og administrationens
afgørelse om tilladelse til skoleformål, og denne nedgørelse af omhandlede lejere, som også er
kommunens skatteborgere, skal ved det fremsatte forslag til lokalplan om skoleudvidelse åbenbart
fortsætte.
Hvorfor overhovedet en skole i området? Enhver kunne jo forudse, at dette vil medføre problemer
og hermed nabostrid.
Så kære Byråd, gør nu skaden god igen, opgiv derfor venligst forslaget til lokalplan N106 og bistå
Per Gyrum Skolen med at anvise en anden matrikel som er bedre egnet til skoleformål.

Med venlig hilsen
Jørgen Nonbroe
Mariehøj 109, Niverød
2990 Nivå
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VS: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen

Videresendt fra planpostkassen

Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Fra: ester
Sendt: 15. august 2020 10:41
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen

Jeg bor tæt på skolen, færdes meget i området og ønsker at komme med indsigelse mod planerne om udvidelse af Per
Gyrum skolen. Selv med det nuværende elevantal i området fylder eleverne meget, dels med den støj, der naturligvis er,
hvor der er mange børn samlet, og dels med deres færden.
Boligerne på Niverødgården og adskillige boliger i Niverød IV ligger så tæt på skolen, at støjniveauet fra denne er meget
belastende. En udvidelse af elevtal og åbningstid vil blive en yderligere belastning for de omkringboende. Det er almindelig
anerkendt, at vedvarende støj har en negativ indflydelse på helbredet, og allerede det forhold burde være tilstrækkeligt til at
forhindre en udvidelse af skolen.
Elevernes færden begrænser sig ikke til skolens arealer og stien mellem de to afdelinger, men foregår ofte på
parkeringspladsen, på indkørselsvejen og på boligforeningens græsarealer. Såfremt området skal huse væsentlig flere elever
og samtidig afgive plads til en ny bygning, må man spørge, om der overhovedet er tilstrækkelig udenomsplads til de mange
elever på skolens arealer?
Især om morgenen er der meget intens biltrafik på Mariehøj og på parkeringspladsen ved Niverødgården. Hvis der, som
skolen ønsker, skal komme mange små skoleelever 0.-4. klasse til hovedbygningen og den nye bygning, vil trafikken øges
væsentlig og gøre det urimelig besværligt for os beboere at færdes i området i skoletiden. Ligeledes vil det kræve mange
flere parkeringspladser til skolen, idet små elever ofte ikke bare kan sættes af, men skal følges helt ind i klassen.
De parkeringsproblemer, som vi oplever nu, hvor forældre ulovligt anvender beboernes parkeringspladser, samt ved
forældremøder udviser manglende respekt for boligforeningens område ved at parkere på boligforeningens græsrabatter ligeledes ulovligt - må desværre forventes at blive større.
Afslutningsvis vil jeg bemærke, at jeg ikke har noget imod hverken børnene eller skolen, men finder skolens placering midt
i et tætbebygget boligområde meget uhensigtsmæssig. Skolens ønske om flere elever og udvidet åbningstid vil gøre
forholdene endnu vanskeligere for mange beboere i området.
Med venlig hilsen

Ester Kold
Mariehøj 109

Niels Søndergaard
Mariehøj 236,
2990 Nivå

Nivå den 15. august 2020

Høringssvar om udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Bestyrelsen i ”Niverød IV” er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen på Niverødgården.
Naboskabet mellem Per Gyrum Skolen og Fredensborg Boligselskabs afdeling ”Niverødgården” har ikke på
noget tidspunkt fungeret. Som nabo i Fredensborg Boligselskabs afdeling ”Niverød IV” har vi hørt om utallige episoder, og vi har også selv kunnet konstatere, at naboskabet ikke fungerer som for eksempel ved
ødelæggelse af blomsterbede, støjende adfærd ved Laden og boldspil mellem de parkerede biler.
Bestyrelsen i ”Niverød IV” har følgende argumenter for ikke at tillade en op til 800m2 stor og 2-etagers høj
bygning i haven til Niverødgårds hovedbygning.
• Støjen fra børnene – som allerede i dag er til stor gene i en del af ”Niverød IV” – vil blive af en sådan
styrke, at den vil være stærkt generende og ubehagelig.
• Trafikkaos både morgen og eftermiddag er allerede en realitet, og en tredobling af elever, hovedsageligt fra de mindre klasser, vil uundgåeligt gøre trafikken langt værre.
• Parkeringsproblemer. Erfaringen fortæller, at ingen vil parkere på den modsatte side af vejen (ved
Mariehøj 5), hvis der er ledige pladser på ”Niverød IV”s parkeringspladser.
• Hvis der kommer lejeledighed i ”Niverødgården” på grund af generne fra Per Gyrum Skolen, vil det
ramme alle beboere i Fredensborg Boligselskab gennem huslejestigninger.
• En ny 2-etagers bygning i Per Gyrum Skolens have vil skæmme de smukke, grønne områder ved
Niverødgården.
Vi gør opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse i antal elever, som er opført på Per Gyrum Skolens
ansøgning og de tal, som skolen ellers har offentliggjort.
Per Gyrum Skolen opgiver antallet af elever til 200 i ansøgningen om ændring af lokalplanen. Samtidigt med
at Skolen – i breve til forældrene, i offentlige facebook opslag og på medbragte bannere ved byrådsmødet i
maj – helt konsekvent opgiver at elevantallet vil være 300 elever på Niverødgården.
Der er meget stor forskel på en fordobling og en tredobling af elevtallet, specielt med hensyn til støjen,
trafikbelastningen og parkeringspladser.
Derfor vil det være en rigtig og bedre løsning, hvis Fredensborg Kommune kan hjælpe Per Gyrum Skolen
med at finde en placering, der er velegnet til skoleformål, og som sikrer, at der tages rimelige hensyn til
både skolen og dens fremtidige naboer.
Vi mener derfor ikke, at der skal gives tilladelse til udvidelse af Per Gyrum Skolen på den nuværende
placering.
På vegne af
Afdelingsbestyrelsen i Niverød IV
Fredensborg Boligselskab
med venlig hilsen
Niels Søndergaard
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: hanne.bloch
Sendt: 14. august 2020 18:25
Til: Plan
Emne: Ang. Lokalplan N106 ( undvigelse af Per Gyrum Skolen ) samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017

Til: Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Nivå d.14.08-2020

Ang. Lokalplan N106 ( undvigelse af Per Gyrum Skolen )
samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017

Jeg er i mod undvigelsen af skolen da den kommer til at ligge alt for tæt på boligerne i Mariehøj, Byvejen samt
Niverødgården.
Ligesom trafik og byggeri i en lang periode vil være uacceptabelt for alle beboere.

Nu har jeg boet i Mariehøj i 34 år og været så glad for det. Og nydt godt af alle de fordele der har været.
Jeg håber der er nogle der forstår at Mariehøj må forblive uden skolebørn.
Venlig Hilsen
Hanne Bloch
Mariehøj 117
2990 Nivå
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Ivonni Nybeg
Sendt: 14. august 2020 17:54
Til: Plan
Emne: ang. Lokalplan N106 undvigelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017

Jeg sender hermed et høringssvar til Lokalplan N106 undvigelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr.6
til kommuneplan 2017

Til: Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Nivå d.14.08-2020

Ang. Lokalplan N106 ( undvigelse af Per Gyrum Skolen )
samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017
Vi har boet her i 16 år som vi altid har været glade for.
Vi som beboer i Mariehøj 118 vil gøre indsigelse imod der bliver gennemført en opførsel af en ny skolebygning
samt en fordobling af elevtal på skolen.
Der har været meget bygge rod dengang Charlotte Bie opkøbte grunden. Hvilket også gik ud over en del biler på
parkeringspladsen. Der er i forvejen mangel på P-pladser og i forbindelse med skolen startede så er det bestemt
ikke blevet bedre. Vi oplever desværre meget tit at der er problemer med trafikken. For høj fart samt at de
blokere det hele når de holder forældremøde. ( der tar de beboernes P-pladser samt holder hele vejen op langs
græsset, og ude ved tankstationen.
Dialogen med skolen har bestemt heller ikke være positiv.
Ud til Nivåvej er trafikken blevet meget voldsom. Så vi kan ikke se hvordan man kan komme til at bygge med al
den trafik der vil komme i forbindelse med en ny udvidelse af skolen. Kommunen skulle aldrig have solgt
grunden til en skole (så må den flytte).
Det kan ikke være meningen at os som beboer kan blive nød til at flytte da både larm og xtra meget trafik gør at
det har ændret vores område. Vi har altid været glad for at bo her og det ville være meget trist hvis vi bliver
presset til at overveje en flytning.
Området vil ikke kunne klare det xtra pres det vil medføre hvis Charlotte Bie får
gennemtrumfet sit formål med undvigelsen af hendes privat skole.

Venlig Hilsen
Ivonni Og Peter Nyberg
Mariehøj 118
2990 Nivå

Vedhæfter også svaret pdf. fil
-Med venlig hilsen
Ivonni Nyberg

Til: Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Nivå d.14.08-2020

Ang. Lokalplan N106 ( undvigelse af Per Gyrum Skolen )
samt tillæg nr.6 til kommuneplan 2017
Vi har boet her i 16 år som vi altid har været glade for.
Vi som beboer i Mariehøj 118 vil gøre indsigelse imod der bliver gennemført en opførsel af en ny
skolebygning samt en fordobling af elev antal på skolen.
Der har været meget byggerod den gang Chalotte Bie opkøbte grunden. Hvilket også gik ud over en del biler
på parkerings pladsen. Der er i forvejen mangel på P-pladser og i forbindelse med skolen startede så er det
bestemt ikke blevet bedre. Vi oplever desværre meget tit at der er problemer med trafikken. For høj fart samt
at de blokere det hele når de holder forældre møde. ( der tar de beboernes P-pladser samt holder hele vejen
op langs græsset, og ude ved tankstationen.
Dialogen med skolen har bestemt heler ikke være positiv.
Ud til Nivåvej er trafikken blevet meget voldsom. Så vi kan ikke se hvordan man kan komme til at bygge med
al den trafik der vil komme i forbindelse med en ny udvidelse af skolen. Kommunen skulle aldrig have solgt
grunden til en skole (så må den flytte).
Det kan ikke være meningen at os som beboer kan blive nød til at flytte da både larm og xtra meget trafik gør
at det har ændret vores område. Vi har altid været glad for at bo her og det ville være meget trist hvis vi
bliver presset til at overveje en flytning.
Området vil ikke kunne klare det xtra pres det vil medføre hvis Charlotte Bie får
gennem trumfet sit formål med undvigelsen af hendes privat skole.

Venlig Hilsen
Ivonni Og Peter Nyberg
Mariehøj 118
2990 Nivå

14. august 2020

Fredensborg Boligselskab
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Kommentarer og krav til lokalplanforslag N106
Fredensborg Boligselskab har særskilt indsendt en indsigelse mod vedtagelse af lokalplanforslaget, og godkendes lokalplanforslaget mod forventning, har Fredensborg Boligselskab følgende krav og kommentarer til lokalplanen, som forventes efterlevet.

Telefonisk henvendelse
Man-ons
09.00-15.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
09.00-13.00
Personlig henvendelse
Man-ons
10.00-14.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
10.00-12.00

På Fredensborg Boligselskabs vegne
Organisationsbestyrelsen
Fredensborg Boligselskab

Jens Elmelund
Administrerende direktør, KAB
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KOMMENTARER OG KRAV TIL BESTEMMELSER FOR LOKALPLAN N106

14. august 2020

Det fremgår af lokalplanforslaget, at formålet grundlæggende er en udvidelse af Per Gyrum Skolen. Set i lyset af det forudgående forløb samt de
indkomne høringssvar, bør Fredensborg Kommune i højere grad sætte fokus på det allerede anstrengte naboskab ved at tilrette formålet og i højere
grad stille krav til parkeringsforhold og støj. Dette er forsøgt imødekommet med nedenstående forslag.

§ 1 FORMÅL
Nuværende bestemmelse

Foreslået bestemmelse

1.1. …

1.1. …

1.2. …

1.2. …
1.3. [Ny] At sikre naboer mod gener, der opstår som følge af øget
færdsel og støj.

Kommentarer til ny bestemmelse i § 1
Vælger man at udvide skolen på trods af eksisterende nabokonflikter, skal
det indgå som et selvstændigt formål at søge at mindske konflikterne og
understøtte formålet vha. konkrete bestemmelser om fx støjafskærmning
og reguleret færdsel og anvendelse.
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§ 3 ANVENDELSE

14. august 2020

Nuværende bestemmelse

Foreslået bestemmelse

3.1. …

3.1. …
3.2. [Ny] … Regulering, der sikrer,
at bebyggelse på matr. Nr. 1 vo,
Niverød By, Karlebo ikke anvendes til udskoling (8. og 9. klasseelever).
3.3. [Ny] .... Bebyggelse på matr.
Nr. 1 vo, Niverød By, Karlebo ikke
anvendes til SFO-ordning og aftenklub.

Kommentarer til ny bestemmelse i § 3
Bebyggelse på grunden ikke må anvendes til udskoling og SFO-ordning
samt aftenklub.
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§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING

14. august 2020

Nuværende bestemmelse

Foreslået bestemmelse

5.1. …

5.1. …

5.2. Der skal etableres minimum 50
cykel p-pladser inden for lokalplanafgrænsningen.

5.2. [Ny] Bestemmelse, der sikrer
overholdelse af kommuneplanens
parkeringsnorm.
5.3. Der skal etableres minimum
50 cykel p-pladser i forbindelse
med hovedbygningen Niverødgård som vist på kortbilag 2.
5.4. [Ny] Adgang til Niverødgård
Hovedhus skal ske fra havesiden
mod syd og nuværende hoveddør
skal nedlægges.

Kommentarer til nye bestemmelser i § 5
I henhold til Kommuneplan 2017 4.1A fremgår Fredensborg Kommunes
parkeringsnorm. Heraf fremgår det, at ”der skal ved nye byggerier og udvidelser som minimum anlægges:
…1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal øvrige butikker, øvrige erhverv, samt institutioner.”
Det bør i lokalplanen sikres at det nødvendige antal p-pladser etableres.
De nødvendige cykelparkeringspladser bør etableres så tæt på skolens nye
ankomstareal som muligt for at undgå, at eleverne stiller deres cykler på
Fredensborg Boligselskabs ejendom.
Det bør i denne forbindelse sikres, at antallet af cykelparkeringspladser
kan udvides, hvis antallet viser sig at være underdimensioneret.
Generelt er trafiksituationen meget bekymrende, og det synes fortsat
uklart, hvorvidt adgangs- og parkeringsforholdene er tilstrækkelige til
den kommende stigning i antallet af bilister og cyklister, særligt på
spidsbelastningstidspunkterne.
Da mange af de beskrevne konflikter opstår i brugen af gårdspladsen, bør
det sikres, at al færdsel og adgang til Niverødgård Hovedhus sker fra havesiden, og dette stilles som et eksplicit krav i lokalplanen.
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§ 7 BEBGYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Nuværende bestemmelse
7.1. …

Foreslået bestemmelse
7.1. …

7.2. …

7.2. …

7.3. Småbygninger, udhuse, legeredskaber mv. til skolens brug kan
placeres uden for byggefeltet, men
skal overholde byggelovens øvrige
bestemmelser.

7.3. Småbygninger, udhuse, legeredskaber mv. til skolens brug må
ikke overstige en samlet størrelse
på 50 m2 og skal placeres indenfor
det på kortbilag 2 viste område.

14. august 2020

Kommentarer til nye bestemmelser i § 7
I lokalplanen skal der være et eksplicit krav til, hvor småbygninger m.m.
må placeres, så det sikres, at placeringen ikke bliver skæmmende i og for
området.

§ 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE
Nuværende bestemmelse
8.1. …

Foreslået bestemmelse
8.1. …

8.2. …

8.2. …
8.3. [Ny] Det arkitektoniske udtryk
i ny bygning skal være i overensstemmelse med de øvrige bygninger i området / Opførsel af ny bygning skal have samme arkitektoniske
udtryk som Niverødgården 2.
8.4. [Ny] Der må ikke etableres altangange, balkoner, alm. altaner
og tagterrasser, der kan give indbliksgener til de omkringliggende
naboer.
8.5. [Ny] Placering af vinduer mod
sydøst og vest skal placeres således, at der fra vinduer ikke kan
være indbliksgener for de naboer,
der bor mod sydøst og vest.
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§ 9 UBEBYGGEDE AREALER
Nuværende bestemmelse
9.1. …
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Foreslået bestemmelse
9.1. …
9.2. [Ny] De eksisterende træer
markeret på kortbilag 2 øst og sydøst for byggefeltet skal bevares.
9.3 [Ny] Bygningsejer skal i forbindelse med træer og grønbeplantning sikre, såfremt det skal ryddes
grundet sygdom eller andet, at der
plantes tilsvarende træer eller
grønt, der kan sikre mod indbliksgener.
9.4. [Ny] Støjafskærmning Der
skal etableres støjværn i skel mellem matr.nr. 1vo, Niverød by, Karlebo og matr.nr. 1fv, Niverød by,
Karlebo, som markeret på kortbilag 2. Der skal etableres støjværn,
som sikrer beboerne i såvel stueniveau som på 1. sal. Støjværnet må
hverken være skæmmende eller
forhindre udsigt for de omkringboende eller området, eksempelvis
accepteres mur ikke.
9.5 [Ny] Det er forbudt at opsætte
faste hegn med undtagelse af det i
§ 9.4 nævnte støjværn.

Kommentarer til nye bestemmelser i § 9
Træerne afskærmer for indkig til beboerne, som bor mod sydøst for den
nye bygning, og skal derfor bevares. Samtidig kan den visuelle afskærmning have gavnlig mental virkning i forbindelse med støjgener.
Der er en dokumenteret kritisk støjbelastning i området allerede i dag,
som lokalplanen ikke tager højde for. Det vurderes ikke at være muligt, at
støjdæmpe generelt, men dog for boligerne beliggende i stueetagen ud
mod lege- og boldplads. Det bør undersøges, hvilken støjskærm, der er
mest effektiv og mindst skæmmende, og etablering af denne sikres med
bestemmelser i lokalplanen.
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§10 BETINGELSER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG
Nuværende bestemmelse
10.1. …

Foreslået bestemmelse
10.1. …

10.2. Hovedindgang til Niverødgård flyttes til havesiden mod syd.
Eventuelle ændringer i det ydre
kræver tilladelse fra Fredensborg
Kommune jf. § 6 stk. 3.

10.2. [Ny] Hovedindgang til Niverødgård flyttes til havesiden mod
syd jf. § 5 stk. 4. Eventuelle ændringer i det ydre kræver tilladelse
fra Fredensborg Kommune jf. § 6
stk. 3.
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10.3. [Ny] Det er en forudsætning
for ibrugtagning af ny skolebygning, at det i § 6 stk. 6 nævnte støjafskærmning er etableret.
10.4. [Ny] For ibrugtagning af ny
skolebygning skal parkeringspladser jf. Kommuneplanens parkeringsnorm være etableret på egen
grund.

-o-O-o-
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Høringssvar - Lokalplanforslag N106
14. august 2020

Resumé – afvisning af lokalplansforslag N106
Hermed fremsendes Fredensborg Boligselskabs indsigelse imod lokalplanforslag N106 samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, som skal muliggøre
en udvidelse af Per Gyrum Skolen. Med indsigelsen følger en indtrængende og kraftig opfordring til kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune om ikke at godkende lokalplanforslaget. Indsigelsen mod lokalplanforslaget bygger særligt på følgende forhold:
-

-

Bygherre har delvist ikke opfyldt og leveret de krav, som Plan-,
Miljø- og Klimaudvalget stillede bygherre den 6. maj 2019 – lokalplanforslaget er derfor ikke udarbejdet på et ordentlig og oplyst
grundlag. [Afsnit 1]
Baggrund og formål med lokalplanforslaget (200 elever) er ikke i
overensstemmelse med Per Gyrum Skolens erklærede mål med
antallet af elever og lærere i fremtiden (en samlet skole) og skolens
fremstilling og ageren i forhold til en udvidelse i øvrigt. Fredensborg Boligselskab kan ikke acceptere en udvidelse med hverken
200 elever eller 300 elever. [Afsnit 2]

-

En udvidelse af skolen, og dermed en skolebygning, vil ikke passe
ind i det pågældende bysamfunds størrelse og karakter. [Afsnit 2]

-

Et allerede problematisk naboforhold mellem beboelse og skole
findes ikke håndteret i planforslaget om udvidelse. Yderligere synes Fredensborg Kommune heller ikke at sikre processen herfor.

Fredensborg Boligselskab
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Telefonisk henvendelse
Man-ons
09.00-15.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
09.00-13.00
Personlig henvendelse
Man-ons
10.00-14.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
10.00-12.00

[Afsnit 3]

-

Eksisterende støj overstiger sammenlignelige støjgrænser i en
grad, hvor det må vurderes at kunne have sundhedsmæssige konsekvenser for de omkringboende, hvilket Fredensborg Boligselskab på ingen måde kan acceptere at udsætte sine beboere for.
[Afsnit 3]

-

I henhold til planloven har kommunen pligt til at sikre, at et område ikke udlægges til støjbelastet anvendelse i et støjfølsomt område. [Afsnit 3]

-

Trafikanalysen, der lægges til grund for lokalplanen, er mangelfuld og behæftet med både juridiske og faktuelle fejl, og vurderingen af antallet af tilkørsler, der lægges til grund i analysen, vil ikke
stå mål med virkeligheden, da privatskoler har et større opland
end folkeskoler. [Afsnit 4]
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-

Fredensborg Boligselskab har den 12. august 2020 fået foretaget en
trafiktælling, som viser en langt højere ankomst af biler til skolens
tre lokaliteter end konklusion fra trafikanalysen, der lægges til
grund for lokalplanen [Afsnit 4]

-

I trafikanalysen bliver der lagt til grund, at parkeringspladserne på
Mariehøj 5 anvendes to gange og dermed kan indgå i to lokalplaner – endvidere vil antallet af parkeringspladser ikke overholde
parkeringsnormen for Fredensborg Kommune i henhold til Kommuneplan 2017. Yderligere har Fredensborg Boligselskab i skrivende stund modtaget oplysninger om, at Mariehøj 5 anvendes til
fritidsordning (institution), hvilket betyder, at der er et krav i henhold til lokalplanen for området på 21 parkeringspladser, men der
er kun 8 parkeringspladser. Fredensborg Kommune vil således tillade, at Per Gyrum Skolen ikke opfylder kravet i lokalplanen for
Mariehøj 5 og samtidig dispensere fra parkeringsnormen for kommunen ved udarbejdelse af nærværende lokalplansforslag. Det er
ikke acceptabelt, at parkeringsproblematikken negligeres på denne
måde og dermed vil blive en realitet. [Afsnit 4]

-

Der er uklarheder om, hvordan byggeprocessen og byggepladsen
vil forløbe, såfremt lokalplansforslaget vedtages. Det er svært at
se, hvordan Per Gyrum Skolen vil etablere en byggeplads på egen
grund og sikre en tilkørsel, uden at det går via den private fællesvej [Afsnit 4]

-

Fredensborg Boligselskab frygter med en udvidelse af skolen, at
det vil betyde fraflytninger fra de omkringboende, og at det vil
medføre udlejningsvanskeligheder som i 2009/2010. Dette vil få fatale økonomiske følger for selskabets 617 boliger, hvor lejetab vil
blive pålagt deres husleje som konsekvens af en udvidelse af skolen. [Afsnit 5]

-

Fredensborg Kommune gøres opmærksom på, at hvis afdelingen
og selskabet igen kommer ud i store økonomiske problemer, vil
det ikke være uden en økonomisk risiko for kommunen, da kommunen har stillet garanti for 16,8 mio. kr. i forbindelse med låneoptag i afdelingen Niverødgård, ydet et kapitaltilskud på 180.000
kr. og yderlig lånt Niverødgård 930.000 kr. til dækning af lejetab.
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[Afsnit 5]

-

Området er i henhold til kommuneplanen udlagt til bolig, og ejer
har dermed ingen ret til at bygge. Der findes ydermere andre mulige og langt bedre placeringer for Per Gyrum Skolen end ved Niverødgården 2, hvilket Per Gyrum Skolens ledelse har
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tilkendegivet over for Plan-, Miljø og Klimaudvalget, at de vil
være indstillet på. [Afsnit 6]
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I det følgende notat er foranstående begrundelser uddybet og medlemmerne af Fredensborg Kommunes Byråd samt udvalg opfordres på det
kraftigste til at læse og orientere sig i notatet, hvor der også er flere
spørgsmål, som forventes besvaret.

På Fredensborg Boligselskabs vegne
Organisationsbestyrelsen
Fredensborg Boligselskab

Jens Elmelund
Administrerende direktør, KAB
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Indledning
Forslag til lokalplan N106 (”lokalplanforslaget”) for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet, idet Per
Gyrum Skolen ønskes udvidet. Lokalplanforslaget er i høring, og høringsfristen udløber den 17. august 2020.

14. august 2020

Nærværende er udtryk for Fredensborg Boligselskab og KAB’s sammenfattede kommentarer til, hvorfor lokalplanforslaget ikke bør vedtages.
Nedenfor ses Niverødgården, hvor Per Gyrum Skolen er beliggende i hovedhuset, og Fredensborg Boligselskabs afdeling 54-3 Niverødgård er beliggende i længerne op til hovedhuset.
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1. Processen med Fredensborg Kommune

14. august 2020

1.1 Indledende forløb fra 2019 – indkaldelse af ideer og forslag
I forbindelse med offentlig høring i marts 2019, indsendte KAB på vegne
af Fredensborg Boligselskab høringssvar og redegjorde for bekymringer
ved udvidelsen af Per Gyrum Skolen. På dette tidspunkt var det på tale, at
skolen skulle udvide fra 90 til 260 elever. Allerede på dette tidspunkt udtrykte Fredensborg Boligselskab sin skepsis omkring en udvidelse.
Fredensborg Boligselskab har delvist fået aktindsigt i processen omkring
høringen i 2019 og kan konstatere, at skoleleder af Per Gyrum Skolen og
en byplanlægger fra Fredensborg Kommunen har korresponderet meget
omfattede om sagen.
I sagsnr. 20 1478, s. 111 og 1042 fra dokumenter fra aktindsigten fremgår
det, at byplanlæggeren fra Fredensborg Kommune efter høringsfristens
udløb den 12. marts 2019 skriver til skolelederen af Per Gyrum Skolen og
opfordrer hende til at kommentere på de rettidigt fremsendte høringssvar,
bl.a. fra en række beboere og Fredensborg Boligselskab.
Den 24. april 2019 fremsender skolelederen 34 positive høringssvar i skemaform til byplanlæggeren, og disse indgår i oplægget og på mødet i
Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 6. maj 2019. Det fremgår af side 1049 i
samme sag, som nævnt ovenfor. Per Gyrum Skolen fik således mulighed
for at indhente yderligere positive høringssvar fra personer, som havde
mulighed for at kommentere på de allerede fremsendte høringssvar, da
Fredensborg Kommune havde videreformidlet disse til skolelederen.
Hvor er ligebehandlingen af sagens parter i denne sag? Er det rimeligt, at give den ene part i sagen en længere og uofficiel svarfrist?
Plan-, Miljø og Klimaudvalget godkendte herefter den 6. maj 2019 administrationens indstilling med de i dagsordenen anførte forhold:
”På baggrund af de indkomne høringssvar og i forbindelse med det videre
arbejde med planlægning af området anbefaler administrationen følgende:
-

Bygherre skal udarbejde en trafikanalyse, som skal komme med
forslag til, hvordan udfordringerne omkring trafikken og parkeringen i området og på egen grund skal håndteres. Den er bl.a. afgørende for, hvor stort et udeareal der kan udlægges til eleverne,
og den kan være med til at afgøre placering af den nye bygning.

-

I forhold til eventuelle muligheder og begrænsninger ved placering af en bygning i området skal bygherre søge rådgivning, som
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bl.a. skal klarlægge de fysiske forhold på ejendommen som rørføringer, ledninger og jordbundsforhold, inden et byggefelt fastlægges i en lokalplan.
-

Bygherre skal komme med forslag til, hvorledes skolen kan indrette udearealerne på en sådan måde, at de tager størst muligt hensyn til de omkringliggende boliger.

-

I forbindelse med lokalplanarbejdet stilles generelt krav til, at bygherre ved f.eks. en landinspektør skal udarbejde en servitutundersøgelse for at sikre overblik over forhold, som der evt. skal tages
hensyn til i den nye lokalplan.”

14. august 2020

Fredensborg Boligselskab anmoder om svar på, om administrationen
og byrådet finder, at bygherren har opfyldt de af udvalget stillede fire
krav helt og til fulde?
Finder Fredensborg Kommune, at skolen har løst de trafikale problemer jf. kravet, når der allerede i dag er trafikale problemer ved Niverødgården 2, og da flytningen fra Mariehøj 479 og Mariehøj 483 sandsynligvis vil medføre en tredobling af trafikken ved Niverødgården 2?
Er kommunen i besiddelse af en udformning af den påtænkte bygning,
som lever op til kravene i afsnit 3 om hensyntagen til naboerne?
Fredensborg Boligselskab har ikke haft mulighed for, at vurdere dette, da
det på trods af flere anmodninger om aktindsigt ikke er lykkedes at få udleveret skolens ansøgning om udvidelsen.

1.2 Forløb op til byrådsmødet den 25. maj 2020
I den efterfølgende periode søger Fredensborg Boligselskab om aktindsigt
flere gange, idet fornemmelsen er, at alle dokumenter ikke modtages. Herunder er der flere gange anmodet om at få fremsendt den konkrete byggeansøgning fra Per Gyrum Skolen, men en sådan er fortsat ikke modtaget.
Denne skulle være fremsendt af Per Gyrum Skolen i 2018. Det virker derfor som om, at der ikke foreligger en konkret ansøgning, men at Fredensborg Kommune og skolelederen af Per Gyrum Skolen blot udarbejder
denne løbende i fællesskab.
Dette ses bl.a. i korrespondance mellem Fredensborg Kommune og Per
Gyrum Skolens skoleleder den 20. februar 2020, hvor skolelederen skriver
følgende:

”Jeg tænker at det er en rigtig dårlig ide at begrænse til 1 plan!
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- Vi er jo samtidig blevet spurgt ind til hvor mange m2 børnene har at
lege på. - underforstået: har de nok?
- Samtidig så er både længer på Niverødgården og hovedhuset høje
bygninger. Men måske man kunne lave en max højde magen til hovedhus?
- endelig ved jeg, at flere politikere ved andre sager hellere ser, at en
bygning er høj og “overstået” og tager mindre grønt areal end “fladet
ud”, så ærgerligt, hvis den mulighed ikke foreligger i lokalplanen.
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Når vi laver en endelig beskrivelse kan vi tænke ind, - det må da også
skrives ind i en konkret byggetilladelse, hvis det er rarest - at der ikke
er vinduer i x højde og mod x side?
Det kunne være (et ærgerligt) kompromisforslag fra vores side?
Eller trække bygningen mod basketboldbanen?
Er det en mulighed at se på, hvor KAB havde påtænkt at lægge deres
lejligheder?
Er det egentlig muligt at se det? De var jo meget langt i deres proces.
Så kan vi evt “kopiere” det, men blot halvere det?
Tak for hurtigt svar.
Glæder mig til at se tekst :)”
Hertil svarer Fredensborg Kommune:
”Jeg regner med meget snart at kunne sende dig et udkast til lokalplanteksten, således at I kan se lokalplanbestemmelserne igennem.
Jeg har talt med en af vores byggesagsbehandlere i forhold til en ny
bygning i området. Anbefalingen er at holde den nye bygning i ét plan
for at tage hensyn til den bebyggede struktur i området og tilpasningen
i området generelt, og for at sikre at der ikke kommer skygge- eller indbliksgener i forhold til naboerne mod nord. Hvad tænker I umiddelbart
om dette? Byggefeltet er jo på over 800m2, så det vil godt kunne
lade sig gøre.”
Skolelederen ønsker den nye bygning i to plan, og Fredensborg
Kommune fraråder dette af hensyn til den bebyggede struktur i
området, tilpasningen i området generelt og for at sikre, at der
ikke kommer skygge- eller indbliksgener i forhold til naboerne
mod nord. Hvorfor indeholder lokalplanforslaget alligevel forslag
om en bygning i to etager?
Fra en af aktindsigterne modtager Fredensborg Boligselskab bl.a. trafikanalyse fra ViaTrafik (”VTR”). Undersøgelsen er rekvireret af Per Gyrum
Skolen. Nærmere kommentarer til trafikanalysen fremkommer under afsnit 4 ”Trafik” nedenfor.
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VTR’s undersøgelse er udarbejdet på baggrund af data fra to dage, henholdsvis 22. maj og 25. juni 2019, hvor vejret var rigtig godt, og der ikke
var almindelig skolegang, i hvert fald ikke den seneste dag, hvorfra alle
tællinger er taget. Hertil er der flere faktuelle fejl i undersøgelsen, som tillige er påpeget nedenfor.
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Det er fortsat VTR’s anbefaling, at der indgås en aftale med Fredensborg
Boligselskab vedrørende dobbeltudnyttelse af Fredensborg Boligselskabs
parkeringspladser. Per Gyrum Skolen har dog ikke på noget tidspunkt rettet henvendelse til Fredensborg Boligselskab for en dialog herom.
Dog vurderer VTR, at 20 parkeringspladser på Mariehøj 5 vil være tilstrækkeligt, altså skal de 8 eksisterende parkeringspladser indregnes, og
12 nye parkeringspladser etableres. På Mariehøj 5 er der dog en lokalplan,
som tilsiger, at der skal være 21 parkeringspladser og 2 handicapparkeringspladser med den nuværende brug og størrelse. De 8 parkeringspladser er således ”brugt op” af lokalplanen for dette område og med den nuværende anvendelse af Mariehøj 5 er der et ”underskud” af parkeringspladser på 13 pladser. VTR lægger således til grund, at parkeringspladserne blot kan bruges to gange. Herudover er antallet ikke overens med
parkeringsnormen for Fredensborg Kommune i henhold til Kommuneplan 2017.
Hvordan kan administrationen og byrådet tillade en dobbelt udnyttelse af parkeringspladserne og dermed tillade, at parkeringsnormen i henhold til Kommuneplan 2017 ikke overholdes?
Fredensborg Boligselskab har gjort gældende fra modtagelsen af VTR’s
undersøgelse, at denne er meget mangelfuld og lægger forhold til grund,
som er forkerte. Alligevel indgår denne som det bærende argument for, at
udvidelsen af skolen kan lade sig gøre. Det stiller Fredensborg Boligselskab sig meget undrende over for.
Samtidig har Fredensborg Boligselskab flere gange sat spørgsmålstegn
ved VTR´s objektivitet, idet Fredensborg Kommune, hvor skolelederen fra
Per Gyrum Skolen, Charlotte Bie, som bekendt er byrådsmedlem, tillige
anvender VTR til egne trafikanalyser. Dette er f.eks. sket i forbindelse med
den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte, hvilket fremgår af
byrådsmøde af 17. december 2018, punkt 209.
Dette er blot blevet ignoreret.
Lokalplanforslaget sættes på dagsordenen hos Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11. maj 2020. På dagsordenen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget fremgår det, at Fredensborg Kommune ikke ønsker en borgerinddragelse i processen med vedtagelsen af lokalplanforslaget til trods for, at
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Fredensborg Kommune har tradition for at gøre dette. I stedet foreslår administrationen at erstatte borgermødet med to informationsfilm, der udgives i løbet af den otte ugers høringsperiode eller andre digitale løsninger i
seneste dagsorden til Økonomiudvalget.

14. august 2020

Fredensborg Boligselskab modtager først oplysninger om, at punktet er
kommet på dagsordenen samt selve lokalplanforslaget den 7. maj 2020.
Dette gav kun knap fire dage over en weekend til at kommentere.
Forslaget vedtages og sættes på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. maj
2020, hvor flertallet stemte imod, at forslaget skulle i høring.
Under processen har Fredensborg Boligselskab anmodet om fysisk foretræde for udvalgene, men da forslaget blev sat på midt i Corona-krisen,
udeblev en mulighed for dette.
Fredensborg Boligselskab føler sig som part i denne sag i den grad forbigået og på ingen måde involveret eller hørt i sagen.

1.3 Byrådsmøde den 25. maj 2020 og erstatningskrav på 40 mio. kr.
Den 25. maj 2020 sendes forslaget til Byrådets behandling. På mødet blev
borgmesteren nødt til flere gange at bede byrådsmedlem og skoleleder af
Per Gyrum Skolen om at forlade lokalet.
Diskussionen i byrådet omhandlede bl.a. Fredensborg Kommunes salg af
Niverødgården 2 til Per Gyrum Skolen i 2015. Byrådsmedlemmer fra Venstre anfører under byrådsmødet, at Fredensborg Kommune vil kunne
blive mødt af et erstatningskrav på omkring 40 millioner. Dette begrundes
med, at Fredensborg Kommune havde solgt Niverødgården 2 på udbudsvilkår, hvor man på ejendommen må opføre en bygning på 2.384 m2 i max
to etager. Et medlem fra Venstre udtalte sig videre ”Jeg synes, at det vil
klæde byrådet at holde sit ord her”. Oplysningen om et erstatningskrav er på
intet tidspunkt tidligere blevet inddraget i processen.
Hvorfor bliver erstatningskravet om 40 mio. kr. ikke tilbagevist
på byrådsmødet?
Venstres medlemmer oplyste ikke den reelle ordlyd af udbudsvilkårene
fra 2015, som var følgende:
”10.1 Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. i måneden efter endt og godkendt lokalplan jf. §22.3 foreligger. Der stiles dog efter en overtagelsesdag senest den 31.
december 2015.
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10.2 Hvis tilbudsgiver ønsker en anvendelse, der ikke kræver lokalplan, fastsættes
overtagelsesdagen til den 1. i måneden efter Byrådets accept af tilbudsgivers tilbud.”
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Købstilbud uden forbehold/betingelser afstedkommer således ikke automatisk byggeret.
Den 31. marts 2015 besluttede byrådet at sælge til Per Gyrum Skolen, som
overtog ejendommen den 7. maj 2015. Overtagelsen er efter Fredensborg
Boligselskabs vurdering således sket efter punkt 10.2 altså med den gældende Byplanvedtægt nr. 4 og dermed uden byggeret!
Ud fra den efterfølgende diskussion i byrådet er det Fredensborg Boligselskabs opfattelse, at både Konservative og Venstre lægger stor vægt på
dette ved deres afstemning.
Fredensborg Boligselskab har efterfølgende kunnet konkludere, at der ved
salget af Niverødgården 2 ikke var et vilkår om en byggeret i udbudsvilkårene, og at det i øvrigt vil være i strid med udbudsloven og planloven at
opstille et sådan vilkår. Medlemmer af Venstre har således fremsat direkte
forkerte oplysninger om et muligt erstatningskrav på 40 mio. kr., som Fredensborg Boligselskab mener har påvirket afstemningen.
På det digitale borgermøde den 25. juni omtaler planchefen byggeretten
efter ca. 36 minutter og igen efter ca. 52 minutter, men usikkerheden og en
række spørgsmål til det potentielle krav på kr. 40 millioner, som antages at
have påvirket politikerne, blev ikke besvaret eller afdækket i et tilstrækkeligt omfang på det digitale borgermøde. Fredensborg Boligselskab stiller
sig meget undrende over for, hvorfor et så væsentlig spørgsmål ikke bliver
besvaret.
Det er meget uhensigtsmæssigt, at en frygt for, at krav på 40 mio. kr. kan
have betydning for en så vigtig ændring af lokalplanen, som har så stor
indflydelse for beboerne i Fredensborg Boligselskab. Administrationen
burde have undersøgt og tilbagevist dette på byrådsmødet eller i det
mindste i høringsperioden, hvilket fortsat ikke er sket.
Hertil kommer, at Per Gyrum Skolen selv på deres sociale medier skriver,
at de købte en grund med en byggeret på 2.384 m2, præcis som medlemmer af Venstre udtalte på byrådsmødet. Som bekendt er skolelederen,
Charlotte Bie, byrådsmedlem, hvorfor dette sammenfald formentlig ikke
er tilfældigt.
Ligeledes bliver trafikanalysen, der er behæftet med flere faktuelle og juridiske fejl, omtalt på det digitale borgermøde, hvor der omtales flere mellemregninger fra selve trafikanalysen. Planchefen nævner flere gange, at
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der kun vil blive tale om 34-37 tilkørsler til skolen uden at nævne, at der i
trafikanalysen eksplicit fremgår, at dette er i den lave ende af, hvad der vil
gøre sig gældende for Per Gyrum Skolen. Dette, dels da privatskoler har et
større opland end folkeskoler og i højere grad kommer langvejs fra, og
dermed oftere bliver kørt til skole, og dels da det i fremtiden vil være
yngre elever, der skal til og fra matriklen. Det bliver på intet tidspunkt
nævnt på det digitale borgermøde. Derfor kommer antal af tilkørsler til at
fremstå som et mindre problem, som ikke kommer til at gøre sig gældende. Dette er faktuelt forkert, og analysens angivne tal er baseret på
skøn og erfaringstal, der ikke synliggøre et fremtidigt reelt problem.
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Fredensborg Boligselskab har onsdag den 12. august 2020 fået foretaget en
trafiktælling, som viser en samlet tilkørsel af biler til Per Gyrum skolens
tre lokaliteter på i alt 132 i tidsrummet 07.30 – 09.00, hvilket synes at være
langt fra det billede trafikanalysen, der lægges til grund for en mulig udvidelse af Per Gyrum skolen, viser. Dette beskrives nærmere i afsnit 4.2.

1.4 Det digitale borgermøde den 25. juni 2020 vedr. lokalplanforslag
N106
Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst
muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 1,
stk. 2, nr. 6. I Fredensborg Kommune har man en mangeårig praksis, hvor
borgerne inddrages ved borgermøder.
Grundet Corona-krisen vedtog man, at borgermødet skulle afholdes digitalt den 25. juni 2020.
Fredensborg Boligselskab og en række beboere havde fremsendt spørgsmål til forslaget, som var ønsket besvaret.
Spørgsmålene blev dog ikke stillet ordret, hvorfor Fredensborg Boligselskab mener, at en del af pointerne ikke kom med. Oplæseren puljede
spørgsmålene og anlagde sin egen fortolkning af dem, hvilket ikke er tilfredsstillende. Fredensborg Boligselskab mener, at oplæserens fortolkning
gjorde, at der ikke blev svaret på, hvad der blev spurgt til. Herudover var
der situationer, hvor administrationen blev enig om, at det var spørgsmål,
der var behov for at se på internt i administrationen.
Fredensborg Boligselskab mener, at borgermødet blev gennemført meget
uhensigtsmæssigt, og at spørgsmålsstillerne slet ikke fik svar på deres
spørgsmål. Hele pointen med at afholde et digitalt borgermøde for at
sikre, at Fredensborg Kommunes lange tradition for at inddrage borgerne,
synes således ignoreret.
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Fredensborg Boligselskab har modtaget adskillige henvendelser fra beboere, der er oprørte over måden, hvorpå det digitale borgermøde forløb, da
de både har følt sig overset og overhørt.
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Fredensborg Kommune opfordres til at offentliggøre spørgsmål og dertilhørende svar, som borgerne i Fredensborg Kommune kan orientere sig i,
nu hvor det digitale borgermøde på ingen måde gjorde hverken spørgsmål eller svar gennemsigtige for borgerne.
2. Udvidelse af skolen og planmæssig ændring
2.1 Ny lokalplan N106
Det fremgår klart af baggrunden og formålet med lokalplanforslaget, at
elevantallet skal stige fra 100 til 200 elever. Det er desuden dette elevantal,
som trafikanalysen fra VTR er foretaget på baggrund af.
Dette stemmer dog ikke overens med, hvad Per Gyrum Skolen melder ud
til offentligheden. De ønsker en samlet skole, hvor alle deres elever kan
være, altså alle 300 elever – ”én matrikel – én bygning” Denne udmelding er
byrådet blevet bekendt med den 25. maj 2020.
Fredensborg Boligselskab er bekendt med, at det på det digitale
borgermøde oplyses, at man ikke i lokalplanen kan regulere f.eks.
elevantal, men hvorfor fremgår dette elevantal eksplicit af baggrund og formål med lokalplanen?
Når der i baggrund og formål for lokalplanen – og ikke mindst i
den trafikanalyse, der er udarbejdet – måles og forudsættes et specifikt antal elever, er det med stor undren, at man fra politisk side
ikke forholder sig kritisk til, at det materiale, der danner grundlag
for lokalplanen, ikke stemmer overens med, hvad Per Gyrum Skolen reelt ønsker. Hvad er politikernes kommentar til det?
Når byrådet skal beslutte, hvorvidt udvidelsen skal tillades, skal det derfor være med viden om, at Per Gyrum Skolens mål er, at der skal gå 300
elever på Niverødgården 2, og at de analyser, der lægges til grund for, at
man mener, det er muligt og forsvarligt at tillade en udvidelse, ikke giver
et billede af den fremtidige reelle udvidelse.
Hele forudsætningen for udarbejdelsen af lokalplanforslaget og trafikanalysen er således forkert og mangelfuld, idet der er lagt til grund, at elevantallet ”kun” vil fordobles. Dette er fuldkommen i uoverensstemmelse med
Per Gyrum Skolens egne udmeldinger og mål, og alene af den grund bør
lokalplan N106 afvises.
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2.2 Forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning
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I Kommuneplanen 2017 vedtog man, at området var udlagt til boligområde, og at der ikke skulle opføres yderligere bebyggelse.
Ved en vurdering af om en kommuneplan skal ændres, skal Fredensborg
Kommune bl.a. vurdere, om det konkrete byggeri kan ses i en større planlægningsmæssig sammenhæng. Herudover skal borgernes mulighed for
at øve indflydelse på planlægningen inddrages i vurderingen.
Dette kommer til udtryk i planlovens formålsbestemmelse, hvor
det er anført, at kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang bør inddrage kommunens beboere i planlægningsarbejdet, og det fremgår af både
bemærkningerne og betænkningen til lovforslaget, at et af hovedhensynene bag bestemmelsen har været at sikre offentlighedens medindflydelse
på planlægningen.
Med den nuværende proces og den manglende inddragelse af Fredensborg Boligselskab og KAB synes ovennævnte langt fra opfyldt. Det er endvidere uklart, hvorfor man så kort tid efter en vedtagelse af en ny kommuneplan vil ændre denne.
I Kommuneplan 2017 er Niverødgård nr. 2, den nuværende Per Gyrum
Skolen, beliggende i område NB03. Herfor fremgår det eksplicit, at området anvendes til ”boligområde – tæt-lav”, og at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse.
Fredensborg Boligselskab mener ikke, at der skal ændres på dette udgangspunkt.
Grunden hertil er, at Kommuneplan 2017 blev vedtaget i 2017, hvor kommunen eksplicit tog stilling til området. Her har man fundet, at området
ikke kan bære yderligere bebyggelse. Kommunen har i den forbindelse
vedtaget en strategi for området, som allerede nu søges ændret.
Som allerede nævnt er området udlagt som et ”boligområde – tæt-lav”.
Hvis kommunen vil godkende byggeansøgningen, skal kommunen altså
både dispensere fra forbuddet i kommuneplanen mod yderligere opførsel
af bebyggelse, ændre anvendelse til erhverv/offentligt formål og dispensere fra tæt-lav bebyggelse og lade opføre en stor skolebygning – muligvis
i flere etager.
Dette finder de omkringboende meget uhensigtsmæssigt.
For så vidt angår retningslinjer for institutioner i Kommuneplan 2017, skal
institutioner så vidt muligt placeres i områderne til institutionsformål.
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Mindre institutioner kan også placeres i områder til boligformål, hvis institutionen primært henvender sig til det pågældende boligområde. Dette
gør sig ikke gældende, da en stor del af Per Gyrum Skolens elever kommer fra omkringliggende byer, såsom Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg,
Espergærde, Helsingør og ikke primært fra det pågældende boligområde.
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Endelig kan institutioner, som medfører betydelige støj– eller trafikgener,
også kan placeres i områder til erhvervsformål.
Kommunalbestyrelsen har ret til at afvise et byggeri alene af den grund, at
det er i strid med kommuneplanen, og kommunalbestyrelsen har en pligt
til at virke for kommuneplanens gennemførsel.
Endvidere vil en udvidelse af Per Gyrum Skolen være i modstrid med opfyldelse af FN´s verdensmål nr. 11, som tilsiger, at byudviklingen inden
2030 skal gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten skal
øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og
styring i alle lande.

2.3 Per Gyrum Skolen også med dagtilbud?
I et bilag til Børne- og Skoleudvalgsmøde 13.08.20 i Fredensborg Kommune om kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet 2021-2030 fremgår det:
” … at privatskolen Peer Gyrum har udtrykt interesse i at åbne et dagtilbud, som
vil kunne imødekomme dele af udfordringerne. Den nuværende ansøgning er i lokalplanhøring og tidshorisonten herfor er derfor p.t. usikker.”
Det forekommer her uundgåeligt for Fredensborg Boligselskab ikke at
blive bekymret for, at der sideløbende med den igangværende proces med
lokalplanforslaget og ønsket om en udvidelse af skolen, foregår andre planer med Niverødgården 2, som ikke kommer for dagens lys.
I den nuværende sag om en mulig skoleudvidelse sætter det Fredensborg
Boligselskab i en utrolig svær situation at skulle stole på, at Per Gyrum
Skolen og Fredensborg Kommune ikke pludselig kan ændre kurs og forværre situationen for boligselskabet og i særdeles Niverødgårdens beboere yderligere med andre tiltag og igen et øget pres på lokalområdet, såfremt lokalplanforslaget vedtages.

2.4 Niverødgården 1-39 – ikke med i lokalplanforslaget
Lokalplanforslaget omfatter alene Per Gyrum Skolens ejendom og man
har ikke inkluderet Fredensborg Boligselskabs ejendom, som udgør tre ud
af Niverødgårdens fire længer. På nuværende tidspunkt er Byplanvedtægt
nr. 4 gældende for både Per Gyrum Skolens og Fredensborg Boligselskabs
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ejendomme. Dertil fremgik det af udbudsvilkårene for salg af Niverødgården 2 tilbage i 2015 under afsnit 22 på side 14, at et af de forventede krav
til lokalplanområdet er, at det omfatter ejendommene Niverødgården 2 og
Niverødgården 1-39
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Det forekommer uhensigtsmæssigt, at man ikke udarbejder en lokalplan,
som i det hele erstatter byplanvedtægten, idet det også nemmere og mere
naturligt vil regulere naboskabet mellem de to ejendomme. Lokalplanforslaget synes således som en halvfærdig løsning.
Hvorfor rummer lokalplanforslag N106 ikke Niverødgården 1-39?

2.5 Grønne arealer forsvinder
En udvidelse af skolen og dermed et nyt byggeri synes ikke at passe ind i
det pågældende bysamfunds størrelse og karakter. Af kommunens planstrategi for Nivå fremgår det eksplicit, at Nivå skal være en ”naturby for
den aktive familie”, og at der skal ske ”udvikling af beboelse og natur”.
Ved at tillade opførsel af den nye skolebygning fjerner man et grønt areal
fra både skolens elever og de omkringboende på trods af, at det er en forudsætning i kommunen, at der skal være attraktive udearealer for borgerne, og at der ved planlægning af ny bebyggelse skal tages hensyn til
plante- og dyreliv.
3. Støj, chikane og udvikling af et udfordret naboskab
De omkringboende er allerede på nuværende tidspunkt stærkt generet af
eleverne på Per Gyrum Skolen, som larmer og ikke tager hensyn til beboerne.
Fredensborg Boligselskab har fire afdelinger, som er naboer til skolen. Afdeling Niverød III fra 1974 med 282 lejemål, Niverød IV fra 1978 med 254
lejemål, Bofællesskabet Byvejen fra 2003 med 5 lejemål, Mergeltoften fra
1994 med 56 lejemål og Niverødgård fra 2009 med 20 beboere, altså i alt
617 lejemål.
En udvidelse af Per Gyrum Skolen vil få indflydelse på alle beboerne i Fredensborg Boligselskab – både direkte og indirekte – hvilket beskrives nærmere i afsnit 5, økonomi.
Niverødgården 1-39 og Niverødgården 2 er så tæt beliggende, og der er så
lydt mellem bygningerne, at lyden forplanter sig især i den lukkede gård.
Det er særligt i gården foran Niverødgård 1-39 og ved boldbanen, hvor
eleverne opholder sig.
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I det følgende bliver det tætte og problematiske naboskab uddybet, hvilket
giver både administrationen og politikerne i Fredensborg Kommune et billede og en fornemmelse af, hvordan det er at leve og bo under så tætte forhold.
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3.1 Tinglyst deklaration fra 2009
Per Gyrum Skolens nuværende anvendelse af ejendommen anser Fredensborg Boligselskab for at være i direkte strid med deklaration om færdselsret, brugsret mv. lyst den 20. august 2009.
Fredensborg Kommune foranledigede, som daværende ejer af Niverødgården 2, matr.nr. 1vo, hvor Per Gyrum Skolen er beliggende, at der blev
tinglyst en deklaration den 20. august 2009. På dette tidspunkt blev Niverødgården 2 anvendt som kommunal daginstitution, hvilket ikke medførte
nogle støjgener for naboerne.
I deklarationen gives ejeren af matr.nr. 1vo færdselsret til at opholde sig
kortvarigt i gården foran Niverødgården 1-39, dog alene således, at det
ikke er til gene for omkringboende som følge af røg, støj eller lignende.
Det fremgår videre af deklarationen, at færdselsretten ophører, hvis førnævnte ikke overholdes.
Allerede med det nuværende antal af elever er Per Gyrum Skolens adfærd
i direkte strid med deklarationen. Dette er blevet påtalt overfor Per Gyrum
Skolen i påkrav af 21. februar 2020 og den 8. juli 2020, hvor Fredensborg
Boligselskab har bedt dem om, at adfærd ændres straks, dog uden effekt.
Fredensborg Boligselskab har desuden understreget, at færdselsretten for
Per Gyrum Skolen er bortfaldet grundet den ændrede anvendelse til privat skole. Dette bliver dog blot ignoreret af Per Gyrum Skolen, og eleverne
har fortsat færden i gården foran Niverødgården 1-39. Da der er tale om
retsstridigt færden på Fredensborg Boligselskabs ejendom, overvejes det
pt. om et hegn eller lignende i gården er en løsning.
Boligselskabet mener derfor ikke, at en potentiel tredobling af elevtallet
kan retfærdiggøres fra kommunens side, da de fysiske rammer allerede nu
er for begrænset til, at rumme de behov både beboere og elever har.
I sin helhed mener Fredensborg Boligselskab ikke, at Per Gyrum Skolens
ejer og ledelse på noget tidspunkt har haft forståelse for, at de er flyttet ind
i et beboelsesområde.
Af en logbog registreret af boligselskabets ejendomskontor over hændelser
i perioden april 2019 frem til juni 2020 fremkommer konkrete eksempler
på, hvordan beboerne oplever elever, der opfører sig støjende og chikanerende, en fortløbende diskussion om affald og skolens placering af
17/35

skraldecontainer tæt på afdelingens område samt en gentagen manglende
forståelse for problemerne skolen og afdelingen imellem.
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Et eksempel er to ensartede episoder fra april 2019. Bestyrelsesformændene for de to omkringliggende afdelinger oplever uafhængigt af hinanden 1-4 elever fra Per Gyrum Skolen overlagt sparke til afdelingernes
blomsterbede med påskeliljer – to episoder, som af formændene opleves
som direkte chikane.
Beboernes oplevelser af elevers støj og chikane og indtrængen på afdelingens område fortsætter. Der er flere eksempler på, hvordan elever opholder sig på afdelingens område og på ødelæggende vis møver sig igennem
afdelingens bøgehække – en adfærd, der kan synes normal for store skoleelever, men som ikke passer ind på beboeres private områder og grønne
arealer, der værnes om og bruges mange ressourcer på. Dette er også eksempler på, at de fysiske rammer for elevernes naturlige færden er for små
til, at kunne rumme de behov børn har i disse aldre.
I december 2019 observerer afdelingens ejendomskontor, at der er elever
ved søen ud mod Nivåvej. Skolens ledelse reagerer og mener, at det nok er
en 6. klasse, som slet ikke må forlade skolens område. Skolens ledelse ville
tage affære. En episode, der understøtter, at området ikke egner sig til skoleområde med vished om, at en sådan episode nok kan gentage sig på
trods af forbud.
Yderligere eksempler på chikane og støj tilbage i december 2019 kan nævnes, hvor formanden fra Niverødgård oplever 10-12 elever fra Per Gyrum
Skolen stille sig op på trappen til skolen, placeret midt i afdelingens lukkede gård, og skrige så højt de kan for at fremprovokere en reaktion fra
beboere. Det var så højt, at tilstedeværende håndværkere i afdelingen reagerede.
Da formanden for Niverødgård henvender sig til Per Gyrum Skolen om
episoden, modargumenterer skolens ledelse, at elever, lærere og forældre
ligeledes oplever chikane fra afdelingens beboerne.
Senest har Per Gyrum Skolen afholdt udendørs musikundervisning lige
op ad lejlighederne i Niverødgården 21 og 39. Musikundervisning, hvor
diverse instrumenter er taget med ud under åben himmel, hvilket gav beboerne VIP-plads til undervisningen på under en meter fra deres vinduer.
Det vidner om, at der på ingen måde – ej heller fra lærerne på Per Gyrum
Skolen, tages hensyn til det tætte naboskab, der lader naboerne overvære
og stå model til musikundervisning mm. uden mulighed for selv at vælge.
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Herudover havde Per Gyrum Skolen på sidste skoledag inviteret skolens
9. klasser ind på gårdspladsen, altså deklarationens område, hvor de kom
ind med kompressorhorn, fløjter og et stort musikanlæg på fuld styrke.
Dette, mens der var lærere til stede. Dette understreger tonen i det naboskab, der har udviklet sig mellem afdelingens beboere og skole, og at dårlig adfærd, støj og chikane svares med dårlig adfærd, støj og chikane. En
ond cirkel for et naboskab, der er baseret på al for forskellige behov og for
lidt fysisk plads.
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Fredensborg Kommune nævner ikke på det digitale borgermøde, hvordan
de vil sikre, at der kommer et godt naboskab, og dette er heller ikke prioriteret i lokalplanforslaget?
Fredensborg Kommune er bekendt med, at naboskabet ikke fungerer på nuværende tidspunkt, hvorfor er der ikke sikret en proces
herfor?
3.2 Indskrænket frirum for beboerne
I juni 2019 havde formanden for Niverødgård en mailkorrespondance
med Fredensborg Kommune om deres anmodning om en trafikanalyse fra
Per Gyrum Skolen. Formanden undrede sig over, at skolen ikke ved
samme lejlighed anmodes om at lave en støjanalyse grundet de mange eksempler, afdelingens beboere har på støjende og generende adfærd fra
skolen.
Som begrundelse for at have fokus på en støjanalyse udover trafikanalysen argumenterede formanden med følgende:
”Sker den påtænkte udvidelse af skolen, vil Niverødgård efter min vurdering blive uegnet for beboelse pga. støj. Beboerne vil endnu mere end i dag
blive fanget i deres egen bolig fra kl. 8-15, hvor døre og vinduer må holdes
lukket, og beboerne vil ikke kunne benytte deres haver i det angivne tidsrum.”
Helt aktuelt ses denne begrænsning også for flere af beboerne i Niverødgård i denne tid med Corona, hvor Per Gyrum Skolen ved genåbningen
ikke tog hensyn til den kendsgerning, at skolen ligger tæt på en beboelsesejendom og dermed de omkringboende, som er i risikogruppen. Per Gyrum Skolen valgte modsat andre skoler ved genåbningen, at placere aflevering- og afhentningssted inde på gårdspladsen ved Niverødgård. Det
medførte, at elever, forældre og lærere skulle ind og ud af den tre meter
brede indgang til gårdspladsen, hvor forældrene specielt i de første dage
ved opstart forsamlede sig i grupper på gårdspladsen eller lige uden for
indgangen til gårdspladsen. Dette har betydet, at flere beboere og især de
mest udsatte beboere ikke har bevæget sig ud af eget hjem i skolens åbningstid.
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Med en udvidelse af skolen, vil en stor del af Per Gyrum Skolens friareal
blive mindre, elevantallet vil stige drastisk, og dermed vil larmen fra skolen blive øget markant og frirummet for beboerne blive endnu mere indskrænket.
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I henhold til planloven har kommunen pligt til, at sikre, at et område ikke
udlægges til støjbelastet anvendelse i et støjfølsomt område. I denne sag er
der tale om, at kommunen planlægger at udvide den eksisterende støjbelastende anvendelse på trods af allerede eksisterende gener for og konflikter med den støjfølsomme anvendelse.
Fredensborg Boligselskab har tidligere opfordret kommunen til, og boligselskabet mener fortsat, at kommunen bør foretage en støjmåling, med en
fuldt åben skole, som vil påvise generne og have disse med i overvejelserne, inden der tages stilling til en ny lokalplan og en udvidelse af Per
Gyrum Skolen.

3.3 Støjmåling
Fredensborg Boligselskab har fra den 22. marts–7. april 2019, via Dansk
Miljørådgivning, fået udført en støjmonitering af aktiviteter ved Niverødgård.
Støjmoniteringen er udført i de to punkter, der er markeret med blå figur i
nedenstående billede. Adressen er Niverødgård 33 1. sal og Niverødgård
15 ud mod det grønne areal.
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Støjdata er efterbehandlet ved at finde den gennemsnitlige A-vægtede støj
over de værste otte timer i dagperioden.
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Resultatet af målingen
Resultatet af målingen er, at der er påvist spidsværdier for støjen, som
vurderes at knytte sig til Per Gyrum Skolens aktiviteter fx i frikvarterne.
De højeste spidsværdier for den maksimale støj ved hhv. Niverødgård 33
og 15 er en onsdag kl. 13.04, hvor der er målt 84,2 dB og en mandag kl.
10.28, hvor der er målt 83,7 dB.
Generelt ses maksimalværdierne for støj i løbet af dagen at variere mellem
64,4–84,2 dB for målingerne ved Niverødgården 33, 1. sal og mellem 74,6–
83,7 dB for målingerne ved Niverødgården 15. Tidspunktet for, hvornår
maksimalværdierne er registreret, er i tidsrummene mellem kl. 07.13–
13.04.
Havde der været tale om en virksomhed, ville de vejledende støjgrænser
mandag-fredag fra kl. 07-18 i boligområder med åben lav bebyggelse være
på 45 dB. Miljøstyrelsen har ikke konkrete vejledende grænseværdier for
støj fra skoler, men tallene viser med al tydelighed, at der allerede i dag er
tale om en alvorlig støjpåvirkning. De vejledende grænseværdier svarer til
et støjniveau, hvor omkring 10-15 % (de mest støjfølsomme) angiver at
være stærkt generet af støjen. I denne situation er der tale om støjniveauer,
der ligger op mod 20 dB over støjgrænserne for virksomheder. Det er mere
end, man ville tillade i et industriområde.
Man har ikke undersøgt konsekvenserne af støj fra skoler, men for trafikstøj gælder det, at der er alvorlige helbredseffekter forbundet med at være
udsat for støj over grænseværdierne. Undersøgelsen viser, at en 10 dB stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet.
Som et eksempel på en illustration af ”støj-peaks” i løbet af en dag fremgår nedenfor. Illustrationen er fra moniteringen fredag den 22. marts 2019
ved punktet Niverødgård 15. Her ses, at der denne fredag specielt er ”støjpeaks” i tidsrummet fra omkring kl. 08.00–13.16.
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I perioden, hvor målingen er foretaget, har der i frikvartererne været mellem 20-35 elever på boldbanen og ved det grønne areal op til Niverødgård
1-39, resten af eleverne har været i det kommende byggefelt ved Per Gyrum Skolen. Endvidere skal det bemærkes, at perioden, hvor målingen har
pågået, er fra ultimo marts til primo april, hvor skolen ikke anvender udearealerne i forbindelse med idrætstimerne. I sommerhalvåret anvender
skolen udearealerne i idrætstimerne, hvilket der ikke er taget højde for i
disse målinger.
Bliver elevantallet øget med potentielt 200 elever, vil det alt andet end lige
påvirke støjtrykket betydeligt, og de allerede målte spidsværdier vil blive
væsentlig højere – specielt, når det grønne areal ved Per Gyrum Skolen
inddrages til byggegrund, og elevernes friareal derved bliver indskrænket
til kun boldbanen og det grønne areal, som ligger op til haverne ved Niverødgård 1-39 og boligerne i Niverød IV (Mariehøj). Det betyder også, at
det ikke kun er beboerne i Niverødgården 1-39, der vil blive generet af den
støj, der bliver genereret ved, at så mange elever samles på et mindre udeareal, men også beboerne i Niverød IV.
Godkendes lokalplanforslaget for udvidelsen af Per Gyrum Skolen, hvor
indskolingseleverne bliver flyttet til Niverødgård, må vi antage, at SFOordning også bliver flyttet til Niverødgården, hvorfor tidsrummet for støjniveauet vil blive udvidet til kl. 17.00 om eftermiddagen. Dertil kommer
den nye viden om Per Gyrum Skolens ønske om af lave dagtilbud fra førnævnte bilag til Børne- og Skoleudvalgsmøde 13.08.20 i Fredensborg Kommune om kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet 2021-2030. Endeligt oplyses det fra administrationen i bilag ”administrationens bemærkninger til
henvendelser vedr. sag 78 på ØK den 18. maj 2020”, at der er en aftenklub,
hvor pædagoger møder ind om eftermiddagen til denne klub. Igen vil
tidsrummet for støjbelastningen blive udvidet. For hver time perioden
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udvides og for hver dB støjbelastningen øges, øges samtidig gener og helbredsrisiko for naboerne i kritisk grad.

14. august 2020

Det skal bemærkes, at decibel-skalaen er opbygget logaritmisk, hvilket betyder, at hver gang målingen stiger med 3 dB er lydtrykket fordoblet. En
lydstyrke på 83 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 80 decibel.
Er det rimeligt for de omkringboende, at tidsrummet for støjbelastningen vil være på minimum 10 timer om dagen i hverdagene,
og de omkringboende skal være udsat for denne helbredsrisiko?
4. Trafik
Den nuværende trafik af biler til Per Gyrum Skolen er allerede meget omfattende om morgenen og om eftermiddagen. Trafikken går over afdeling
Niverød IV´s private fællesvej, som leder ind til Per Gyrum Skolen.
Boligområdet omkring skolen, herunder i de nævnte afdelinger, er beboet
af mange ældre, der i en del tilfælde er dårligt gående, svagtseende og
blinde.
Med en udvidelse af Per Gyrum Skolen og markant flere elever, vil antallet af biler stige. Især på grund af, at det udvidede elevtal primært skal
omfatte de yngste elever, som i højere grad end de lidt ældre elever køres
til skole af forældrene. Dermed bliver beboerne endnu mere udsat for trafik, hvilket er urimeligt, da beboerne skal kunne føle sig sikre i og omkring
deres eget hjem.
Per Gyrum Skolens tanker om en velfungerende kys-og-kør-bane på Nivåvej er desværre også svær at forestille sig – det vil enhver, der har overværet trafikken en hverdag på Nivåvej mellem kl. 07.30–08.00, højst sandsynligt bekræfte. Ikke mindst buschaufførerne, der har et stop på den forslåede strækning. Endvidere er Nivåvej den eneste tilkørselsvej til Helsingørmotorvejen. Forslaget om en kys-og-kør-bane virker derfor ikke gennemtænkt og ej heller mulig, da jorden ejes af Fredensborg Boligselskab.
Fredensborg Boligselskab har tidligere opfordret kommunen til at få foretaget en trafikmåling. Boligselskabet er via aktindsigt hos Fredensborg
Kommune blevet bekendt med, at der er blevet udarbejdet en trafikanalyse.

4.1 Kommunens trafikanalyse – Via Trafik Rådgivning A/S (VTR)
Trafikanalysen er indgået ved kommunens udarbejdelse af lokalplanforslaget. Den danner grundlag for kommunens vurdering af antallet af parkeringspladser (samlet 12 på Mariehøj 5 og 18 ved Niverødgården 2), og
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hvorledes trafikken vil udvikle sig med et elevantal fra 100 til 200 elever
(en stigning på 37 biler i døgnet). Det er således nogle af de større forhold,
som bygger på denne trafikanalyse fra VTR.
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Fredensborg Boligselskab er af den overbevisning, at oplysninger i analysen er faktuelt forkerte og dermed giver et misvisende billede af, hvad der
reelt er muligt i forbindelse med en udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Samtidig sætter boligselskabet spørgsmålstegn ved VTR’s objektivitet, idet
Fredensborg Kommune, hvor skoleleder fra Per Gyrum Skolen, Charlotte
Bie, som bekendt er byrådsmedlem, tillige anvender VTR til egne trafikanalyser, som tidligere anført. Dette er f.eks. sket i forbindelse med den
strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte, hvilket fremgår af byrådsmøde af 17. december 2018, punkt 209. Der henstilles derfor til, at der
foretages en trafikanalyse på et oplyst, objektivt grundlag af en neutral
part.
Hertil skal det bemærkes, at der under billedet på side 3 i trafikanalysen
står, at skolen på vegne af kommunen har bedt VTR om en trafikanalyse.
Det er således uklart for boligselskabet, hvorvidt det er kommunens eller
Per Gyrum Skolens analyse.
Nedenfor gennemgås de fysiske og faktuelle mangler og fejl i trafikanalysen
fra VTR.
VTR baserer deres konklusioner på trafikmålinger foretaget den 22. maj og
25 juni 2019. De er lavet i tørvejr. Det synes kritisabelt at basere en analyse
på målinger foretaget udelukkende i forsommer og sommer. Ydermere
kan samtlige beboere på Niverødgården bevidne, at der i uge 26 var et
meget begrænset antal elever på afdelingens område beliggende ved Niverødgården, da det er sidste skoleuge i året.
Det indebærer, at samtlige konklusioner er baseret på data, der ikke giver
et retvisende billede af virkeligheden. I enhver seriøs trafikmåling ville
man også have målt i vinterhalvåret, hvor antallet af elever, der bliver kørt
i bil er højere. Allerede derfor kan analysens konklusioner ikke siges at
være retvisende.
I trafikanalysens punkt 1.1 fremgår det, at det ikke har været muligt at
opnå enighed med boligselskabet om dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Det skal hertil bemærkes, at boligselskabet aldrig er blevet kontaktet om en sådan aftale, og at Per Gyrum Skolen blot har indgivet sine
udbygningsplaner til kommunen uden Fredensborg Boligselskabs vidende.
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Den væsentligste årsag til, at Per Gyrum Skolen vil bygge ved Niverødgården, er, og har hele tiden været, et ønske fra skolens side om at samle
samtlige elever på én skole. Skolen har selv offentliggjort et tal på ca. 300
elever. En enkelt gang er tallet 350 elever kommet frem. Flere steder på
side 3 og 14 i trafikanalysen anføres, at der i alt er tale om ca. 200 elever.
Dette er således ikke i overensstemmelse med tidligere oplysninger. Derfor giver målingen, der er lagt til grund for lokalplanforslaget, ikke et retvisende billede for en udvidelse af skolen.
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Fredensborg Boligselskab mener, at konklusionen, som VTR kommer frem
til nederst på analysens side 4 og øverst på side 5, er forkert, da man allerede før skolen blev etableret skulle være opmærksom på, hvornår man
kørte om morgenen, da der ofte var kø ved indsnævringen.
På analysens side 11 anføres det, at trailerparkeringen er et argument for,
at der ikke er problemer med parkeringspladser. Det er dog ikke korrekt,
da det på nuværende tidspunkt løser et ordensmæssigt problem, så trailerne ikke holder på stierne og forhaverne i Niverød IV.
På side 14 henvises der til en undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen fra
1999, og det nævnes ikke om tallene gælder for kommuneskoler eller privatskoler. Vi mener derfor ikke, at undersøgelsen er retvisende for parkeringsforhold i 2020 for en privatskole.
I VTR’s egen skolevejsanalyse, anføres det ikke, om det er tal for privatskoler, som har et større opland, eller om det er for kommuneskoler. Samtidig kommer VTR frem til, at der alene vil være en begrænset stigning i
trafikken, til trods for at man tidligere har anført, at det primært er andelen af yngre elever, der øges, og som har en øget forældretrafik. Analysen
kan derfor ikke bruges.
Herudover baserer analysens konklusioner sig i en vis udstrækning på trafikanalyser foretaget i perioden 2009 til 2017. Som bekendt er biltrafikken
steget ganske væsentligt i de sidste 5 år, hvorfor man ikke kan basere en
analyse på så gamle tal. Ydermere er disse analyser fortaget for skoler beliggende i lokalområder, hvor det er områdets børn, der går i skole.
På Per Gyrum Skolen er det stik modsatte gældende. Her er der relativt få
elever fra selv Nivå/Niverød, men mange elever fra nabokommuner/bysamfund. Dette kunne VTR have anmodet om at få oplyst af Per Gyrum
Skolen.
Med udgangspunkt i skolebestyrelsens sammensætning, så er der 25 % repræsentation for postnummer 2990 Nivå. For omegnskommunerne er der
samlet 75 % repræsentation fra 3050 Humlebæk, 3490 Kvistgård, 3140 Ålsgårde og 3060 Espergærde.
25/35

Hvis denne sammensætning gælder for samtlige elever, vil det indebære,
at der dagligt vil komme ca. 225 elever fra nabokommuner. Det vil betyde
minimum 100 forældrebiler dagligt, når og hvis hele skolen bliver samlet
ved Niverødgården. Det er meget langt fra de 11 biler, som nævnes i trafikanalysen
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Nederst på side 14 anføres det, at trafikken allerede eksisterer, og at der
således blot er tale om en ”omflytning”. Denne såkaldte ”omflytning” er
dog direkte ind i et beboelseskvarter samt en inddragelse af boligselskabets parkeringspladser og krav om anlæggelse af et fortov i to meters
bredde. Et fortov, der i givet fald vil være på boligselskabets ejendom,
hvilket fra boligselskabets side ikke vil blive accepteret.
Øverst side 16 anføres det, at der kan etableres en vendeplads til afsætningen. Det er der ikke plads til i praksis, når der henses til størrelsen på
”rundkørslen” foran Laden (Mariehøj 204).
Endeligt er der ikke målt trafik for Per Gyrum Skolens afdeling beliggende
bagved Nivå Nord skolen, hvor de yngre årgange indtil nu har haft lokaler. Det er de elever, som i langt højere grad bliver kørt til og fra skole. Der
stilles spørgsmålstegn ved, at trafikken for de elever ikke er målt, når de
årgange skal flyttes til en eventuelt ny skole beliggende ved Niverødgård.
Alene af den grund er den udarbejdede trafikanalyse et tvivlsomt beslutningsgrundlag.
Udover de fysiske problemer, som er oplistet ovenfor, er der desuden juridiske forhold, som er ukorrekte.
På side 11 har VTR udarbejdet figur 14, hvor der skelnes mellem parkeringspladser, der tilhører Fredensborg Boligselskab og Per Gyrum Skolen.
Opdelingen er ikke i skel og stemmer derfor ikke overens med faktum.
Indenfor Per Gyrum Skolens matrikel er hele rækken af pladser ned til
den offentlige sti, som ligger op til skolens matrikel. Skellet går lodret
igennem parkeringspladsen, hvilket vil sige, at den række, der ligger ud
mod Mariehøj, er beliggende på Fredensborg Boligselskabs matrikel.
Per Gyrum Skolen har dog brugsret til ni pladser på Fredensborg Boligselskabs matrikel i henhold til deklaration tinglyst den 20. august 2009.
Denne ret er dog opsagt af Fredensborg Boligselskab, hvorfor disse parkeringspladser ikke bør indgå i forudsætningen for parkeringskravet. Herudover er der ikke tale om en eksklusiv brugsret, hvorfor beboerne i Fredensborg Boligselskab tillige har lov til at bruge pladserne. Pladserne bør
derfor helt udtages, når parkeringsbehovet vurderes.
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Per Gyrum Skolen råder derfor over den første ”firkant” parkeringspladser, men ejer kun den første række mod deres matrikel med 9 p-pladser.
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Oplysningerne i trafikanalysen er altså forkerte.
VTR foreslår videre, at der skal etableres 12 p-pladser på Mariehøj 5, som
Helene Bøge Sloth Melsen ejer. Hun er også ejer af Niverødgården 2.
Lokalplanen for Mariehøj 5 er ændret i maj 2015. Baggrunden for ændringen var, at man netop ønskede, at ”offentlige formål” kunne iagttages på
ejendommen, og fordi man ønskede en skole i området. Allerede her har
man således planlagt placering af en skole på den matrikel, og Per Gyrum
Skolen bruger den i dag til 8. og 9. klasser og fritidsordning fra 4. klasser
og op efter.
I ansøgningen til Fredensborg Kommune anfører Per Gyrum Skolen, at de
vil udvide med 600-1.100 m2.
I lokalplanen for Mariehøj 5 fremgår det, at der på den matrikel, skal etableres 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal (3, hvis ejendommen bruges til institutionsformål, f.eks. fritidshjem). Herudover skal der etableres 2 p-pladser
for handicappede og 1 cykel p-plads pr. elev og ½ cykel p-plads pr. ansat.
Der står, at parkering skal ske på egen grund, altså er det et krav, at det er
en del af den ejendom, hvor skolen/institutionen ligger.
Bygningen på Mariehøj 5 er 683 m2, hvorfor der således er krav om 21 parkeringspladser, 2 p-pladser for handicappede og 100 cykel p-pladser. Herudover skal der etableres cykelparkering til de ansatte. Der er på nuværende tidspunkt alene etableret 8 parkeringspladser på Mariehøj 5, hvorfor
Per Gyrum Skolen altså ikke opfylder kravet i henhold til lokalplanen for
området.
VTR lægger til grund, at parkering for Niverødgården 2 blot kan flyttes til
Mariehøj 5. Dog er der ikke taget stilling til, om der er nok pladser til, at
kravet kan opfyldes for begge ejendomme, hvad det betyder for skolen,
når der inddrages en boldbane til parkering, og hvad det betyder for eleverne at skulle krydse en stor vej, når de skal over til Niverødgården 2.
VTR tager desuden for givet, at forældrene blot retter sig efter en instruks
om, at skulle parkere på den anden side af vejen. Det er dog ikke klart,
hvordan de vil sikre, at forældrene reelt kommer til at benytte sig af parkering ved Mariehøj 5 og ikke ved Niverødgården 2.
I lokalplanforslaget har kommunen ikke indsat samme krav. Det undrer
Fredensborg Boligselskab, at Fredensborg Kommune blot ser bort for den
vurdering, som man har foretaget i 2015, da vi antager, at man foretog en
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objektiv vurdering af, hvad der er nødvendigt for området i 2015, og at
denne er tilsvarende i dag.
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Fredensborg Boligselskab ønsker derfor svar på, hvorfor Fredensborg Kommunen ikke stiller samme krav til parkering, som i lokalplanen for Mariehøj 5?
I lokalplanforslaget (og oplyst på borgermøde) stiller man alene krav om
12 p-pladser på Mariehøj 5 og 18 ved Niverødgården 2 samt 50 cykelparkeringspladser.
Det ville være nærliggende at tro, at Fredensborg Kommune ville have
stillet samme parkeringskrav for Mariehøj 5 og Niverødgården 2, idet lokalplanen for Mariehøj 5, som tidligere anført er vedtaget i 2015. Hovedhuset er 344 m2, og der er fremsat ønske om, at der skal bygges yderligere
800 m2. Derfor skal Per Gyrum Skolen kunne stille 12 p-pladser til rådighed, 2 handicap p-pladser, 260 p-pladser til cykler og ½ plads pr. ansat på
egen grund.
Det er ikke muligt for ejer af Niverødgården 2 at etablere dette antal parkeringspladser på egen grund, idet ejer kun har en brugsret over parkeringspladserne på boligselskabets matrikel, som er opsagt. Herudover er
det ikke godtgjort, at parkeringspladserne kan etableres på en anden
grund, og at dette er hensigtsmæssigt. Hertil fremgår det ikke klart af lokalplanforslaget, om parkeringspladser på Mariehøj 5 reelt bruges to
gange, idet Mariehøj 5 fortsat skal anvendes til skole og fritidsordning.
Disse parkeringspladser bør ikke kunne tælle to gange, da det i sagens natur vil betyde mangel herpå i praksis. Der tages desuden ikke stilling til, at
der mangler 13 parkeringspladser på Mariehøj 5 i henhold til den gældende lokalplan.
VTR konkluderer, at i alt 20 parkeringspladser ved Mariehøj 5 (8 eksisterende og 12 mulige) vil være tilstrækkeligt til at kunne afvikle den ekstra
trafik, som skoleudvidelsen skaber. Der er dog et parkeringskrav for Mariehøj 5 i henhold til lokalplanen for ejendommen og et krav efter Kommuneplan 2017, som VTR ser helt bort fra, og parkeringspladserne tæller altså
med dobbelt i to lokalplaner – både for Mariehøj 5 og Niverødgården 2.
På ingen af ejendommene opfyldes parkeringsnormen i henhold til Kommuneplan 2017.
Fredensborg Boligselskab bemærker videre, at selv ved etablering af yderligere parkeringspladser på Mariehøj 5 for at opfylde parkeringsnormen,
så kan Per Gyrum Skolen ikke sikre, at andre ikke bruger dem eller at forældrene reelt bruger dem.
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Såfremt lokalplanforslaget skulle vedtages, er det særdeles vigtigt, at der i
den efterfølgende byggetilladelse bliver indføjet klare krav til parkering,
og at byggeriet bliver betinget af tilstrækkelige parkeringsforhold. Det understreges, at Fredensborg Kommune er forpligtiget til at vurdere, om det
er hensigtsmæssigt at fravige gældende parkeringsnorm og tage hensyn til
områdets karakter og parkeringspladsernes placering.
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Herudover skal det bemærkes, at der ved større arrangementer, f.eks. aktivitets- eller forældredage, er store parkeringsudfordringer, idet forældrene benytter alle parkeringspladserne i hele bebyggelsen samt tilkørselsarealer og græsrabatter på selve Mariehøj, hvilket er ulovligt jf. kommunens parkeringsregler.
Dette indikerer altså, at parkeringsforholdene til skolen ikke kan bære en
udvidelse.
Billeder af disse forhold er sendt til økonomiudvalget og byrådet i maj
2020 og ligger som bilag til referatet fra begge møder på Fredensborg
Kommunes hjemmeside. Billederne viser tydeligt, at området ikke egner
sig eller har kapacitet til denne mængde biler. Yderligere indikerer det
også, at eleverne på skolen ikke er fra nærområdet.
Hvordan vil Fredensborg Kommune sikre disse parkeringsforhold i
fremtiden?
Og videre;
Er det hensigtsmæssigt at fravige gældende parkeringsnorm med
hensyn til områdets karakter og parkeringspladsernes placering
ift. ejendommen?
Boligselskabet er på baggrund af ovenstående af den overbevisning, at
flere oplysninger i analysen er faktuelt forkerte og dermed giver et misvisende billede af, hvad der reelt er muligt i forbindelse med en udvidelse af
Per Gyrum Skolen.
Det skal yderligere bemærkes, at trafiktællingerne i Trafikanalysen blev
foretaget på et tidspunkt i slutningen af juni måned, hvor skolen ikke var i
fuld drift.
Der henstilles derfor til, at der foretages en trafikanalyse på et oplyst, objektivt grundlag af en neutral part og på et tidspunkt, hvor den nuværende skole er i fuld drift.
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4.2 Trafiktælling foretaget den 12. august 2020
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Fredensborg Boligselskab har onsdag den 12. august 2020 fået foretaget en
trafiktælling af firmaet MOE. Tællingen er foretaget i tidsrummet 07.30 –
09.00, hvor vejret var tørt og solrigt med en temperatur på ca. 20 grader.
Trafiktællingen er gennemført på Per Gyrum Skolens tre adresser
Nivårødgården 2, Mariehøj 5 samt Mariehøj 483 for at få et indblik i, hvordan et samlet antal af køretøjer, der tilkører skolen, vil være med ”en samlet skole på én matrikel” som bebudet af skolen selv.
Der er talt antallet af køretøjer, der tilkører skolen for at afsætte/aflevere
skoleelever inden for intervaller på 5 minutter. Køretøjer med andet
ærinde er ikke talt. Det samlede antal køretøjer, der ankommer til skolens
tre lokaliteter, er talt til 132 i tidsrummet 07.30 – 09.00, hvor antallet i tidsrummet 07.40 – 08.05 er størst med et samlet antal tilkørsler på 110 til de
tre adresser på blot 25 minutter.
Til Niverødgården 2 er der alene talt 44 tilkørsler i tidsrummet 07.30 –
09.00. Godkendes lokalplanforslag N106 vil antallet af tilkørsler til Niverødgården 2 ikke blive yderligere 34-37 tilkørsler, men tilkørslen vil blive
tredoblet, hvis Per Gyrum Skolen udvides. Antallet af biler fra denne trafiktælling forekommer Fredensborg Boligselskab at være et langt mere reelt billede af, hvilket trafikkaos, der potentielt kommer til at blive skabt i
området ved Niverødgården med en udvidelse af Per Gyrum Skolen end
trafikanalysen, der lægges til grund for udarbejdelsen af lokalplan N106.
Nedenstående figur 1 er fra MOE’s notat om trafiktællingen, som Fredensborg Boligselskab er i besiddelse af.

30/35

14. august 2020

4.3 Vedligeholdelse af veje – økonomisk belastning af afdelingernes
økonomi og dermed beboernes husleje
Den øgede brug af vejen vil føre til en stigning i vedligeholdelsesudgifterne, som skal bæres af boligafdelingerne og dermed beboerne. Allerede
den nuværende brug afleder ekstra vedligeholdelse, da elevernes forældre
bruger græsrabatten som vendeplads. Igen henvises der til den billedserie,
som er blevet fremlagt for byrådet.
Fredensborg Kommune bør derfor overveje meget nøje, om det er hensigtsmæssigt med 300 % mere trafik på beboernes private fællesvej, både
for så vidt hensynet til omkringboende beboere, udgifter til vedligeholdelse og de øgede støjgener.
Det synes ikke rimeligt, at Per Gyrum Skolens brugere blot kan anvende
afdelingernes private fællesvej uden form for kompensation til afdelingerne eller en omlægning/etablering af en selvstændig adgangsvej til Per
Gyrum Skolen.
Hvordan vil Fredensborg Kommune kompenserer Fredensborg Boligselskab og beboerne for de ekstraudgifter forbundet Per Gyrum
Skolens anvendelse af afdelingens private fællesvej og finde en
løsning på dette problem?

4.4 Byggeplads og proces
Såfremt Per Gyrum Skolen får lov til at udvide, er det uklart, hvorledes
byggeprocessen skal forløbe.
Den eneste adgangsvej til Niverødgården 2 er via en privat fællesvej på
Fredensborg Boligselskabs grund. Der vil i den periode være øget tung
trafik på en lille privat fællesvej midt i et tæt beboet område, som Fredensborg Boligselskab er forpligtiget til at vedligeholde. Igen bliver Fredensborg Boligselskabs lejere pålagt udgifter, som direkte kan relatere sig til
Per Gyrum Skolen. Det er ikke rimeligt, at beboerne skal afholde udgifter,
der er forbundet med skolens brug af området.
Yderligere skal beboerne i byggeperioden også tåle øget tung trafik med
alt hvad det medfører, herunder øgede udgifter og tiltagende støj i dagtimerne.
Flere beboere har tilkendegivet, at de alene på grund af byggestøj og larm
vil fraflytte Niverød IV og ikke kun fraflytte området men også Fredensborg Kommune som konkvens af dette.
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Fredensborg Boligselskab finder det uhensigtsmæssigt for de omkringboende og særligt de beboere, der er dårligt gående eller seende, at de skal
færdes i en længere periode, hvor der etableres byggeplads og tilgang til
samme.
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5. Fredensborg Boligselskabs økonomiske situation

5.1 Genopretningsplan for Niverødgård og Fredensborg Boligselskab
Siden Niverødgård 1-39 gik i drift i 2009 har Niverødgård været omfattet
af store problemer – høj husleje, finanskrise og byggesjusk, som har givet
udlejningsproblemer og lejetab. Allerede det første år opstod et lejetab på
godt 1 mio. kr. Fredensborg Kommune ommærkede, uden samtykke fra
boligselskabet, ældreboligerne til familieboliger, hvorved lejetabet blev påført selskabet.
I 2013/2014 var Fredensborg Boligselskab i økonomiske vanskeligheder
primært på grund af lejetab og tab ved fraflytninger, tilskud til ekstern
rådgivning samt opretningsarbejder i Niverødgård.
I 2014/2015 blev en omfattende genopretningsplan udarbejdet – heri indgik køb af Niverødgården 2, den nuværende Per Gyrum Skole. Planen var
at ombygge hovedhuset til seniorbofællesskab.
Til trods for, at købet af Niverødgården 2 ikke blev en realitet, blev genopretningsplanen gennemført med kapitaltilførsel og støtte fra Landsbyggefonden. Kapitaltilførslen var på i alt 900.000 med anparter på 180.000 kr.,
der var med til at dække et større opsamlet underskud.
Situationen er nu den, at Niverødgård netop har afsluttet genopretningsog forbedringsarbejder, og afdelingen og selskabet er kommet på økonomisk fode igen. Alle boliger er udlejet, og der er venteliste til afdelingen.
For første gang i afdelingens historie er der udsigt til en stabil drift og fastholdelse af lejere.
Dette vil blive sat over styr, hvis ikke de nuværende problemer bliver løst,
og det vil uomtvisteligt medføre fraflytninger, genudlejningsproblemer og
lejetab, hvis Per Gyrum Skolen får byggetilladelse og hermed øger elevantallet fra 90 til mellem 250 og 300 elever – altså med mere end en tredobling.

5.2 Fraflytninger i Niverødgård og Niverød IV – og lejetab
Siden 2009 har Niverødgård konstateret, at de lejemål, som ligger tæt ved
skolens indgang, er de lejemål, hvor lejerne ofte flytter fra.
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I år har der på årets første seks måneder været fem opsigelser i Niverødgård, hvilket er svarende til en fraflytningsprocent på 25 %. Dette er en stigende tendens siden 2013/2014, som vækker bekymring og ikke mindst en
bekymring for lejetab, som vil blive pålagt de øvrige beboere.

14. august 2020

Yderligere har Fredensborg Boligselskab fået tilkendegivelser fra beboere i
Niverød IV, at hvis Per Gyrum Skolen udvider, så opsiger de deres lejemål
og flytter – ikke kun fra Niverød IV men også fra Fredensborg Kommune.
Med denne tendens og med en udvidelse af skolen, er der en bekymring
for, at det vil øge antallet af fraflytninger – og ikke kun fra lejemålene liggende tæt på skolens indgang men også fra de øvrige lejemål. Og med
dette frygter boligselskabet, at der vil blive udlejningsvanskeligheder som
i 2009/2010 og 2013/2014, hvilket afdelingerne og boligselskabet ikke er
økonomisk polstret til.
Den gennemsnitlige kvadratmeterleje i Niverødgård er på 983,04 kr. m2,
hvorfor lejetabet for fx en bolig på 100 m2 i Niverødgård månedligt er
8.192 kr. Er der fx fem boliger på 100 m2, der står ledige i en måned, genererer det lejetab for samlet 40.965 kr. pr. måned. Står nævnte boliger ledige
i en længere periode på fx tre måneder, vil det betyde lejetab for 122.895
kr., som de øvrige lejere skal dække. Eskalerer dette, og står flere boliger
tomme over en længere periode, vil lejetabet løbe op i flere hundredetusinde kroner.
Lejetabet dækkes af Fredensborg Boligselskabs dispositionsfond, som selskabets afdelinger og dermed selskabets lejere indbetaler til. Derfor vil lejetab blive dækket af alle lejerne i Fredensborg Boligselskab.
Det betyder, at en udvidelse af Per Gyrum Skolen ikke kun påvirker 20 boliger men 617 boliger, da indbetalingen til selskabets dispositionsfond vil
blive pålagt alle lejemål i Fredensborg Boligselskab.

5.3 Lån og garantistillelse fra Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune gøres opmærksom på, at hvis afdelingen og selskabet kommer ud i lignende tilstande som i 2013/2014, hvor selskabet var
i store økonomiske problemer, vil det ikke være uden en økonomisk risiko
for kommunen, da kommunen har stillet garanti for 16,8 mio. kr. i forbindelse med låneoptag i afdelingen Niverødgård, ydet et kapitaltilskud på
180.000 kr. og yderligere lånt Niverødgård 930.000 kr. til dækning af lejetab.
Det kan ikke være i nogens interesse, at kommunen risikerer, at skulle indfri en garantistillelse på 16, 8 mio. kr. ved at godkende lokalplanforslaget.
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6. Ejer af Per Gyrum Skolens ret til at udvikle grunden
I forhold til Per Gyrum Skolens ejers ret til at udvikle grunden, så skal der
gøres opmærksom på, at ejeren har købt ejendommen i 2015, hvor det i
lighed med Kommuneplan 2017 klart fremgik af Kommuneplan 2013, at
området var udlagt til bolig, og at der ikke måtte opføres yderligere.
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Begrænsningen i kommuneplanen har derfor været grundejeren bekendt
ved købet i 2015, og hensynet til ejers mulighed for at udvikle området
mener vi ikke skal vægtes højere end de mange gener, som de omkringboende lider og vil lide.

6.1 Andre mulige matrikler i Nivå til udvidelse af Per Gyrum Skolen
For igen at understrege det, så handler det for boligselskabet ikke om skolepolitik, men om naboskab. Fredensborg Boligselskab har ikke noget
imod, at Per Gyrum Skolen udvides, men det bør ske på en mere hensigtsmæssig placering end ved Niverødgård.
Fredensborg Boligselskab ser andre mulige og langt mere hensigtsmæssige placeringer. Bl.a. matrikel nr. 1pl, Niverød By, Karlebo, som vil være
hensigtsmæssigt til byggeriet. Matriklen er ejet af Fredensborg Kommune.
Grunden hertil er, at nabomatriklerne nr. 1pp og 1ph, Niverød By, Karlebo
på nuværende tidspunkt tillige er ejet af ejeren af Per Gyrum Skolen.

Oversigt over de omtalte matrikler
Fredensborg Boligselskab vil gerne henlede opmærksomheden på, at Per
Gyrum Skolens ledelse tilbage i 2019 til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har
tilkendegivet, at skole og beboere bor tæt, og at det ikke er normalt. Skolens ledelse skriver således; ”Vi synes naturligvis ikke, det er optimalt, at ligge
SÅ tæt på en beboelsesejendom, da det kræver endnu større hensyntagen.”
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Lige netop hensyntagen og ej heller imødekommende dialog har Fredensborg Boligselskab og dens afdelinger oplevet fra skolens side.
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Skolens ledelse skriver ydermere til Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget; ”… at

såfremt kommunen ønsker at ændre skolens mulighed for at bygge på matriklen, finder skolen det rimeligt og nødvendigt, og eneste mindelige løsning, at man fra kommunens side vil købe bygning og grund tilbage til
købspris samt dække de byggeomkostninger, der har været for at gøre bygningen egnet til at drive skole. Derudover pege på en anden placering i det
absolutte nærområde, hvor der til samme pris kan skabes en ny skole med
samme antal m2. Altså: dække tab samt give mulighed for at fortsætte skolens planer uden økonomisk tab/uden økonomisk gevinst. Skolen har ingen
planer eller forventninger om at tjene penge på hverken grund eller bygning, men vil bare kunne drive skole efter de planer og disponeringer der er
foretaget, der har været ansvarlige, realistiske og udtryk for en fornuftigt
forretningsplan.”
Når skolens ledelse selv foreslår, at kommunen kan købe bygning
og grund tilbage, hvorfor er Fredensborg Kommune, velvidende de
udfordringer, der er i naboskabet mellem beboerne og skolen, ikke
gået i dialog med Per Gyrum Skolen om netop det forslag, som ledelsen fra skolen har fremsendt?
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Vedrørende lokalplansforslag N106.

Virksomheden Per Gyrumskolen ønsker at udvide skolen, på trods af stor modstand
fra beboerne i området, omkring skolen.
Jeg er imod denne virksomheds udvidelse, til mere end dobbelt størrelse i et
boligkvarter. Dette skyldes at jeg bor her og at min bolig er mit fristed. Men de
seneste år har jeg i skoleperioden været plaget af børn og unge, som mobber os
beboere, chikanerer, råber og skriger. Børnene bevæger sig rundt i mit boligkvarter.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at denne virksomhed skal udvides til mere end
dobbelt størrelse, i mit boligområde.
Der er en grund til, at der er et udbud af børnefrie hoteller, når man rejser på ferie.
Dette skyldes at børn larmer og at de ikke tager hensyn.
Jeg vil appellere til at, byrådet tager hensyn til mig og mine medbeboere om at Per
Gyrumskolen ikke får lov til at udvide yderligere i boligkvarteret.
Med venlig hilsen
Susanne Larsen
Mariehøj 217
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:15:58 +0200
Claus Steffensen
VS: Parkering

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Mianne Andersen
Sendt: 14. august 2020 11:06
Til: Plan
Emne: Parkering

Det se tydeligt at de 9 parkeringspladser skolen har til rådighed er ALT for lidt med de biler der bliver
parkeret

langs Mariehøj.
Specielt ved fester, mødeaktiviteter osv. og med en udvidelse af Per Gyrum skolen vil det slet ikke
være nok.

Venlig Hilsen
Mianne Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:15:09 +0200
Claus Steffensen
VS: Parkering

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Finn Andersen
Sendt: 14. august 2020 11:21
Til: Plan
Emne: Parkering

Det ses tydeligt at de 9 parkeringspladser skolen har til rådighed er ALT for lidt med de biler der bliver
parkeret

langs Mariehøj.
Specielt ved fester, mødeaktiviteter osv. og med en udvidelse af Per Gyrum skolen vil det slet ikke
være nok.

Venlig hilsen
Finn Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:08:50 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar vedr. udvidelse af Per Gyrum Skolen

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Christina Hahnemann
Sendt: 14. august 2020 13:15
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. udvidelse af Per Gyrum Skolen

Høringssvar vedrørende udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Jeg er for en udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Det er jeg blandt andet fordi:

- Per Gyrum Skolen som skole tiltrækker mange forskellige mennesker, der flytter til Nivå netop fordi,
der er en privatskole med et godt ry. Derfor gælder det om at skabe en skole på de bedst mulige
betingelser, så vi fortsat kan skabe det, og det gør vi med en udvidelse.
- Per Gyrum Skolen er en arbejdsplads, som higer efter at blive samlet, så både ansatte og elever kan få
en bedre, mere sammentømret og ensrettet linje. En arbejdsplads, som er en del af det erhvervsliv, som
Fredensborg Kommune lover medgang og samarbejde. Vi, de ansatte på Per Gyrum, har lige nu svært
ved at se hvordan kommunen hjælper, samarbejder eller på anden vis, støtter op om det blomstrende
sted, som vi har knoklet for at skabe.
- Per Gyrum Skolen er en arbejdsplads, hvor jeg er ansat som viceskoleleder. Det virker til at være
tiltagende svært at drive virksomhed, når vi ønsker at udvide på en grund, der er blevet solgt og købt
med netop dette for øje med en planlov, der foreskriver skole, og dette så alligevel ikke kan lade sig
gøre.
Som viceskoleleder er det også tiltagende svært at ansætte og holde på de dygtige lærere, som vi
ønsker, da arbejdsvilkårene, med en samlet skole, ikke virker til at kunne gennemføres.
Som privat borger overvejer jeg at rykke min familie tættere på min arbejdsplads og tættere på den
skole, hvor jeg ønsker mine børn skal gå, men dette bliver også kun en realitet, hvis skolen kan blive
samlet.
Kommunen har i sin tid begået en fejl ved at tillade almene boliger, hvor de har - hvis vi ikke får lov til
at bygge, vil denne fejl have store konsekvenser for Per Gyrum Skolen. Der må findes en løsning, så
PGS kan blive samlet som skole og arbejdsplads og fortsat kan bidrage til erhvervslivet i Fredensborg
Kommune.
Med venlig hilsen
Christina Hahnemann

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Mon, 17 Aug 2020 08:08:33 +0200
Claus Steffensen
VS: Støj

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Finn Andersen
Sendt: 14. august 2020 11:39
Til: Plan
Emne: Støj

En udvidellse af Per Gyrum skolen, og dermed et endnu højre støjniveau i området, vil kunne medføre
at de nærliggende,
op af liggende boliger vil være svære at udleje, dette vil give huslejestigninger for alle beboerne i

Fredensborg Boligselskab.

Venlig hilsen
Finn Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 11:30:41 +0200
Claus Steffensen
VS: Boldspil

Videresendt fra planpostkassen.
Høringssvar til Per Gyrum Skolen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Finn Andersen
Sendt: 14. august 2020 11:29
Til: Plan
Emne: Boldspil

Bolde bliver sparket ind på låger og rækvæek mm. i spisefrikvarteret, det er "de store klasser" der
kommer over og spiller bold på græsset,
så beboerne ikke kan op holde sig i deres haver og der vil nok ikke blive mindre af den slags med en
udvigelse af Per Gyrum skolen.

Venlig hilsen
Finn Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 11:30:21 +0200
Claus Steffensen
VS: Boldspil

Videresendt fra planpostkassen.
Høringssvar til Per Gyrum Skolen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Mianne Andersen
Sendt: 14. august 2020 10:57
Til: Plan
Emne: Boldspil

Bolde bliver sparket ind på låger og rærkværk mm. i spisefrikvarteret, det er "de store klasser" der
kommer over og spiller bold på græsset

så beboerne ikke kan opholde sig i derse haver og der vil nok ikke blive mindre af den slags med en
udvigelse af Per Gyrum Skolen.

Venlig Hilsen
Mianne Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 10:41:44 +0200
Claus Steffensen
VS: Støj

Videresendt fra planpostkassen.
Høringssvar til Per Gyrum Skolen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Mianne Andersen
Sendt: 14. august 2020 10:40
Til: Plan
Emne: Støj

En udvidelse af Per Gyrum Skolen, og dermed et endnu højre støjniveau, vil kunne medføreat de
nærliggende,

op af liggende boliger vil blive svære at udleje. Dette vil give huslejestigninger for alle beboerne i
Fredensborg Boligselvskab.

Venlig Hilsen
Mianne Andersen

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 10:32:45 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar Per Gyrum Skolen

Videresendt fra planpostkassen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Bjørn Helstrup
Sendt: 14. august 2020 10:21
Til: Plan
Emne: Høringssvar Per Gyrum Skolen

Til Byrådet!
Jeg synes Byrådet skal erkende den fejl, der er begået ved at placere en skole midt i et
beboelsesområde. Byrådet bør derefter gå i dialog med skolen med henblik på at anvise en grund eller
bygning, der er passende for en skole med vokseværk.

Med venlig hilsen
Bjørn Helstrup
Svanevej 4
2990 Nivå

Hermed vil jeg modsætte mig udvidelsen af Per Gyrum Skole.
Det dur ikke, at have en skole så tæt et beboelsesområde. Skellet ml. Niverødgården 20 er på 0 meter,
andre steder er det 3 meter, og ved boldbanen over til Mariehøj er skellet højst 5 meter.
En forælder skrev, at skolen også følte sig klemt. Det kan jeg godt forstå, for der er ikke plads til at børn kan
være børn, samtidig med at det ødelægger hele ideen bag Niverødgårdens arkitektur, som er udformet
sådan, at beboerne skulle kunne nyde deres altaner og haver i fred og ro. Det kan man ikke nu, skønt man
betaler for det over huslejen hver måned.
Børnenes larm bliver forstærket af gårdens lukkede rum, hoveddøren smækker ustandselig, når børnene
går ind og ud til stor gene for beboere med altan ud til gården. Børnene forsamles på stykket lige udenfor
lejlighederne i gavlen, hvilket er ulideligt for beboerne, samtidig er borde og bænke er stillet op lige udenfor
lejligheden i nr. 20. Vi er omringet af børn på alle sider: på stien udenfor haverne, i Laden, hvor døren
sjældent lukkes, på boldbanerne, som bruges ofte.
Skolens ledelse påstår at de samarbejder, men det har vi i Niverødgården ikke mærket meget til.
De har fra starten været meget stejle overfor ønsker fra vores side. Og har i mange tilfælde enten ikke svaret
på vores henvendelser eller været meget arrogante.
Er en Privatskole et oﬀentligt formål?
På sin vis JA, fordi alle privatskoler modtager en del oﬀentlige midler til at drive skole for.
Men er de så ikke forpligtede til at følge de gældende spilleregler for området,
forpligtede til at vise hensyn til de omkringboende medborgere?
Udvise almindelig medmenneskelig konduite?
Selv en Privatskole er ikke en ø, men en del af et forpligtende fællesskab, om de vil det eller ej.
Der har fra starten fra skolens side været en ejer kontra lejere indstilling; vi ejer og I er her på lånt tid. Hvilket
ikke er særlig tryghedsskabende.
Efter 6 år på venteliste i KAB, med godkendelse af kommunen, indbetalt indskud og tre mdr.s indskud,
flyttede jeg herop for 10 år forvisset om, at her skulle jeg blive og blive gammel, ( med gamle venner i
nærområdet og af den grund stort lokalt kendskab).
Nu bliver vi bombarderet med udtalelser om, at vi bor her ulovligt, om at vi skulle have undersøgt, og
gennemset lokalplaner inden vi flyttede ind? Det er set udfra en boligejers synspunkt, men som lejer er det
ikke sådan det fungerer. Og slet ikke for 10 år siden, da skolen end ikke var på tegnebrættet.
Jeg kan godt komme med eksempler på skolens manglende samarbejdsvilje, men jeg vil ikke gør det her,
da jeg ved mit sidste høringssvar fik personligt brev fra skolens leder om, at jeg skulle dementere mine
udtalelser i samtlige medier, fordi hun påstod, at hun aldrig havde sagt, det hun sagde. Lederen af
Fredensborg Boligselskab har også for nyligt fået anlagt en injuriesag imod sig, efter han i et referat konkret
beskrev hans oplevelse af skolelederens ageren ved et møde. Det fremstår derfor utrygt at ytre sig frit om
sine oplevelser. Hvilket i sig selv er beskrivende for skolens indstilling overfor relationen til og samarbejdet
med beboerne.
At skolen nu vil udvide med nyt hus og flere børn på selv sammen matrikel, (hvor det i forvejen er
belastende for beboerne i området), er simpelthen en ubærlig tanke.
Så, et stort og rungende NEJ til mere Per Gyrum på Niverødgården 2
Venlig hilsen
Karen Aagaard Lauridsen
Niverødgården 5
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:
til Kommuneplan 2017

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 08:33:32 +0200
Claus Steffensen
VS: Indsigelse mod Lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr 6

Videresendt fra planpostkassen.
Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Janne Jervin Cote
Sendt: 13. august 2020 18:47
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod Lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr 6 til Kommuneplan
2017

Undertegnede fremsender hermed indsigelse pga af miljø/trafik/økonomi/støj i området omkring
skolens nuværende placering: det er et problem både for børnene og for beboerne og vil blive ufatteligt
meget værre i tilfælde af udvidelse af skolen på nuværende placering.
Mvh
Janne Birgitta Jervin Cote
Bestyrelsen for Nivåhøj afd 102

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Fri, 14 Aug 2020 08:33:03 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrum skolen

Videresende fra planpostkassen.
Byplanlægger | Stine Othenius Poulsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Birgitte Olander
Sendt: 13. august 2020 20:48
Til: Plan
Emne: Per Gyrum skolen
Kære Fredensborg Kommune
Vi er så heldige at tre af vores børn går på Per Gyrum skolen. Det har
været vores helt store redning. Vores ene søn var i 5. Klasse
sygemeldt et helt år på grund af stress i en folkeskole. På Per Gyrum
skolen er der ro, fred og nærvær der sikrer et godt trivselsniveau.
Når denne forudsætning er på plads, er der rig mulighed for højt
læringsmiljø. Dette skyldes skolens fantastiske lærere der både kan
give nærvær og høj læring. Jeg har fået tre velfungerende børn efter
start på Per Gyrum skolen hvilket vi er dybt taknemmelige for. Det
eneste minus ved denne skole er, at skolen er fordelt over et stort
område på forskellige matrikler. Skolen kunne virkelig gavne af
samarbejde på kryds og tværs ved at være samlet. Per Gyrum skolen er
ikke blot endnu en privatskole der kræver et højt beløb i skolepenge.
De har bevidst valgt at have en lavere betaling end andre skoler for
at alle kan være. Børnene på skolen vil alle forstå evt regler der
gælder på skolen om at tage hensyn til omkring liggende beboelse.
Vi håber virkelig på en god fremtid for Per Gyrum.
Med venlig hilsen
Birgitte og Kim Olander
Skibsegen 70
3070 Snekkersten
Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:
2020

Stine Othenius Poulsen
Thu, 13 Aug 2020 08:06:31 +0200
Claus Steffensen
VS: Indsigelse mod udvidelse af Per Gyrum skolen høringssvar indsendt den 12. august

Videresendt fra planpostkassen

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Lars Asmussen
Sendt: 12. august 2020 11:24
Til: Plan
Emne: Indsigelse mod udvidelse af Per Gyrum skolen høringssvar indsendt den 12. august 2020

Indsigelse mod lokalplan N106 - Udvidelse af Per Gyrum skolen!
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod den planlagte udvidelse af Per Gyrum skolen, da en udvidelse, pga.
yderligere øget støjniveau, vil vanskeliggøre udlejning af boligerne i Niverødgården, med kraftige
huslejestigninger for alle Fredensborg Boligforenings øvrige lejere til følge!
En så kraftig faldende attraktionsværdi/ejendomsværdi, med stigende huslejer til følge, kan det ikke
være rimeligt, at udsætte en almennyttig boligforening for.
Med venlige hilsner

Lars Heller Asmussen
Margerittens Kvarter 19
Niverød
2990 Nivå
Tidligere adresse (2014-2018): Byvejen 56, 2990 Nivå - nabo til Per Gyrum skolen.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Stine Othenius Poulsen
Wed, 12 Aug 2020 08:38:10 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrum Skolen.
20200810_075710.jpg, 20200810_075651.jpg

Videresendt fra planpostkassen.
Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: troels secher
Sendt: 11. august 2020 20:09
Til: Plan
Emne: Per Gyrum Skolen.

Hej Fredensborg Kommune.
Jeg vil hermed modsætte mig planerne om udbygning af Per Gyrum Skolen. Jeg er af den
overbevisning, at en udbygning af skolen vil medføre et enormt trafikkaos i området og at en
udbygning vil skade miljøet og sammenhængskraften i området.
Charlotte Bie har kaldt vores område for lavstatus og der er stor modvilje mod hendes projekt her.

Folk vil ikke have en stor øjebæ i deres baghave og er bange for om privatlivets fred kan blive krænket
af ,at nogle kigger ind til dem, fra den formentlig høje bygning.

Mvh.Troels Secher .( medlem af den jysk fynske adel)
Vedhæftet et par billeder af morgenens trafikkaos.

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Mon, 15 Jun 2020 10:59:33 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Attachments:

fra plankassen
Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-----Oprindelig meddelelse----Fra: e-boks
Sendt: 12. juni 2020 13:00
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
det er en dårlig ide

From:
Sent:
To:
Subject:
1680526)

Claus Steffensen
Mon, 6 Jul 2020 08:49:52 +0200
Claus Steffensen
VS: Vedr. fremlagte lokalplan N106, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID:

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Christian Granzow Holm (CGHL)
Sendt: 30. juni 2020 11:19
Til: Plan
Emne: Vedr. fremlagte lokalplan N106, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: 1680526)
Til Fredensborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan N106
for "Udvidelse af Per Gyrum skolen".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10

2450 København
www.banedanmark.dk

1

Niels Søndergaard
Mariehøj 236,
2990 Nivå

Nivå den 2. august 2020

Høringssvar vedrørende:
Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan
2017

Denne skrivelse er mit personlige høringssvar, med min personlige mening. For ikke at blive misforstået,
skal det nævnes her, at jeg er formand for boligafdelingen Niverød IV i Fredensborg Boligselskab.

Min indstilling
Jeg mener ikke, at der skal gives tilladelse til at bygge yderlige bygninger til udvidelse til skolebrug i lokalplan
N106.
Der er en del årsager til denne indstilling, som kort kan nævnes – i prioriteret rækkefølge – hvorefter jeg vil
trække én enkelt essentiel årsag til min indstilling frem.
1. Trafikmylder både morgen og eftermiddag.
2. Parkeringsproblemer.
3. Støj.
4. Økonomi for Fredensborg Boligselskab.
5. Det vil skæmme det relative smukke områder omkring Niverødgården.

Opgivet antal elever på ansøgningen
Det fremgår af forslag til lokalplanen, at der søges om tilladelse til en bygning, som skal rumme en forøgelse
af skolens elever fra ca. 90 til 200 elever.
Alle – mig bekendte – beregninger omkring støj og trafik går derfor ud fra, at der er tale om en forøgelse på
ca. 100 elever. Skolen har således ansøgt om bebyggelse til, at der vil være ca. 200 elever i bygningerne
på Niverødgården 2.

Virklighedens antal elever
Planchef Jens Ulrik Romose svarede ved det digitale borgermøde, at lokalplanen ikke omhandler, hvor mange elever der skal opholde sig i bygningerne.
Dette kan dog ikke være i overensstemmelse med virkligheden, da både støjgener i nabolaget, parkeringspladser og trafikken til skolen er beregnet ud fra, at der kommer til at være 200 elever på skolen i alt.
Hvis vi ser på de meldinger, som skolen giver andre steder, så fremgår det tydeligt, at der fra skolens side
ikke reelt er regnet med en forøgele på 100 elever, men på 200 elever på adressen Niverødgården 2.

Konklusion
Der er allerede med de nuværende ca. 100 elever på adressen Niverødgården 2 så mange gener, at det er
en stor belastning at bo i nærheden, men da der ifølge Per Gyrum Skolen ikke bare er tale om en fordobling
af elever, men en tredobling, så vil jeg på det kraftigste fraråde Byrådet at give tilladelse til at udvide Per
Gyrum Skolen på den nuværende adresse.
Det er vigtigt, at en eventuel lokalplanændring ikke gives under falske forudsætninger, således at støj,
trafikale problemer og parkeringen allerede fra dag ét er underestimeret til stor gene og ulempe for beboerne
i Niverød IV og naturligvis også for beboerne i afdelingen Niverødgården.
med venlig hilsen
Niels Søndergaard
Mariehøj 236, 2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Tue, 11 Aug 2020 09:51:51 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar angående Per Gyrum Skolen

Videresendt fra Planpostkassen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Anders Voldsgaard Clausen
Sendt: 11. august 2020 08:57
Til: Plan
Emne: Høringssvar angående Per Gyrum Skolen

Til rette vedkommende
Jeg ønsker at Per Gyrum Skolen skal have lov til at udvide, for at samle flere af deres aktiviteter på
samme sted, for at gøre en i forvejen god skole mere tidssvarende og effektiv til glæde for alle elever,
samt ikke mindst kommunen selv, som ikke har et alternativ samt kapacitet i deres egne skoler.

At der er nogle naboer som ikke bryder sig om det, på trods af at der altid har ligget en skole som de
har været vidende om, også når de flyttede ind, må siges at være sekundært når der nu ligger en fuld
og acceptabel lokalplan.
Venlig hilsen
Anders V. Clausen

Anders V, Clausen
Bogårdsvej 504
3050 Humlebæk
Denmark

From:
Sent:
To:
Subject:

Stine Othenius Poulsen
Tue, 11 Aug 2020 09:51:03 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar - Per Gyrum Skolen

Videresendt fra Planpostkassen.
Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Janni Bach
Sendt: 11. august 2020 09:31
Til: Plan
Emne: Høringssvar - Per Gyrum Skolen

Vi vil gerne høres i dette forslag. Vi kan selvfølgelig godt forstå, hvis de beboerne nær skolen, havde
håbet på at der ikke kom en skole på matriklen. Men da denne matrikel som skolen er beliggende på, er
solgt på betingelse af at der kan bygges, så forventer vi som forældre til elev på Per Gyrum Skolen, at
der bliver bygget dér. Naturligvis under hensyntagen til beboerne rundt om skolen. Vi har hørt om
planer med anden indgang mod haven o.a. for at tage hensyn til beboerne.
Vi syntes, at det har stor betydning, at Nivå har 2 skoler. At forældrene kan finde den rette skole for
deres børn – og dette går jo både den ene og den anden vej. Når Per Gyrum Skolen, nu er en realitet, er
det naturligvis vigtigt at skolen er samlet, så lærerne kan bruge deres tid på eleverne, og skal ikke løbe
rundt. Det er også vigtigt med et godt læringsrum, som fundament for en god skole og for at kunne
fastholde de bedste lærere. Derudover mangler der nogle undervisningstilbud, som skolens elever

kunne drage en fordel af som musiklokale, hjemkundskabslokaler, egne sportsfaciliteter som var på
skolen.
I takt med de nye boliger i Nivå, kommer der flere og flere beboere til Nivå. Flere af dem vægter, at der
en privat skole, og det er derfor de specifik vælger at bosætte sig i Nivå. For at styrke denne
tiltrækning, er det vigtigt med et ordentlig tilbud, som Per Gyrum Skolen er.
Vi vægter også at skolen ligger i nærsamfundet, så det er let at komme i skole, og så børnene kan lege
med kammerater på kryds og tværs. Vi er utrolig glade for Per Gyrum Skolen og dennes virke.
-Med venlig hilsen
Janni Bach
Holtebakken 34
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Tue, 11 Aug 2020 08:43:54 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar vedr. Per Gyrum Skole

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Rikke og Niels
Sendt: 10. august 2020 21:22
Til: Plan
Emne: VS: Høringssvar vedr. Per Gyrum Skole

Jeg skal hermed på det varmeste anbefale at Per Gyrum Skole får mulighed for at foretage udvidelser i
eksisterende områder jf. lokalplanforslag.

Per Gyrum Skole har tilført område incl. opland en skole der ikke er som alle andre og i særklasse
fungerer godt for børn der er lidt mere stille og ikke nødvendigvis fungerer godt i folkeskolen, eller
andre skoler i området.

Konkret har vi en søn i skolen i 7 klasse, der for 3 år siden skiftede fra Folkeskole til NGG. NGG var et
godt tilbud, men også en meget stor skole med et meget højt fagligt niveau.

Vores søn skiftede i vinter til Per Gyrum hvor han i dag har fundet sig rigtig godt til rette på skolen.
Skolen har et højt fagligt niveau, men også et stort fokus på trivsel og den enkelte elev. Han udvikler
sig meget positivt og trives på alle parametre.

Via andre forældre, herunder forældre i klassen, kan vi se at der er et meget stort antal børn i skolen der
er stille og har behov for ro og fordybelse, som de ikke har kunnet få andre steder.

Idet skolens faciliteter ikke er optimale vil jeg anbefale, at der vil gives tilladelse til skolens udvikling
på stedet, til glæde og gavn for rigtig mange børn og unge og i lighed med det der sker for NGG i
Kokkedal/Hørsholm.

Bedste hilsner
Niels P C Knudsen
Tjørnevej 5
3070 Snekkersten

Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
HØRINGSSVAR
til lokalplan / indsigelse ift. planlagt udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2
Mariehøj 9. august 2020
Som beboer i Mariehøj, har jeg med stor forundring observeret placeringen af Per Gyrum skolen, midt i en
almennyttig boligbebyggelse. I den tid skolen har haft til huse, alt for tæt på beboelserne, har mange beboere
givet udtryk for, at være generet af skolens tilstedeværelse. Især om morgenen med kaotisk trafik, men også
hen over dagen med elevers chikanelignende opførsel, på Niverødgårdens og Mariehøjs arealer. En evt.
flytning af skolens hovedindgang vil ikke ændre nævneværdigt på problemet. De nedenfor beskrevne gener,
er mine argumenter for, at gøre indsigelse overfor den planlagte udvidelse.
De gener jeg som beboer i Mariehøj oplever med den eksisterende Per Gyrum skole er :
1. Kaotisk trafik omkring Mariehøj, når forældrene til skolens elever afleverer og henter i bil, dog især om
morgenen. Det er meget svært at komme ud fra bebyggelsen på Mariehøj til Niverødvej, i et længere
tidsrum, når børnene møder ind om morgenen.
Parkeringsproblemer på Mariehøjs i forvejen overfyldte P-pladser og stikveje, idet forældre og besøgende til
skolen parkerer på Niverød IV’s parkeringspladser, og bruger græsrabatterne som vendeplads. Jeg har
indtryk af, at hovedparten af skolens forældre og lærere, ikke er skatteydere i Fredensborg kommune. Det er
ikke rimeligt, at områdets beboere alene skal afholde udgiften til vedligehold, ifm med skolens slid af
tilkørselsveje og omkringliggende udearealer
Problemer med brandsikkerheden i Mariehøj, idet gæster til skolen er set parkere på Niverød IV’s
BRANDVEJ og dermed blokere adgangen for redningskøretøjer, i tilfælde af brand. Det påtænkte
udvidelsesprojekt på Per Gyrum skolen vil ligeledes, i en byggefase, give anledning til en risikabel blokering
af brandveje.
2. Meget generende støj og adfærd fra skolens elever, der råber og hærger beplantning, i frikvarterer og
under udendørs aktiviteter. Såvel omkring Niverødgården, som på Mariehøjs grønne arealer, hele vejen rundt
om Mariehøjs fælleshus Laden. Adgangen til Mariehøjs fælles vaskeri er nærmest blokeret, når flere klasser
passerer tæt forbi, på vej til og fra skolen, ifm deres udendørs aktiviteter. Når jeg på vej ud at handle, færdes
på Mariehøjs stier omkring boldbanen, hvor eleverne spiller fodbold og langbold, har jeg flere gange været
tæt på at blive ramt af bolde og væltet af spillere.
3. Risiko for fraflytninger. Stadig flere beboere i Niverødgården og i Mariehøjs boliger tæt på Per Gyrum
skolen, giver udtryk for tanker om at fraflytte bebyggelsen, pga skolens påtænkte udvidelse. I tilfælde af en
udvidelse af Per Gyrum skolen, risikerer boligafdelingen at komme til at stå med tomme boliger, som ikke
kan genudlejes. Den økonomiske byrde, ifm en sådan kritisk situation vil blive pålagt os øvrige beboere i
Niverød IV. Det mener jeg vil være menneskeligt set urimeligt, og politisk set uacceptabelt, i et
almennyttigt beboelses område, som vores.
Det er åbenlyst, at en eventuel udvidelse af Per Gyrum skolen kun vil forværre de allerede eksisterende
problemer og gener, for os beboere i nærområdet.
Samtidig kan det ikke tjene skolebørnenes bedste, at udbygge Per Gyrum skolen på dens nuværende
matrikel. Idet en sådan plan vil reducere skolens i forvejen lille udeareal.
Det bedste vil derfor være, at finde en helt anden beliggenhed, hvor Per Gyrum skolen kan realisere sine
udbygningsplaner. Et sted, hvor både hensynet til skolebørnenes behov for udendørs aktiviteter, og hensynet
til et godt naboskab kan tilgodeses.
Venlig hilsen Annette Aronsø , Mariehøj 243, 2990 Nivå
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Vedhæftet denne e-mail er mit Høringssvar / Indsigelse overfor planlagt udvidelse af Per Gyrum skolen
i Nivå, Niverødgården nr. 2.
Venlig hilsen
Annette Aronsø
Mariehøj 243
2990 Nivå

Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
HØRINGSSVAR
til lokalplan / indsigelse ift. planlagt udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2
Mariehøj 9. august 2020
Som beboer i Mariehøj, har jeg med stor forundring observeret placeringen af Per Gyrum skolen, midt i en
almennyttig boligbebyggelse. I den tid skolen har haft til huse, alt for tæt på beboelserne, har mange beboere
givet udtryk for, at være generet af skolens tilstedeværelse. Især om morgenen med kaotisk trafik, men også
hen over dagen med elevers chikanelignende opførsel, på Niverødgårdens og Mariehøjs arealer. En evt.
flytning af skolens hovedindgang vil ikke ændre nævneværdigt på problemet. De nedenfor beskrevne gener,
er mine argumenter for, at gøre indsigelse overfor den planlagte udvidelse.
De gener jeg som beboer i Mariehøj oplever med den eksisterende Per Gyrum skole er :
1. Kaotisk trafik omkring Mariehøj, når forældrene til skolens elever afleverer og henter i bil, dog især om
morgenen. Det er meget svært at komme ud fra bebyggelsen på Mariehøj til Niverødvej, i et længere
tidsrum, når børnene møder ind om morgenen.
Parkeringsproblemer på Mariehøjs i forvejen overfyldte P-pladser og stikveje, idet forældre og besøgende til
skolen parkerer på Niverød IV’s parkeringspladser, og bruger græsrabatterne som vendeplads. Jeg har
indtryk af, at hovedparten af skolens forældre og lærere, ikke er skatteydere i Fredensborg kommune. Det er
ikke rimeligt, at områdets beboere alene skal afholde udgiften til vedligehold, ifm med skolens slid af
tilkørselsveje og omkringliggende udearealer
Problemer med brandsikkerheden i Mariehøj, idet gæster til skolen er set parkere på Niverød IV’s
BRANDVEJ og dermed blokere adgangen for redningskøretøjer, i tilfælde af brand. Det påtænkte
udvidelsesprojekt på Per Gyrum skolen vil ligeledes, i en byggefase, give anledning til en risikabel blokering
af brandveje.
2. Meget generende støj og adfærd fra skolens elever, der råber og hærger beplantning, i frikvarterer og
under udendørs aktiviteter. Såvel omkring Niverødgården, som på Mariehøjs grønne arealer, hele vejen rundt
om Mariehøjs fælleshus Laden. Adgangen til Mariehøjs fælles vaskeri er nærmest blokeret, når flere klasser
passerer tæt forbi, på vej til og fra skolen, ifm deres udendørs aktiviteter. Når jeg på vej ud at handle, færdes
på Mariehøjs stier omkring boldbanen, hvor eleverne spiller fodbold og langbold, har jeg flere gange været
tæt på at blive ramt af bolde og væltet af spillere.
3. Risiko for fraflytninger. Stadig flere beboere i Niverødgården og i Mariehøjs boliger tæt på Per Gyrum
skolen, giver udtryk for tanker om at fraflytte bebyggelsen, pga skolens påtænkte udvidelse. I tilfælde af en
udvidelse af Per Gyrum skolen, risikerer boligafdelingen at komme til at stå med tomme boliger, som ikke
kan genudlejes. Den økonomiske byrde, ifm en sådan kritisk situation vil blive pålagt os øvrige beboere i
Niverød IV. Det mener jeg vil være menneskeligt set urimeligt, og politisk set uacceptabelt, i et
almennyttigt beboelses område, som vores.
Det er åbenlyst, at en eventuel udvidelse af Per Gyrum skolen kun vil forværre de allerede eksisterende
problemer og gener, for os beboere i nærområdet.
Samtidig kan det ikke tjene skolebørnenes bedste, at udbygge Per Gyrum skolen på dens nuværende
matrikel. Idet en sådan plan vil reducere skolens i forvejen lille udeareal.
Det bedste vil derfor være, at finde en helt anden beliggenhed, hvor Per Gyrum skolen kan realisere sine
udbygningsplaner. Et sted, hvor både hensynet til skolebørnenes behov for udendørs aktiviteter, og hensynet
til et godt naboskab kan tilgodeses.
Venlig hilsen Annette Aronsø , Mariehøj 243, 2990 Nivå
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Lene F. Hansen
Sendt: 6. august 2020 20:41
Til: Plan
Emne: lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Kære Fredensborg kommune,

Vi kan, som forældre til 3, kun opfordre til at Per Gyrum Skolen får lov at udvide på skolens område,
som skolen ansøger om. Per Gyrum er i en fantastisk skole i vækst med en helt igennem fantastisk
lærerstab og skoleleder, som forstår at lede vores børn i den rigtige retning. Vi er ganske enkelt
imponeret over skolens positive resultater.

Per Gyrum Skolen ligger perfekt i forhold til oplandet lige fra Helsingør, Hillerød og helt til nord for
Kokkedal.

Per Gyrum skolens nuværende beliggenhed er en del af miljøet og vi vil gerne støtte op omkring at
skolen får lov at udvide på den eksisterende ejendom på "gården".

Herudover kan vi foreslå, at skolen får mulighed for at købe de nærtbeliggende lejligheder, som har følt
gener ved skolens eksistens (området SKAL jo jfr. klausul benyttes til børneinstitution).

Per Gyrum Skolen er attraktiv. Flere og flere bosætter sig i Nivå af samme grund. Lad Per Gyrum
bibeholde det nuværende miljø, det professionelle løft for vores børn og unge og for Nivå som
fornyelse af Nivå bysamfund.

En god pris til Fredensborg boligselskab for de få lejligheder, som støder op til skolen bør overvejes og
kunne være en god løsning for alle parter således, at boligselskabet ikke lider økonomisk nød.

Med venlig hilsen

Lars Bo Pedersen og
Lene F. Hansen
Æblets kvarter 47
2990 Nivå
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-----Oprindelig meddelelse----Fra: Kim Madslund
Sendt: 5. august 2020 13:54
Til: Plan
Emne: Høringssvar til lokalplan N106
Høringssvar til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen.
Ved en udvidelse af Per Gyrum skolen for samling af alle elever på 1 matrikel beliggende Niverødgården 2, er det oplyst, at
elevtallet vil stige fra 100 til 200 elever. Iflg skolens egen hjemmeside forventes et fremtidigt elevantal på 300 elever.
Børn skal have lov til at være børn, men allerede i dag oplever beboere i nærområdet et højt støjniveau fra skolen. Dette
støjniveau må forventes at blive betydeligt forøget.
Vi mener også, at børnenes trivsel i udeområderne vil blive forringet ved anlæggelse af en 800 m2 stor bygning på
matriklen.
Der er allerede i dag store trafikale problemer i Mariehøj samt på beboernes parkeringsplads foran skolen ved aflevering og
afhentning af elever til skolen.
Da det bla er alle de små elever fra 0. - 4. klasse der flyttes til den nye skole, må det forventes at trafikken bliver væsentligt
forøget og vil skabe store trafikale problemer.
Såfremt lokalplanen vedtages, frygter vi en stor fraflytning fra boliger i nærområdet. Dette vil betyde huslejestigninger for
tilbageværende lejere i Niverødgården, Niverød 4, Niverød 3, Mergeltoftens ældreboliger samt bofællesskabet på Byvejen,
da alle afdelinger i Fredensborg Boligselskab hæfter solidarisk. Dette kan afstedkomme endnu flere fraflytninger, og få
situationen til at eskalere voldsomt, og i sidste ende føre til betydelige tab for både Fredensborg Boligselskab og
Fredensborg Kommune.
Dette er ikke et spørgsmål om skolepolitik, da vi synes det er fint med tilbud om både privat og offentlig skole i Nivå, da vi
anser det som en styrkelse af lokalsamfundet, men en appel til politikerne om, på det kraftigste at genoverveje, hvorvidt det
er hensigtsmæssigt at vedtage lokalplan N106, som vil give mulighed for yderligere bebyggelse i området.
Vi opfordrer derfor politikerne til at finde en anden og egnet placering af en samlet Per Gyrum Skole i Nivå.
Med venlig hilsen
Inge og Kim Madslund
Mariehøj 102
2990 Nivå
Sendt fra min iPad

From:
Sent:
To:
Subject:
[ Attachments:

Kirsten Højgaard Mollerup
Mon, 3 Aug 2020 11:07:46 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Projektleder, Byplanarkitekt MAA | Kirsten Højgaard Mollerup
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: e-boks
Sendt: 31. juli 2020 11:00
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
Ang.udvidelse af Per Gyrum skole synes jeg at skolen placering på Niverødgården 2 er håbløs.Placering af skole tager på
ingen måde hensyn til eksisterende boliger i området, da disse allerede er stærk generet af eleverne. Den her vej
(Mariehøj) er ikke beregnet til skoleområde. Fysiske rammer ikke er tilstrækelige for boligområde og skoleområde.
Efter min mening skulle ikke en skole være så tæt på en bolgområde, fordi den her område i hvert faldt ikke egnet til trafik
belastning og støj i forhold til beboerområde. De omkringboende er allerede stærk generet af eleverne på Per Gyrum skolen,
som larmer og ikke tager hensyn til beboerne, som mange af dem er ældre mennesker og har behov for ro og frusteret over
alt de støj i forvejen og med en ny bygning fordobler antallet af elever, vil det få endnu større negativ betydning for
beboerne, og støj trykket vil blive væsentlig højere.
Ang. trafikken går over Niverød IV s private fællesvej, med en udvidelse af Per Gyrum skole og mange flere elever vil
antallet af biler stige, dermed bliver beboerne endnu mere udsat, og der er urimeligt, da beboerne skal kunne føle sig sikre i
og omkring deres eget hjem. Jeg har oplevet mange gange når jeg kommer fra arbede sent om eftermiddag benytter
forældrene ved arrangementer alle parkerings pladserne i hele bebyggelsen samt tilkørsels arealer og græs rabatten på selve
Mariehøj, så parkerings forholdene ikke kan bære en udvidelse, og trafikken stigning, parkering s forholdene slet ikke er
tlstrækkelige allerede nu, opfatter naboerne, så derfor udvidelse vil skabe yderligere trafikkaos.
Jeg er enig med Finn Zøllner forman for afdelings bestyeelsen på Nivårødgård (artiklen i Fredensborg dagblad den 15 juli
2020) der forslår, Fredensborg kommune køber Niverødgården 2 tilbage til købpris, så ejeren finde en anden velegnet grund
til at opføre en ny skolebygning hvor der er plads til ca.300 elever, og det kunne være på matrikel nr.1 pl, Niverød By,
Karlebo bag Nivå nord skolen, der er gode tilkørsels forhold og ingen naboer tæt på, ingen trafikmæssige problemer eller
støjmæssige problemer, så mange berørte borgere vil det betyde tilbagevenden til et nomalt liv uden støj, trafikale
udfordringer og mulighed for at blive boende i deres hjem og det her sted bliver behagligt og rart at bo. Så en udvidelse af
skolen ønskes derfor bliver afvist i sin helhed. Tak.

Med venlig hilsen
Shahrzad Afzali
Mariehøj 307
2990 Nivå
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Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2

Ang. udvidelse af Per Gyrum skole synes jeg at skolens placering er håbløs. Den her vej( Mariehøj) er
ikke beregnet til skoleområde. Fysiske rammer ikke er tilstrækkelige for både bolgområde og
skoleoæråde.
Efter min mening skulle ikke en skole være så tæt på en boligområde, fordi den her område i hvert faldt
ikke egnet til trafik belastning og støj i forhold til beboer område. De omkringboende er allerede stærkt
generet af eleverne på Per Gyrum skolen, som larmer og ikke tager hensyn til beboerne, som mange af
dem er ældre mennesker og har behov for ro, jeg har også oplevet det når jeg går til en tur rundt med
min hund om morgen, så med en ny bygning fordobler antallet af elever, vil det få endnu større negativ
betydning for beboerne og støjtrykket vil blive væsentlig højere.
Placering af skole tager på ingen måde hensyn til eksisterende boliger i området, da disse allerede er
stærkt generet af eleverne.
Parkerings forholdene slet ikke er tilstrækkelige allerede nu, mener vi naboerne, så med en udvidelse af
skolen , betyder mange flere elever og antallet af biler stiger, dermed trafikken går over Niverød IV
sprivate fælles vej og beboerne bliver endnu mere udsat og det er urimeligt, da beboerne skal kunne
føle sig sikre i og omkring deres eget hjem. Når jeg går en tur med min hund om eftermiddag oplevet
jeg mane gange ved arrangementer , benytter forældrene alle parkerings pladserne i hele bebyggelsen
samt tilkørsels arealer og græsrabatte på selve Mariehøj, så parkerings forholdene ikke kan bære en
udvidelse og trafikkens stgning.
Jeg er også enig med Finn Zøllner, formand for afdelings bestyrelsen på Niverødgård, skolens ejer
kunne finde en anden grund til at opføre en ny skolebygning hvis kommunen køber Niverødgården 2
tilbage, og det kunne være på matrikel nr.1pl, Niverød By, Karlebo bag Nivå nord skoie, der er gode
tilkørsels forhold og ingen naboer tæt på,ingen trafikmæssige problemer eller støjmæssige problemer.
Borgerne ville vende tilbage til et normalt liv uden støj, trafikale udfordringer og mulighed fo rat blive
boende i deres hjem, og Mariehøj bliver et behagligt og rart sted at bo.
Så en udvidelse af skolen ønskes derfor bliver afvist i sin helhed. Tak.

Med Venlig Hilsen
Reza Namini

Mariehøj 307
2990 Nivå
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Til Fredensborg Kommune
INDSIGELSE IMOD forslag til lokalplan N106 - udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå.
Jeg tillader mig hermed, for anden gang, at komme med kommentarer til – og indsigelse imod - den
planlagte udvidelse af Per Gyrum skolen.
Skolen har haft ”sin gang” i et antal år, med deraf følgende gener for områdets beboere, især dem der
bor inden for en lille radius. Jf. gældende planforhold er området udlagt til BOLIGFORMÅL
(Boligområde – tæt lav) – dette er der jo nok en årsag til.
Vores bolig er placeret 50-75 meter fra skolens udearealer – den asfalterede boldbane og græsplænen.

I frikvarterer er der på disse udearealer den støj, som børn nu engang laver i legende situationer. Især
i sommerhalvåret når der afholdes idrætstimer udenfor. Særligt slemt når der afholdes idrætsdag og
lign., hvor hele skolen opholder sig på græsarealet sammen med lærere, der må bruge megafon for at
råbe børnene op. Dette er meget generende for os om sommeren. Vinduer må holdes lukkede og vi
må opholde os indendørs trods sommervarme. Med den forventede forøgelse af elevtal, bliver
støjgenerne formentlig ikke mindre, tværtimod.
Vi forudser, at der vil ske forholdsvis stor fraflytning fra Mariehøj/Byvejen, såfremt belastningen fra
Per Gyrum skolen øges med 100 % eller mere, som der lægges op til. Det vil blive svært for
boligselskabet at udleje boliger tæt på skolen, med deraf følgende ekstra omkostninger for
bebyggelsens og boligselskabets øvrige beboere.
Vi har selv boet i bebyggelsen i over 20 år, men er nu begyndt at se os om efter ny bolig grundet
denne sag. Vi fornemmer, at sagen på forhånd er afgjort - til GP skolens fordel. Vi håber at alle
inhabilitetsregler jf. bekendtgørelse af forvaltningsloven er overholdt til fulde i denne kedelige sag.
Vi kan godt forstå, at mange er glade for, at der nu er mulighed for at få sit barn i privatskole i Nivå.
Også dem som ikke bor i nærområdet. Selvfølgelig er børn, forældre og lærere glade for skolen. Hele
problematikken omhandler jo placeringen af skolen. Der kan vel i virkeligheden ikke være mange
der er uenige i, at det ikke er hensigtsmæssigt at have en skole placeret midt i/klods op ad en
bebyggelse. Det er jo dømt til at give problemer. Vi vil ikke forholde os til, hvem der skaber disse
kendte problemer i forhold til PG skolen og beboere i Mariehøj. Det er jo nok både beboere og
skole/elever. ”Uvenskabet” er der allerede, der ”kastes med mudder”, hvordan skal dette allerede
eksisterende dårlige naboskab udvikle sig med en 100 % udvidelse af PG skolen? Vi mener, at man
bør høre på borgere/beboere i Mariehøj, især dem der bor nærmest PG skolen. Deres ord bør vægte
væsentlig tungere en evt. andres, idet disse andre ikke skal leve med de gener, som PG skolen påfører
borgerne/beboerne i Mariehøj nær PG skolen. Vi vil understrege, at det må være ”stemmen” fra
nærmeste naboer til PG skolen, der skal lyttes til – og ikke forældre samt andre interessenters, da
disse ikke skal leve med generne i hverdagen.
Så er der den uafklarede trafiksituation. Som alle er bekendt med, herunder også forældre der
afleverer og henter børn dagligt, er der på disse tidspunkter noget kaotisk på stikvejen i Mariehøj, der
fører til PG skolen. Området er slet ikke gearet til den færdsel der foregår ved aflevering og
afhentning af elever. Skolen har formentlig heller ikke pladser nok til lærer parkering ved en
udvidelse. Hvordan vil man løse de problemer. Der var tidligere foreslået en ”kys og kør” afleverings
mulighed – hvad blev der af det forslag? Hvordan bliver det mon med 100 % forøgelse på PG skolen.
Vi kan som beboere Mariehøj, bosiddende tæt på PG skolen, KUN se ulemper ved den planlagte
udvidelse af Per Gyrum skolen og protesterer med denne skrivelse hermed mod de planlagte
ændringer. Såfremt det besluttes, at PG skolen får lov til at udvide, ser vi os desværre nødsaget til at
fraflytte bebyggelsen – og kommunen - senest ved byggeriets færdiggørelse. Denne information skal
ses som info til boligselskabet, så de kan bekræftes i deres formodning om øgede antal fraflytninger
fra Mariehøj. Denne indsigelse er tillige sendt til formanden for Fredensborg boligselskab.
Bekræft venligst modtagelse af denne indsigelse.

Vh, Anders Holm, Mariehøj 272, 2990 Nivå,
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Claus Steffensen
Mon, 6 Jul 2020 08:55:57 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrum Skole.

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: troels secher
Sendt: 2. juli 2020 20:38
Til: Plan
Emne: Per Gyrum Skole.
Hej Fredensborg Kommune.
Jeg er en af naboerne til Per Gyrum Skolen og jeg vil hermed skriftligt modsætte mig skolens byggeplaner. Skolen ligger i
et i forvejen tæt bebygget område. Og de trafikale forhold gør, at mange frygter, at det vil ende ud i trafikkaos, hvis skolens
planer om en 800 kvm. stor bygning og en fordobling af elevtallet bliver til virkelighed.
Stemningen i Niverød 4 er imod udvidelsen, folk her gider ikke have deres område ødelagt af den ret nye konstruktion, som
PGS er.
Byggeriet vil også gå ud over miljøet, som ifølge mange undersøgelser ikke har det ret godt i Danmark generelt.

Stark er desværre flyttet fra Nivå til Kokkedal, kan man ikke lave disse bygninger om til skole?, der er en stor
parkeringsplads og bygningerne på Stejlepladsvej kan vel godt laves om til privatskole.

M.v.h. Troels Secher.

Kokkedal d. 01.07.2020
Kære politikere
Ja, så hører I fra mig igen
Udfaldet blev, til byrådsmødet, som jeg tænker I er klar over, at sagen om Per
Gyrum skolen, blev sendt i høring, og når man arbejder på skolen, så var det jo en
oplevelse af en lille sejr. Alt andet ville også ha været meget mærkeligt.
Jeg var med på balkonen under jeres debat om emnet, og det var jeg glad for, for
ellers havde jeg aldrig hørt jeres argumenter for og imod.
For det første så er jeg ked af at flere bruger ordet ”udvidelse”. Der er jo reelt
ikke tale om en udvidelse, men en sammenlægning af skolen, og ikke mindst, en
sammenlægning af en større og velfungerende arbejdsplads, med mange
arbejdspladser.
Når det så er sagt, så var jeg rystet over de tynde argumenter der kom fra jer, der
er imod en sammenlægning, imod at Per Gyrum skolen får lov til at bygge.
Hvordan kan man være imod det? som jeg ved, har læst mig frem til, og som der blev
nævnt af flere i går, så er skolen jo helt i sin ret til at bygge?
Når der er målt støj, for ja, selvfølgelig kan man høre glade børn i frikvarteret.
Men er I bevidste om, at under en støjmåling, kommer andre lyde og stemmer med?
I gården er der ofte, som i hver dag, flere gange om dagen, plejepersonale der
kommer i bil, der står og taler med hinanden – i gården?
Der er en handicapbil, der kommer og henter beboere. Der er håndværkere, der
kører ind og ud af gården – er I opmærksomme på dette i jeres støjmåling?
Larm? Er larm glade børn, som leger, hygger sig, griner og snakker i frikvarteret… er
det larm?
Trafikkaos om morgenen? Fra forældre der sætter deres elever af, ja det er der
forældre der gør, men kaos? Nej, det er der ikke.
Når man vælger at stille sig op, for at se det med egne øjne, og tilmed vælger at gøre
det den mandag morgen (18.05.20), hvor 6.-9. klasse starter skole, efter nedlukning
grundet corona, og skal have en masse bøger, kasser mm. med, og der derfor er flere
elever der bliver kørt, lige denne mandag, ja så har der måske været flere end
normalt.

De ansatte, 40 lærere, som de står skrevet flere steder, de skaber også kaos med
alle deres biler? Det er jo heller ikke sandt. Der skabes ikke kaos. Der er ca. 5-6
lærere tilstede på gården, så der er måske 2-4 biler i løbet af dagen. Flere af dem
cykler, flere holder deres bil på kroen. Desuden så er der ca. 38 ansatte, men
lærerne udgør blot ca. 60% af disse.
Måske ville beboerne slet ikke lægge mærke til forældrenes og lærernes biler, hvis
det ikke lige var for, at beboerne selv holder på Per Gyrum skolens pladser? For ja, i
snit holder der dagligt mellem 3-7 biler, som altså er beboernes, og også
plejepersonale-biler. Dette skaber jo ikke ligefrem god plads til forældre og lærere,
og måske grunden til, at der opleves kaos, som beboerne så er med til at skabe.
Det kan være svært at se, hvis man ikke lige ved det, men det gør I så nu.
Måske, som der blev sagt af Per Frost Henriksen, fortryder HAN et salg af
hovedbygningen på gården. Men på daværende tidspunkt, som flere nævnte, der var
der jo brug for at få penge i kassen. Så kan man jo fortryde alt det man vil, men
salget er jo en realitet, og vi er kommet for at blive, og gerne som en samlet
arbejdsplads.
Bygningen blev ovenikøbet solgt med en betingelse af, at der må bygges 2384 km2. Så
de 650 km2 skolen ønsker at bygge, det burde jo ikke være et problem?
Hanne Berg, lad os være realistiske et øjeblik…
Du udtalte, på byrådsmødet, at udviklingen mellem beboerne og skolen er uharmonisk.
Hvor har du din viden fra? umiddelbart kun fra nogle beboere, og fra 1-2 aktive
borgere i kommunen, der ikke tilnærmelsesvis bor tæt på. Har du talt med
størstedelen af beboerne på gården? Hvis du har, så må du også opleve andre udsagn,
der viser noget helt andet.
Har du talt med de beboere, der ikke ser skolens placering som et problem, men ikke
tør give deres mening til kende, da de så bliver chikaneret af nogle få beboere?
Har du talt med forældre, der verbalt og fysisk er blevet chikaneret af en enkelt af
beboerne?
Har du talt med eleverne, med lærerne, pædagogerne eller med ledelsen på Per
Gyrum skolen om dette?
Du har i hvert fald ikke spurgt, eller talt med mig?
Du foreslår ligeledes at finde en anden placering til skolen – hvorfor? Fordi vi skal
have en harmonisk byudvikling.
Skolen har jo ret til at ligge hvor den ligger. Selvfølgelig skal vi have en harmonisk
byudvikling, derfor burde det også kunne lade sig gøre at bygge på grunden og samle
skolen. På den måde får vi en samlet harmonisk arbejdsplads.

Hvis det er en god idé at lave Nivå bymidte med skole og boliger sammen, så er det
det helt sikkert også en god idé at gøre det samme, med og FOR Per Gyrum skolen, alt
andet ville jo være dobbeltmoralsk.
Så kan vi da bare flytte Per Gyrum skolen, til Nivå skole… Hvis Nivå skole ikke er
god nok til Nivå skole, hvorfor er den så god nok til Per Gyrum skolen? det giver jo
slet ingen mening?
I samme øjemed ville det måske være nemmere at finde en ny bolig til 2-3 utilfredse
beboere, end en placering til en hel skole, der retsmæssigt, er placeret lige præcis
hvor den kan, skal og må være placeret, efter kommunens egen lokalplan.
Forstår jeg beboerne, kan jeg se det fra deres side? Selvfølgelig kan jeg det… i
hvert fald noget af det. Men det ændrer ikke på, at der bliver løjet en del, både fra
beboere (her er tale om 1-3 beboere), samt de få, men meget aktive modstandere af
Per Gyrum skolen – generelt.
Aktive modstandere af Per Gyrum skolen, som ganske vist er bosat i kommunen, men
ikke i nærheden af skolen, og faktisk slet ikke i byen Nivå.
Jeg kan kun undre mig over, at de får så meget taletid, at de udtaler sig så meget om
en sag, uden helt af have belæg for sandhed og for fakta.
På de sociale medier… Ja, jeg følger godt med i denne sag, og hvor er det bare
svært, ikke at blande sig, hver eneste gang der bliver skrevet.
Der bliver skrevet så mange ting, af mennesker der ikke har andet at lave, end at
følge trop på alle de negative opslag.
Er det det der skal afgøre skolens skæbne? Og ja, det er en skæbne, for det har en
kæmpe betydning for skolens ansatte at blive samlet på deres arbejdsplads. Og for
eleverne, store og små, som vil kunne lære af hinanden, blive styrket af hinanden og
få glæde af hinanden.
Lad Per Gyrum skolen få deres tilbygning, alt andet ville jo være at rende fra jeres
eget ansvar, ift. salg af gårdens hovedbygning og tilhørende købsbetingelser…
Mvh
Anja S. Hansen
-en meget glad ansat
Lærer & AKT-leder
Per Gyrum skolen
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VS: Høringssvar / lokalplan / Per Gyrum skolen
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Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Anja Sjøgren Hansen
Sendt: 2. juli 2020 10:24
Til: Plan
Emne: Høringssvar / lokalplan / Per Gyrum skolen

Hermed mit høringssvar😉

Mvh.
Anja S. Hansen
Lærer & AKT-leder
Per Gyrum skolen

Kokkedal d. 01.07.2020
Kære politikere
Ja, så hører I fra mig igen
Udfaldet blev, til byrådsmødet, som jeg tænker I er klar over, at sagen om Per
Gyrum skolen, blev sendt i høring, og når man arbejder på skolen, så var det jo en
oplevelse af en lille sejr. Alt andet ville også ha været meget mærkeligt.
Jeg var med på balkonen under jeres debat om emnet, og det var jeg glad for, for
ellers havde jeg aldrig hørt jeres argumenter for og imod.
For det første så er jeg ked af at flere bruger ordet ”udvidelse”. Der er jo reelt
ikke tale om en udvidelse, men en sammenlægning af skolen, og ikke mindst, en
sammenlægning af en større og velfungerende arbejdsplads, med mange
arbejdspladser.
Når det så er sagt, så var jeg rystet over de tynde argumenter der kom fra jer, der
er imod en sammenlægning, imod at Per Gyrum skolen får lov til at bygge.
Hvordan kan man være imod det? som jeg ved, har læst mig frem til, og som der blev
nævnt af flere i går, så er skolen jo helt i sin ret til at bygge?
Når der er målt støj, for ja, selvfølgelig kan man høre glade børn i frikvarteret.
Men er I bevidste om, at under en støjmåling, kommer andre lyde og stemmer med?
I gården er der ofte, som i hver dag, flere gange om dagen, plejepersonale der
kommer i bil, der står og taler med hinanden – i gården?
Der er en handicapbil, der kommer og henter beboere. Der er håndværkere, der
kører ind og ud af gården – er I opmærksomme på dette i jeres støjmåling?
Larm? Er larm glade børn, som leger, hygger sig, griner og snakker i frikvarteret… er
det larm?
Trafikkaos om morgenen? Fra forældre der sætter deres elever af, ja det er der
forældre der gør, men kaos? Nej, det er der ikke.
Når man vælger at stille sig op, for at se det med egne øjne, og tilmed vælger at gøre
det den mandag morgen (18.05.20), hvor 6.-9. klasse starter skole, efter nedlukning
grundet corona, og skal have en masse bøger, kasser mm. med, og der derfor er flere
elever der bliver kørt, lige denne mandag, ja så har der måske været flere end
normalt.

De ansatte, 40 lærere, som de står skrevet flere steder, de skaber også kaos med
alle deres biler? Det er jo heller ikke sandt. Der skabes ikke kaos. Der er ca. 5-6
lærere tilstede på gården, så der er måske 2-4 biler i løbet af dagen. Flere af dem
cykler, flere holder deres bil på kroen. Desuden så er der ca. 38 ansatte, men
lærerne udgør blot ca. 60% af disse.
Måske ville beboerne slet ikke lægge mærke til forældrenes og lærernes biler, hvis
det ikke lige var for, at beboerne selv holder på Per Gyrum skolens pladser? For ja, i
snit holder der dagligt mellem 3-7 biler, som altså er beboernes, og også
plejepersonale-biler. Dette skaber jo ikke ligefrem god plads til forældre og lærere,
og måske grunden til, at der opleves kaos, som beboerne så er med til at skabe.
Det kan være svært at se, hvis man ikke lige ved det, men det gør I så nu.
Måske, som der blev sagt af Per Frost Henriksen, fortryder HAN et salg af
hovedbygningen på gården. Men på daværende tidspunkt, som flere nævnte, der var
der jo brug for at få penge i kassen. Så kan man jo fortryde alt det man vil, men
salget er jo en realitet, og vi er kommet for at blive, og gerne som en samlet
arbejdsplads.
Bygningen blev ovenikøbet solgt med en betingelse af, at der må bygges 2384 km2. Så
de 650 km2 skolen ønsker at bygge, det burde jo ikke være et problem?
Hanne Berg, lad os være realistiske et øjeblik…
Du udtalte, på byrådsmødet, at udviklingen mellem beboerne og skolen er uharmonisk.
Hvor har du din viden fra? umiddelbart kun fra nogle beboere, og fra 1-2 aktive
borgere i kommunen, der ikke tilnærmelsesvis bor tæt på. Har du talt med
størstedelen af beboerne på gården? Hvis du har, så må du også opleve andre udsagn,
der viser noget helt andet.
Har du talt med de beboere, der ikke ser skolens placering som et problem, men ikke
tør give deres mening til kende, da de så bliver chikaneret af nogle få beboere?
Har du talt med forældre, der verbalt og fysisk er blevet chikaneret af en enkelt af
beboerne?
Har du talt med eleverne, med lærerne, pædagogerne eller med ledelsen på Per
Gyrum skolen om dette?
Du har i hvert fald ikke spurgt, eller talt med mig?
Du foreslår ligeledes at finde en anden placering til skolen – hvorfor? Fordi vi skal
have en harmonisk byudvikling.
Skolen har jo ret til at ligge hvor den ligger. Selvfølgelig skal vi have en harmonisk
byudvikling, derfor burde det også kunne lade sig gøre at bygge på grunden og samle
skolen. På den måde får vi en samlet harmonisk arbejdsplads.

Hvis det er en god idé at lave Nivå bymidte med skole og boliger sammen, så er det
det helt sikkert også en god idé at gøre det samme, med og FOR Per Gyrum skolen, alt
andet ville jo være dobbeltmoralsk.
Så kan vi da bare flytte Per Gyrum skolen, til Nivå skole… Hvis Nivå skole ikke er
god nok til Nivå skole, hvorfor er den så god nok til Per Gyrum skolen? det giver jo
slet ingen mening?
I samme øjemed ville det måske være nemmere at finde en ny bolig til 2-3 utilfredse
beboere, end en placering til en hel skole, der retsmæssigt, er placeret lige præcis
hvor den kan, skal og må være placeret, efter kommunens egen lokalplan.
Forstår jeg beboerne, kan jeg se det fra deres side? Selvfølgelig kan jeg det… i
hvert fald noget af det. Men det ændrer ikke på, at der bliver løjet en del, både fra
beboere (her er tale om 1-3 beboere), samt de få, men meget aktive modstandere af
Per Gyrum skolen – generelt.
Aktive modstandere af Per Gyrum skolen, som ganske vist er bosat i kommunen, men
ikke i nærheden af skolen, og faktisk slet ikke i byen Nivå.
Jeg kan kun undre mig over, at de får så meget taletid, at de udtaler sig så meget om
en sag, uden helt af have belæg for sandhed og for fakta.
På de sociale medier… Ja, jeg følger godt med i denne sag, og hvor er det bare
svært, ikke at blande sig, hver eneste gang der bliver skrevet.
Der bliver skrevet så mange ting, af mennesker der ikke har andet at lave, end at
følge trop på alle de negative opslag.
Er det det der skal afgøre skolens skæbne? Og ja, det er en skæbne, for det har en
kæmpe betydning for skolens ansatte at blive samlet på deres arbejdsplads. Og for
eleverne, store og små, som vil kunne lære af hinanden, blive styrket af hinanden og
få glæde af hinanden.
Lad Per Gyrum skolen få deres tilbygning, alt andet ville jo være at rende fra jeres
eget ansvar, ift. salg af gårdens hovedbygning og tilhørende købsbetingelser…
Mvh
Anja S. Hansen
-en meget glad ansat
Lærer & AKT-leder
Per Gyrum skolen

From:
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To:
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[
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Claus Steffensen
Mon, 6 Jul 2020 08:52:07 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: e-boks
Sendt: 1. juli 2020 16:30
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
Som ny tilflytter til Nivå med adresse: Niverodgården #1, st vil vi gerne udtrykke vores betænkelighed ved den uro det
medførte at bo med en børneskole udenfor hoveddøren.
Er opmærksomme på at der er forhandlinger i gang, og vil til disse anbefale at skolen benytter sin hoveddør ud til
havearealet i stedet for hoveddøren til gårdspladsen.
For at mindske dørens (mod gårdspladsen) klapren kunne skolen montere en dørpumpe.!!!!!
Med venlig hilsen
Gudmund Brøgger

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Mon, 6 Jul 2020 08:50:55 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Elisabeth Kolind
Sendt: 30. juni 2020 20:43
Til: Plan
Emne: Per Gyrum Skolen

Jeg tilkender giver hermed min opbakning til Udvidelse og sammenlægning af Per Gyrum Skolen.

Det er en fantastisk skole, som tiltrækker børn fra hele oplandet. Desuden er den årsag til flere
børnefamiliers flytning til Nivå og omegn. Et absolut plus at have nogle trækplastre.

Desuden vil det være en fordel for skolen at kunne samle undervisningen, således at det ikke skal
foregå på 3 matrikler. En samling vil give bedre logistik, øget effektivitet for lærerne og bedre
udnyttelse af faciliteter samt mulighed for lokaler til special-fag mm.

Bedste hilsner og ønsker og alle de bedste muligheder for en skøn skole, drevet af en engageret ledelse
og kompetente, fokuserede og empatiske lærere.

Elisabeth Kolind

From:
Sent:
To:
Subject:

Line Veloso
Fri, 10 Jul 2020 12:57:12 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar omkring Per Gyrum Skolen

planpostkassen

Venlige hilsner
Line Veloso
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Ida Burchard
Sendt: 7. juli 2020 12:33
Til: Plan
Emne: Høringssvar omkring Per Gyrum Skolen

Kære politikere i Fredensborg Kommune

Jeg er ansat på Per Gyrum Skolen, en helt igennem unik arbejdsplads, der er fyldt med ildsjæle, som
gør et fantastisk stykke arbejde for så mange af kommunens børn. Jeg har været ansat siden skolen
startede, og jeg tror muligvis aldrig, jeg kommer herfra igen. Jeg ELSKER min arbejdsplads.

Men.... Vi SKAL have en større bygning, som kan samle elever og lærere. Det har vi brug for. Selvom
jeg fast er på to matrikler og er stærk i sociale relationer, er der kollegaer, jeg stort set aldrig når at
snakke med, fordi vi ikke er i samme hus på noget tidspunkt. Vi er ellers stadig en forholdsvis lille
arbejdsplads med ca.35 ansatte, så det er muligt, at nå hele vejen rundt og få talt med alle, hvis
omgivelserne er til det.

Per Gyrum gør meget ud af samarbejdet på tværs af årgangene. Hver klasse har en venskabsklasse,
som de tager på ture med, som de læser for/med og laver andre sociale og faglige aktiviteter med,
som styrker både den store og lille venskabsklasse. Det ønsker vi at gøre endnu oftere, hvilket kun er
en mulighed, hvis vi lægges sammen. På en så lille skole er det sociale bånd vigtigt.

På Per Gyrum kan vi rumme alle elever. Vi har overskuddet og evnerne til at nå hele vejen rundt om
elevgruppen, tage svære samtaler, gribe fat i og afværge en mobbesituation, så snart den opstår.
Mobning eksisterer simpelthen ikke her.

Alt dette og en masse mere gør vi. Det er jeg super stolt af, at være en del af. At der så sidder en
håndfuld sure beboere og disses familier, og navlepiller ikke eksisterende situationer og deciderede
løgne om elever og ansatte frem, som blæses op på facebook, det gør mig rasende. Vi er rent faktisk
en skole, der gør de ting, vi siger, vi gør, i stedet for det bare er fancy vendinger på en hjemmeside.

Selvfølgelig skal vi have den bygning. Som jeg ser det, har kommunen slet ikke råd til ikke at give os
den med det kæmpemæssige sociale arbejde, som vi gør. Parkeringsforholdene skal løses, det vil også
ske. Men den tiltrækningskraft på børnefamilier fra andre kommuner, det at have en kommunal
privatskole giver (Her i Nivå by) er en kæmpe fordel for kommunen. Jeg bor selv i en lille by (Tikøb),
hvor her kun er en skole, en børnehave osv, og jeg ville give min højre arm for, her var to eller flere af
hver, så vi havde haft muligheden for at vælge, når vores førstevalg er, at have vores børn gående i
institutioner i lokalsamfundet.

De bedste hilsner
Ida Burchard
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Fra planpostkassen
Venlige hilsner
Line Veloso
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: maria
Sendt: 7. juli 2020 12:07
Til: Plan
Emne: Høringssvar: Forslag til lokalplan N106

Kære Fredensborg Kommune,
Vi har to piger der, efter sommerferien, skal rykke op i henholdsvis 4. og 7. klasse. Vi flyttede i
sin tid til Nivå fra Frederiksberg og vores ældste datter startede i 0. klasse på Nivå Skole. Det
første år gik rigtig godt, men i 1. klasse kom der alvorlige trivselsproblemer i hendes klasse. Det
stod klart at vi var nødt til at lade hende skifte skole og vi overvejede på det tidspunkt at flytte fra
Nivå igen. Vi var jo netop flyttet til Nivå for at få det nære bymiljø, hvor børn selv kan cykle i
skole og til venner. Så åbnede Per Gyrum Skolen, og det har været en redning for vores datter
som efter få måneder stortrivedes og blev glad igen. Skolen er virkelig den primære grund til at vi
er blevet i Nivå. Vi oplever at det er et kæmpe plus for Nivå at der er lokal valgmulighed i forhold

til skole, hvor en hel del familier har børn på både Nivå Skole og Per Gyrum Skolen. Noget passer
det ene barn bedre end det andet og alle kan få brug for en ny start.
Vi vil gerne bede jer politikere om at være meget opmærksomme på at få sikret at Per Gyrum
Skolen kan sikres en velfungerende fremtid. En del af dette består i at skolen skal have
godkendelse til at udbygge på den grund, som det er beskrevet i lokalplansforslag N106 . For at
skolen kan fungere på sigt, skal der være de lokaler til rådighed en skole kræver - der mangler
idag egnede lokaler til en række fag. At en så lille skole skal ligge spredt på tre matrikler fungerer
ikke i længden, der spildes tid på transport for lærerne, som burde være brugt på børnene.
Nivå er en lille by, og det er vigtigt at kommunen tager sit ansvar i forhold til den konfliktfyldte
situation der nu er opstået omkring bebyggelse på området. Vi tænker at man må kunne komme
begge parter i møde, og da kommunen har været med til at godkende opførelse af lejligheder og
dernæst salg af grunden til skole, må der også ligge et ansvar for at få løst denne situation godt
igen hos kommunen. Det er fuldt muligt at udbygge skolen, som lokalplanen foreslår, og fjerne
skolens bil- og gangtrafik fra de lejligheder der ligger yderst mod parkeringspladsen. I København
og mange andre byer ligger skoler lige op ad beboelse, ofte med hårde asfaltskolegårde der giver
et højt lydniveau. Det er slet ikke det lydbillede vi taler om ved Per Gyrum, hvor dels græsplæne
og beplantning vil tage meget lyd. Vi synes, at kommunen har et ansvar for at få mæglet og talt
med de beboere der frygter det værste så man sammen får skabt en løsning der gør at beboerne
føler sig hørt og at skolen kan udbygge de m2 den har så hårdt brug for.
Maria S. Minard
Christian Leifelt
Åtoften 83, 2990 Nivå

Jens Warburg
Mariehøj 331, 2990 Nivå

Dato: 25. august 2020

Til
Fredensborg kommune
Adr.: e-mail plan@fredensborg.dk
Vedr.: Indsigelse, ny lokalplan “Per Gyrum Skolen”
Undertegnede gør herved indsigelse imod nævnte, nye lokalplan – på flere detailområder.
Som overordnet, generel indsigelse, må jeg desværre anføre, at der er tale om en generel
tilsidesættelse af skatteborgernes ønske i lokalområdet, og at dette kun sker, fordi der er tale om et
alment bebygget boligområde – det ville aldrig være sket, hvis det var i et privat villakvarter.
Der er således klar tale om diskrimination!
De negative påvirkninger af lokalområdet / bebyggelsen sker kun fordi samtlige kommunalt
involverede parter, folkevalgte som ansatte, ikke selv har berøring med området – ellers ville
Skolen aldrig have fået den vanvittige tilladelse til placering 3 steder i bebyggelsen fra start. Og nu
ønsker øvrigheden endnu en gang at genere borgerne sammesteds med en yderligere ”cementering”
af fejlplaceringen fra start, via den nye, omtalte lokalplan.
Der er tale om generel dårlig byplanlægning, som vi allerede nu, er mange, der lider under.
Jeg bor selv på det mest trafikkerede gadehjørne i bebyggelsen, - med ikke alene tilkørsel til én af
skolebygningerne, men tillige også til andre offentlige institutioner i lokalområdet bag Nivå Skole
Nord.
Adskillige gange har jeg henvendt mig til kommunen, med ønske om at få omlagt adgangsvejen via
rundkørslen på Nivåvej, - altså ”bagom”. Dette ville være mere logisk, for at nedsætte trafikken 2 x
dagligt, til og fra dette institutionsområde, ad smalle tilkørselsveje / skolevej, endda med adskillige
indsnævringer, som ofte medfører påkørsel af bump-standere. En dygtig byplanlægger må ”krympe
tæer” – strider imod al sund fornuft! Desuden kører kommunens store ”turistbus” ad samme rute,
hvilket understreger ”vanvittigheden” yderligere, - den såkaldte ”børnebus”.
Der har aldrig fra start af bebyggelsen være tale om, at lokalvejene – som i princippet tilhører det
almene boligbyggeri - skulle anvendes til slige trafik-opgaver, kun som interne adgangsveje til Ppladser for beboerne. Der er således tale om et hensynsløst, groft overgreb imod skatteborgerne i
lokalområdet, og nu ønsker øvrigheden (muligvis), Byrådsmedlemmerne, endnu en gang at
forstærke overgrebet med den nye, foreslåede lokalplan.
Dertil kommer, at Skolens ledelse på grov, udemokratisk vis demonstrerer sin hensynsløshed, og
har formået at ”overtale” andre Byrådsmedlemmer, som ”medløbere”. Fruen bor mig bekendt på
Strandvejen med havudsigt, hvorfor ”naboskabet” (Mariehøj’s) ønsker og velvære bestemt ikke
ligger hende ”lige for”, hvad også hendes opførsel senest i Byrådet bekræfter. Det er selvfølgelig
ganske ubehageligt at have en sådan ”umoderne” erhvervsdrivende person som ”nabo” placeret
midt inde i et tæt boligfællesskab, med ansvar for flere hundrede skoleelever, som det også har vist

sig ikke at kunne fungere med til dato, med stor disrespekt for de nærmeste beboere, - ja, man har
(ved kommunens velsignelse) tilladt sig at anvende lejerenes adgangsvej og ”forhave” som
skolegård! Nok det eneste sted i landet, - alene dette, er et særdeles groft overgreb på
skatteborgerne, og jeg tør med 100% garanti stå inde for, at ingen person med tilknytning til
Fredensborg kommune ønsker at tage bopæl dér på noget tidspunkt! Vedtages den nye lokalplan, vil
det betyde en ekstra stor økonomisk belastning for Boligafdeling ”Niverød IV” under Fredensborg
Boligselskab, - som i princippet er en ”forlænget arm” af den offentlige administration / kommunen,
hvorfor, man (læs: Byrådet) faktisk er så ”indskrænket”, at man ”skyder sig selv i foden”, med en
eventuel endelig vedtagelse af den nye byplan. Jeg ønsker at understrege, at Skolen’s ledelse på
intet tidspunkt har gjort sig ”social” overfor Niverød IV som ny nabo, og søgt ”godt naboskab” –
nærmere det modsatte! Uhørt i vor tid – særligt når man driver erhvervsvirksomhed! Man har nok
set det umulige i dette fra start.
Jeg opponerer endvidere imod kommunen / de involverede personer, som har ”vedtaget”, at
”miljøet ikke bliver påvirket af nybyggeriet” – dette er jo ganske logisk, når man udvider en skole
på et SÅ specielt sted, midt imellem tætboende lejere, (og hvor der også hersker en stor usikkerhed
omkring elevantallet, uanset hvad Byrådet mener – tilliden til skoleledelsen kan som tidligere
nævnt ovenfor, ligge på et meget lille sted, og der er ”profit” involveret som grundlag for
”forretningen” tillige), som det aktuelle.
Videre, opponerer jeg imod bemærkningerne ifm ”berøring” af den gamle hovedbygning til
Niverødgård, som er bevaringsværdig, og som kommunen selv burde anvende og vedligeholde.
Der nævnes, at dette kan ske ”uden indgriben” i dette forhold. Hele idéen med bevarelse af den
historiske hovedbygningen går jo tabt ved en tilsluttet ”anden arkitektur”, samt den ligeledes gamle,
bevaringsværdige have – som er et vigtigt kreativt område for de nærmeste beboere, der har deres
asfalt belagte forhave som skolegård. Igen et groft, udisciplineret tiltag af forslagsstillerne: Det
folkevalgte Byråd, - skattebetalt af bl a de selv samme 250 husstande i boligområdet! Man vil
bestemt bemærke sig ifm med næste kommune valg, hvilke Byrådsmedlemmer, der i givet fald
stemmer for vanvidsforslaget! Modsat, har man netop nu den bedste mulighed for at intelligent
planlægge, (AV!!), hvor et sådant initiativ, som en ”lille” skole (…… hvad der bestemt ikke er tale
om i fremtiden, - og sikkert ej heller skoleledelsens ambitiøse målsætning – vi taler erhverv!) kan
placeres til alles tilfredshed, (…… men hvorfor nu det, når man sådan lige, kan genere en hel
boligafdeling, vise sin magt, og demonstrere samme – velkommen til dagens Danmark, i det
”hyggelige” Fredensborg kommune, tillige med flot royal omgang! – formoder ”Fruen på Slottet”
også læser lokalaviser……. ). Mon der skulle være blot en enkelt, der mindes en Nytårstale?
Til Byrådets orientering, har jeg på et langt tidligere tidspunkt kontaktet Borgmester mhp at få
placeret Skolen (samlet) på fornuftig, planlægnings vis, - nu, når der alligevel skal anvendes
midler på nybyggeri – hvorfor så ikke lave et prof projekt, som tilfredsstiller alle parter? (JA,
HVORFOR IKKE??) - det ka’ sgu’ undre……. , LOGIK FOR SPRÆLLEMÆND!
Jeg har bl a forslået Niverød Industrikvarter eller, - måske meget logisk: højre side ved indkørslen
til ungdomsområdet over for Nivå Kirke, med skøn udsigt over Nivå Ådal, - et pragtfuld sted at
opføre en passende skole, der på flot vis kan indpasses på ”snoet vis” ved siden af
parkeringsarealet! Man føler jo nærmest, at man bor midt inde på Vesterbro, og at kommunen ikke
ser ”land” omkring sig, hvorfor Skolen absolut SKAL placeres midt i et boligområde, tillige i et
historisk, bevaringsværdigt hus etc etc…….., - få NU åbnet øjnene op for mulighederne, kære
Byråd! Er man virkelig så ”kreativt indskrænkede” med en stor og dyr stab af medarbejdere
omkring sig? Hvad betaler vi borgere for, spørger man sig selv……, - alternativt: Udskriv en

arkitektkonkurrence – og udlej byggeriet til omtalte skole! Og i princippet: Hvorfor kunne Nivå
Skole Nord ikke del-anvendes – evt via en tilbygning? Hvorfor vælge konstant kamp imod sund
fornuft?
Utroligt, at én erhvervsdrivende, udemokratisk person kan og har magt til at ”vende hovedet” på
snart et helt Byråd! Hvor er vi lige henne år 2020? Se jer selv i spejlet, tak!
Jeg håber nærværende opsang er en øjenåbner for hele Byrådet, og at man for een gangs skyld kan
se rationalet i det anførte, og ikke lægge navn (og stemmer) til et vanvittigt projekt, der var
”dødsdømt” fra start – i upraktiske bygninger på flere adr. – også for elever og lærere – der tillige
går ud over undervisningstiden. Skolelederen har desværre gravet sig ned i et ”skyttehul” og kan
hverken se logikken eller det rationelle. Der må ligge ”en hund begravet”, når en sådan stædighed
udvises, siger det mig, som ”gammel købmand” – der er ”noget”, man kommer for billigt til, - al
fornuft taler imod! Selve projektet kan jo ikke forsvares, uanset, fra hvilken synsvinkel, dette
betragtes!
Konklusion: Byråd, - find den rigtige beliggenhed, evt. den rigtige, evt ledige bygning til køb eller
leje – eller et stykke jord, der ligger helt rigtigt for et skolebyggeri, - der også åbner for evt senere
tilbygning! Og fri os for det ”griseri”, der er under opsejling, tak! Lad logikken og fornuften sejre!
Jeg tør næsten ikke fremsætte følgende fornuftige forslag: Lad Skolen leje eller købe HELE
Niverødgården (- altså de ca 20 boliger til klasselokaler, evt ved nedrivning af diverse vægge) og
genplacér lejerne, hvor det nu måtte passe dem, evt ved ledige boliger i Niverød IV, (Mariehøj). Aht
støjproblemet foreslår jeg en glas-pyramide rejst over skolegården med oplukkelige topvinduer,
således, at Skolen fik endnu mere plads, som på intelligent vis kunne have flytbare vægge og
atriumgården tillige udnyttes til ”grøn læring” biodynamisk! På denne vis kunne nybyggeri ifm
Hovedbygningen samtidig undgås, og den gamle have bevares! Lidt af et ”Columbus-æg”! Alt på
betingelse af, at bygningsværket på ingen fremtidig vis må tilbygges og hovedbygningens have ikke
må benyttes af skoleeleverne, - kun af lærerkollegiet. Alt har sin pris. Samtidig skal det max antal
elever ansættes af kommunen, jfr de kommunale skolers – og respekteres ved løbende kontrol.
Med venlig hilsen,
Jens Warburg
PS! Til orientering, har jeg fuld kommunal uddannelse selv – jeg har været fuldmægtig ved anden
forstadskommune, placeret i både Økonomisk- og Teknisk Forvaltning, (……. og har begge
uddannelser tillige), hvor jeg har varetaget alt, hvad der vedrører ”jord” i kommunen, hvorfor jeg
kan tillade mig at anføre, som jeg gør, idet min professionelle indsigt og baggrund berettiger til
samme!

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 13:02:10 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar, samling af Per Gyrum Skolen

Fra planpostkassen
Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Christina Korsgaard
Sendt: 29. juni 2020 12:56
Til: Plan
Emne: Høringssvar, samling af Per Gyrum Skolen
I to et halvt år kørte jeg mindst to gange dagligt fra Græsted til Nivå og tilbage igen. Hvorfor køre +100 km hver dag for at få sine børn i
skole? Fordi vi her har en skole i absolut særklasse med et engagement, en faglighed og kærlighed som vi aldrig kunne forestille os en
skole kunne præstere. Begge børn er blevet glade og udadvendte, og har forbedret sig helt ubeskriveligt både socialt og fagligt. De er
trygge og glæder sig hver dag til at komme i skole - på trods af seriøs transporttid.
Vi er så glade for skolen at vi sidste år valge at flytte til lokalområdet, så Nivå - og Fredensborg Kommune - fik 4 nye borgere, alene på
grund af Per Gyrum Skolen.
Vi er skolen dybt taknemmelige og håber at man vil se med velvilje på skolens byggeønsker. Vi vil ikke selv kunne nå at få glæde af at
skolen bliver samlet, men en skole der ikke bare uddanner, men danner ansvarsbevidste, engagerede, kærlige, hele unge mennesker
fortjener de bedst mulige vilkår.
Med venlig hilsen

Christina & Christian Korsgaard

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:33:47 +0200
Claus Steffensen
VS: Høring vedr. Per Gyrum Skolens tilbygning.

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Anna Bülow
Sendt: 26. juni 2020 17:29
Til: Plan
Emne: Høring vedr. Per Gyrum Skolens tilbygning.

Som næsten nabo til skolen glæder det mig hver morgen at møde børn der hilser venligt på mig og min
hund, ligesom jeg nyder frikvarterenes glade børnestemmer fra min terrasse. Det er en fornøjelse, at der
er kommet mere liv i området.
Jeg husker dengang før Mariehøj boligerne blev bygget, at der lå en stor skole, Skolen på
Niverødgården, bestående af såvel den hvide hovedbygning som de 3 længer ( nu ombygget til
lejligheder). Dengang var støjniveauet langt højere, men det må jo have været accepteret, da man
vedtog lokalplanen for opførelsen af bebyggelsen, dengang kaldt Niverød 4.
Mange af os ældre husker den sure mand, som kom ud og skældte ud når vi spillede bold på gaden. Jeg
synes, at vi naboer i stedet skal sætte pris på liv og glade skolebørn i lokalområdet.
Med venlig hilsen,

Anna Bulow, Byvejen 16, 2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:24:32 +0200
Claus Steffensen
VS: Indsigelse i forbindelse med udvidelse af Per Gyrum skolen

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Peder Bartholdy
Sendt: 25. juni 2020 08:50
Til: Fredensborg
Emne: Indsigelse i forbindelse med udvidelse af Per Gyrum skolen

Kære Fredensborg,

Jeg kan forstå at der er borgermåde vedr. udvidelsen af Per Gyrum Skolen i aften.

Det har vi desværre ikke mulighed for at deltage i, men vi har en indsigelse i den forbindelse.

Jeg er usikker på hvor den indsigelse skal sendes til, så I får den her, så håber jeg at I vil sørge for at
den komme videre til de relevante parter:

Vores indsigelse lyder:
Vi er en husstand med to voksne og et barn på vej. Vi overvejer at fraflytte grundet potentiel
byggestøj i vores barselsperiode.
Vi har som husstand en samlet årlig indtægt på lige under 1mio kr. Hvis vi fraflytter grundet byggestøj
tager vi med al sandsynlighed vores indtægt ud af kommunen og flytter til Roskilde kommune.
Hvis udvidelsen af Per Gyrum skolen vedtages, risikerer kommunen at andre privilegerede borgere i
området vil gøre det samme, og tage deres indtægt og de skatteindtægter der følger, med sig ud af
kommunen.
Mvh. Eva og Peder Bartholdy
Mariehøj 214

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:24:00 +0200
Claus Steffensen
VS: Per Gyrumskolen - høring

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Sara Ravnholt
Sendt: 24. juni 2020 23:00
Til: Plan
Emne: Per Gyrumskolen - høring

Kære politikker
Jeg er lærer på Per Gyrumskolen, og har været det i snart 3 år. Jeg elsker min arbejdsplads, og jeg er vild
med mine kollegaer, som jeg bare så gerne vil se lidt mere til. En fælles arbejdsplads med et fælles
lærerværelse, ville kunne give mig et bedre arbejdsliv og mere tid til og mulighed for sparing med mine
kollegaer.
Når vi få gange om året har mulighed for at samle alle skolens elever, bliver jeg simpelthen rørt over at se
de yngste elevers ivrige ansigter og opleve hvordan de ældste elever kærligt og omsorgsfuldt hjælper og
guider på vej. Det er ikke hverken uopdragne eller frække børn, der går på PGS, men søde, friske, kloge,
kærlige og dygtige børn, som elever er flest på de fleste danske skoler. Og de savner at kunne være
sammen med hinanden på tværs af årgangene!

Jeg håber sådan, at vi kan få lov til at bygge!
Venlig hilsen
Sara Ravnholt

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:23:41 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar Per Gyrumskolen

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Peter Ravnholt
Sendt: 24. juni 2020 22:58
Til: Plan
Emne: Høringssvar Per Gyrumskolen

Kære politikkere
Min søn Jonathan går i 0.klasse på Per Gyrumskolen, og han fortalte i dag om, hvor sjovt det havde været at lege
vandkamp med de store 9.klasses elever. I går kom han hjem og fortalte, hvor hyggeligt det havde været, da de

havde haft besøg af deres storevenner i 6.klasse. Han sagde også at han sådan ville ønske, at hans klasselokale
kunne være lige ved siden af deres storevenner ”for så er de der jo lige til at hjælpe os”. Dette kan kun gå i
opfyldelse, hvis skolen får lov til at bygge! Så vi er en lille familie her, som virkeligt håber og ønsker at dette vil
gå i opfyldelse!
Venlig hilsen
Peter – far til Jonathan i 0.P

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:23:22 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar vedr. forsag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Louise Simonsen
Sendt: 24. juni 2020 22:10
Til: Plan
Emne: Høringssvar vedr. forsag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen

Kære Fredensborg Byråd,
I anledning af høring over lokalplanen for udvidelse af Per Gyrum Skolen skal vi hermed som forældre
til to børn på skolen, afgive et høringssvar.
Med udvidelsen af Per Gyrum Skolen har Byrådet mulighed for at medvirke til, at børnene får en endnu
bedre skolegang og samtidig sikre ordentlige arbejdsvilkår for skolens mange engagerede lærer og
ansatte. Beslutningen har ikke negative konsekvenser for beboerne omkring skolen, da skoletiden er
begrænset til dagtimerne, og børnene har forståelse for vigtigheden af det gode naboskab.
Nivå og Per Gyrum Skolen

Per Gyrum Skolen løfter en væsentlig opgave i lokalsamfundet, der ud over at være til allerstørste gavn
for børn og forældre på skolen, også kaster et meget positivt skær over såvel Nivå som kommunen.
Skolen har en seriøs tilgang til det faglige, ligesom skolen vægter elevernes trivsel og almene dannelse
højt. På Per Gyrum går mange børn, der har haft dårlige forløb med fx mobning på andre skoler. De
kommer ofte med lavt selvværd og ar på sjælen. Roen og de trygge rammer hjælper børnene til at
genfinde skoleglæden og selvværdet. For begge vores børns vedkommende er skolevægring blevet til
skoleglæde efter en tid på Per Gyrum.
Skolen formår at sætte rammerne for at børn kan lære, samtidig med at de udvikler sig til rummelige
mennesker, der er bevidste om både eget og andres værd. På skolen er der således tid til både indlæring
og til den mere overordnede menneskelige dannelse, som fx omsorg for andre og tolerance. Det
betyder, at mange forældre vælger Per Gyrum Skolen, trods længere transporttid for børnene. Det
betyder samtidig, at Nivå bliver anerkendt for et skoleprojekt der lykkes, og at både børn og forældre er
gode ambassadører for Nivå og de fine muligheder som skolen bibringer. Det betyder også, at der er
børnefamilier, der vælger at flytte til Nivå, blandt andet fordi der er et godt skolevalg i tilgift til de
øvrige tiltrækkende elementer ved lokalområdet.
Per Gyrum Skolen som arbejdsplads
Lærer- og pædagogstaben består af dybt engagerede medarbejdere, der tager det fulde ansvar for
børnenes undervisning, og som samtidig har overskud til at fokusere på den enkelte elevs behov, det
være sig fagligt som socialt. Som forældre er det tydeligt at se, at arbejdsvilkårene langt fra er optimale.
Medarbejderne skal i øjeblikket skal flytte sig fysisk mellem 3 lokationer, hvoraf der særligt er længere
afstand mellem de mindste børn fra 0-4 og mellemtrinnet fra 5-7 klasserne. Det betyder, at den tid, hvor
lærerne ellers har mulighed for at sparre og udveksle relevante informationer, går med at flytte sig
fysisk. Det er utilfredsstillende for såvel lærer som for elever, da det ikke giver lærerne de
arbejdsvilkår, de har behov for, hvilket i sidste ende kan påvirke undervisningen. Det kan heller ikke
afvises, at det har været medvirkende til, at nogle lærer har valgt at søge ansættelse andetsteds. Vi tror
på, os at Byrådet kan se værdien i at fastholde arbejdspladser og har en interesse i, at de arbejdspladser
der er i kommunen, har gode forhold for de ansatte. Det vil en samlet skole understøtte.
Per Gyrum Skolen og de omkringliggende boliger
Først og fremmest kan vi ikke undlade at bemærke, at der synes at være ganske få, men dog meget
skrivende og talende beboere, der har valgt at modsætte sig udvidelsen af skolen. At være nabo til Per
Gyrum Skolen kan efter vores opfattelse ikke anses som værende en ulempe, idet undervisningen
afsluttes relativt tidligt (pt. kl. 13 men ellers ca ved 14-tiden), hvorefter der ikke er mennesker på
skolen. Det samme gælder naturligvis i weekender og ferier mv. Eleverne på skolen har instrukser fra
skolens ledelse om at udvise respekt og tage hensyn til de omkringboende mennesker. Det efterlever
børnene, til trods for at det modsatte ikke gør sig gældende. Som forældre forekommer det
mærkværdigt, at visse af de voksne omkringboende personer, både overfuser børnene verbalt, filmer
dem i alverdens situationer og undlader at tage imod enhver udstrakt hånd fra skolens side, som fx da
børnene i 5. klasse inviterede på kaffe og kage, og ikke en eneste af naboerne reagerede endsige
dukkede op. Vores søn har flere gange oplevet at blive overfuset og råbt af af lejerne af boligerne, der
ligger på gården. Børnene ved dog godt, at de bare skal gå, når det sker.
Alt i alt håber vi, at Byrådet kan se det positive i at give såvel børn som voksne en bedre og mere
sammenhængende hverdag.

De bedste Hilsner
Louise Nørlem Simonsen og Kim Simonsen

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:23:04 +0200
Claus Steffensen
VS: Udbygning af Per Gyrum skolen

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Jørgen Olsen
Sendt: 24. juni 2020 21:39
Til: Plan
Emne: Udbygning af Per Gyrum skolen

Til Kommunalbestyrelsen
Jeg var med til informations møde ang. Udbygning af Per Gyrum Skolen. Det er med stor undren, jeg
skal opleve en Kommune der ikke kan forstå vi beboere vil, blive endnu mere berørte af støj end vi er i
forvejen. Vi kan jo ikke bruge vore haver, i den tid skolen er åbent med elever. De samme gælder for vi
svagtseende som er godt trætte af den trafik og støj der er omkring skolen, haverne er jo ikke brugbare i
tidsrummet fra skole børnene skal møde ind, til de forlader. Det samme gælder hvis man kommer
gående der møder man støjende unge som ikke viser, særlig meget respekt for den hvide stok, jeg
nægter nu at handle i dagtimerne og venter til der er fri bane til bussen . Tænker på Kunne
Borgmesteren selv tænke sig at bo i larm fra 8 til 15 endda længere nogen dage??Jeg troede jeg var
flyttet til et stille og roligt sted, men nej det er jeg ikke. alt dette ville jeg dog have været skånet for

inden jeg flyttede herop, hvis jeg havde været klar over der ligger en skole. Jeg synes det er flovt over
for alle de borgere der bor her i Mariehøj ,burde Borgmesteren få sat en stopper for udvidelsen af
skolen. Det er uhørt at have en skole så tæt på så mange familievenlige boliger. Har Borgmesteren
tænkt på hvad, vi stemmer på næste gang der er Kommunalvalg det tror jeg vil blive mærkbart ud fra,
hvad vi kommer til at opleve med denne afstemning.
Venlig hilsen
Alice Thulesen Mariehøj 436 2990 Nivå.

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:22:44 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Peter Holm
Sendt: 24. juni 2020 19:11
Til: Plan
Emne: Høringssvar

Høringssvar 24. Juni 2020
Hej
Vi har to børn på PGS i henholdsvis 0. kl. og 3 kl. og er meget glade for skolen. Vores børn
stortrives og vi glæder os over et højt fagligt niveau, dygtige lærere samt et stort fokus på
børnenes trivsel.

Af samme grund støtter vi op om at PGS skal have lov at bygge flere m2 således at skolen kan
samles. Vi mener det er vigtigt for at kunne fastholde den gode arbejdskraft samt for at få bedre
undervisningsfaciliteter såsom idrætsfaciliteter med omklædning, som PGS mangler idag.
Derudover går der en masse spildtid for lærere, som skal pendle mellem bygningerne.
Vi synes at det er et fantastisk at Nivå kan tilbyde et alternativ til folkeskolen og ser det som en
styrke at der er en mulighed for at vælge mellem to gode institioner når man kommer til Nivå.
Vi støtter op om PGS og håber at en udbygning bliver mulig.
Mange tak.
Med venlig hilsen
Matina og Peter Holm

From:
Sent:
To:
Subject:
til kommuneplan 2017.

Nils-Erik Wandall
Mon, 29 Jun 2020 12:22:06 +0200
Claus Steffensen
VS: vedr. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6

Fra planpostkassen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Jette Rosenbaum
Sendt: 24. juni 2020 12:43
Til: Plan
Emne: vedr. forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til kommuneplan
2017.

Er der en skjult dagsorden i forbindelse med den klausul, der er indsat i salgskontrakt/skøde ved
Fredensborg Kommunes salg af Niverødgårdens hovedbygning ?
Vil Skolen have lovhjemmel til at etablere SFO ordning på Niverød afdelingen?.Ved etablering af en
sådan, vil der være højt støjniveau fra kl. 7.45 - 17.00 hver enesteste dag i ugens 5 dage ?
(miljøforøgelse?) og hvad med lovhjemmel til etablering af en aftenklub eller lign.?

jette rosenbaum

niverødgården 25,1
2990 nivå.

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Wed, 24 Jun 2020 11:32:13 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringsagen/Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Charlotte Renner
Sendt: 24. juni 2020 11:00
Til: Plan
Emne: Høringsagen/Per Gyrum Skolen

Til rette vedkommende.
Dette er i anledning af høringssagen og en forhåbentlig godkendelse af udvidelse af Per Gyrum
Skolen.
Faktisk er det til stor undren – at dette fortsat er til diskussion.
Vi bor på Ravnsbjerggårdsvej i Fredensborg – og dette giver ”flach back” til Block 5!!
Området ER, i forhold til lokalplanen, udlagt til skole. Kommunen har solgte en grund/areal med
byggeret over 2000 m2??
Så det burde være ret nemt!

Vi har en datter på Per Gyrum Skolen – som hver dag glæder sig – og som er STOLT af, at hun er del
af skolen.
Vi har også en søn – på Fredensborg skole – som I er bekendt med - ligger lige midt i et
boligkvarter UDEN parkering!
Det har da aldrig været et problem!
Der jo også en del børn som er i klemme her. – Børn som vi alle prøver, at opdraget til de kan
gebærde sig igennem livet – Børn vi prøver at lære hvad som er rigtigt - og hvad som er forkert.
Vigtigst af alt – forsøger vi at lærer vi dem, at de skal stå ved deres løfter – Man løber ikke fra et
løfte – heller ikke som en kommune/politikker.
Tror det er vigtigt, at der ikke kun lyttes til den lille gruppe af beboer der ikke ønsker dette/skolen.
Samme gruppe beboer - som iøvrigt - ulovligt optager vores børn på video, lydoptager dem, kaster
sko efter dem, tager/gemmer deres bolde - skælder og smælder børnene ud.
Èn beboer har til og med -tidligere - spærret for døren – så de ikke kan komme ind til timerne ect.
ect.
Så kære politikker – lad Per Gyrum skolen bygge – giv vores børn og deres lærer mulighed for at
blive samlet.
Vi er mange – i og omkring skolen - der er utrolig glade for Per Gyrum Skolen.
Mange der ikke ser børnene som larm - men som ser dem som glade, dejlige og trygge børn – der
stortrives og gøres parat til livet, af skønne og arrangeret lærer – og en skoleleder som man ville
ønske man kunne ”klone”.
Venligst Charlotte Renner

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Wed, 24 Jun 2020 10:47:50 +0200
Claus Steffensen
VS: Udbygning af Per Gyrum skolen

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Jørgen Olsen
Sendt: 23. juni 2020 16:11
Til: Plan
Emne: Udbygning af Per Gyrum skolen

Til Kommunalbestyrelsen!
Jeg var til informationsmøde ang. udbygning af skolen d. 22-6-20 og jeg blev meget overrasket, vred,
og flov på kommunens vegne over den måde hele sagen er blevet behandlet på. Skolen blev købt for
5,3 mill. kontant uden betingelser hverken i tilbud eller ved accept, så kan man jo ikke kræve at der
laves om på lokalplanen. Det gik sandelig også meget hurtigt med behandlingen i Landsbyggefonden,
man undres. Hvordan kan kommunen godkende eller lukke øre og øjne for den smædekampagne mod
os der fulgte efter, det er utilstedelig opstræden fra skolens side. Kommunen lever heller ikke op til
reglerne om aktindsigt, hvad foregår der i denne her kommune? Kopi af skolens ansøgning er aldrig
blevet udleveret/modtaget trods 3 anmodninger, hvad sker der? Trafik målingen er foretaget på et
forkert tidspunkt da der var terminer m.m. Jeg er imod udbygning af skolen, det ødelægger det dejlige
område jeg har boet i snart 13 år.

Der kommer også snart kommunalvalg, så må man håbe at de politiker der stemte for udbygning af
skolen tænker sig grundig om inden de skal vedtage forslaget. Jeg har stemt på socialdemokraterne i
mange år efterhånden, men det bliver det nok ikke denne gang, der er foregået for mange dumme ting i
denne sag af vores kommune, jeg er dybt skuffet og vred over at vores område og hjem skal ødelægges
fordi vi har nogle politiker der ikke tænker på konsikvensen for os der bor her, men boede der politiker
her i vores område, så var problemet sikkert blevet løst meget hurtigt.

Venlig hilsen
Jørgen Olsen
Mariehøj 436
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
Subject:

Nils-Erik Wandall
Wed, 24 Jun 2020 10:46:31 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar ved Per Gyrum Skolen

Byplanlægger | Nils-Erik Wandall
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Anne Nørgaard
Sendt: 23. juni 2020 08:58
Til: Plan
Emne: Høringssvar ved Per Gyrum Skolen

Som beboer i KAB ønsker jeg at gøre klart, at ikke alle beboere er imod skolen og at KAB ikke taler for os alle.
Jeg synes Per Gyrum gør noget godt for vores område!!
Jeg bor lige ved siden af skolen og arbejder hjemmefra 2 dage om ugen. Skolen generer mig ikke det mindste.
Det er høflige og søde børn man møder på stierne og jeg hører sjældent larm fra skolen... højst lyden af glade børn der leger
og den lyd kan man ikke føle sig generet af.
Håber I husker hvad det gør af gode ting for området- og dermed også for os beboere i KAB og ikke kun lytter til de få der "
larmer" mest!
Lad dem bygge!!
Med venlig hilsen
En nabo der er GLAD for skolen
Anne Nørgaard
Mariehøj 106
2990 Nivå

Sendt fra min iPhone

From:
Sent:
To:
Subject:
[ Attachments:

Nils-Erik Wandall
Wed, 24 Jun 2020 10:43:21 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Byplanlægger | Nils-Erik Wandall
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra:e-boks
Sendt: 22. juni 2020 10:00
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
vi vil endnu en gang klage over både denførste tiladelse samt overvejelse vedr udvidelse af per gyrum skolen. der har kun
været uro efter den er kommet. vi kunde konstaterer da der var trafiktælling at forældre kunne sætte børn af ude på vejen. og
børnene kunde finde cyklerne frem så det gav et helt forkert billede af den trafik vi oplever daglig. der har også været totalt
karos når der har været møder ødelagte græs arealer og vi har været totalt indelukket af det kaos. lige nu holdes ord også lav
profil med afset af børn på tanken og kroen smart ikke. det er vores håb at der aldrig gives tiladelse til den udvidelse. den
første tilladelse burte aldrig være givet. giv os vores stille område tilbage og tag hensyn til alle de ældre der har været glade
for at bo til skolen kom. kan i ikke give hende nivå nord skolen nå den lukker der er alt det hun har brug for med masser af
parkering og lignende eller et andet sted.der må være nogle i plan og miljøudvalget der kan se problemet på samme måde
som vi bebore ser det og det er også et økonomisk problem. tænk logisk og brug for nuften find en god plads til den skole
tak. venlig hilsen birthe og n.o.nielsen mariehøj 124 nivå

From:
Sent:
To:
Subject:
Kommuneplan 2017

Nils-Erik Wandall
Wed, 24 Jun 2020 10:43:03 +0200
Claus Steffensen
VS: Vedr. høring - lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til

Venlige hilsner
Nils-Erik Wandall
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Ditte Berg
Sendt: 22. juni 2020 22:43
Til: Plan
Emne: Vedr. høring - lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

Til rette vedkommende.

Med denne mail sender jeg min støtte til, at samle Per Gyrum Skole på en matrikel.

Jeg bor i Nivå, hvor jeg sammen med min mand og vores søn flyttede til, samme år, som Per
Gyrum Skole startede. For os har det en enorm betydning for vores tilknytning til byen, at der i
dag findes et sted i byen, hvor der tilbydes et alternativ Nivå Skole.

I dag går vores søn på skolen og med tiden ønsker vi også vores to døtre skal gå der. Vi forstår,
at det har en stor betydning for skolens drift i hverdagen, at lære og elever skal flytte sig rundt
mellem flere matrikler. Med dette flytten rundt, er der en stor mængde af spildtid, tid som
skulle bruges sammen med lægekolleger og elever.

Jeg håber inderligt at, der bliver lyttet og det bliver forstået, hvor stor betydning en sådan skole,
som Per Gyrum, har for byen nu og fremadrettet.

På forhånd mange tak.

Venlig hilsen
Ditte Berg

Sendt fra min iPad

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Mon, 22 Jun 2020 10:50:11 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Pernille Ifanger
Sendt: 21. juni 2020 18:08
Til: Plan
Emne: Høringssvar Per Gyrum Skolen

Hej
Jeg forstår slet ikke, at denne sag er kommet så vidt. I følge min viden er området jf lokalplanen udlagt
til skole og kommunen solgte en grund med en byggeret og en beskrevet projekt med over 2000 m2. At
kommunen så bagefter føler, at de vil noget andet, er bare uheldigt. Det kan vist ikke være en gangbar
vej at løbe fra en købsaftale som kommune
Hvordan kan nogen fremtidige investorer, borgere og andre med interesse for kommunen stole på
kommunen, hvis denne ikke er til at regne med.
Skolen må og skal have lov til at bygge. Gerne uden en retssag til at bestemme det. Når skolen så først
har fået lov til at bygge, så håber jeg, at man tænker i højden, så så mange grønne m2 bevares.

Venlig hilsen
Pernille Ifanger
Skolevej 3
2980 Kokkedal

From:
Sent:
To:
Subject:

Claus Steffensen
Sun, 21 Jun 2020 17:45:06 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringsvar Per Gyrum Skolen

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: emilie søndergaard
Sendt: 21. juni 2020 17:44
Til: Plan
Emne: Høringsvar Per Gyrum Skolen

Lærerne og pædagogerne bruger meget energi og ressourcer på at pendle, på at fordele lærer- og
pædagogtimer på 3 matrikler. Jeg var elev på skolen i dens første leveår, hvor jeg afsluttede 9.kl.
Skemaer var meget mere besværlige når lærerne arbejder på 3 matrikler.
Jeg håber, kommunen husker, at det er børn og borgere fra kommunen, som har brug for en samlet
skole og borgere hvis arbejdspladser trænger til at få bedre vilkår.
Nu arbejder jeg på skolen som vikar. Jeg er glad for min arbejdsplads, men jeg synes det er ærgerligt, at
det skal tage så lang tid for skolen at få byggetilladelse.
Jeg håber kommunen lever op til alt den snak om erhvervsvenlighed og får fremskyndet processen.

Fredensborg Kommune

21. juni 2020

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Høringssvar vedr. lokalplan N106 for udvidet skolebyggeri

Per Gyrum er en fantastisk skole, hvor ledelsen vægter social trivsel og høj faglighed. Derfor er trivslen høj
blandt skolens dygtige elever. Der mangler dog en samling, da eleverne og lærerne er spredt på tre
matrikler, hvilket er problematisk for en lille skole, der også vægter høj samhørighed på tværs af årgange.

Område III er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 og har siden 1977 været udlagt til offentlige formål (skole).
Område III indbefatter ”Gården” og det grønt omkringbeliggende område. Selve ”Gården” indbefatter Per
Gyrum skolen samt udlejede boliglejligheder.
Boligudlejningen er retsstridig anvendelse af bygningerne med lokalplanen for området, der er afsat til
offentlige formål (Skole). Lejerne bør derfor genhuses, så hele ”Gården” kan genanvendes til sit oprindelige
formål- nemlig skole. Dermed kan de grønne områder bevares og hele ”Gården” vil have en fornuftig
planløsning for skoleanvendelse.
Kommunen bør rette op på disse ulovlige tiltag, så Per Gyrum skolen kan få lov at blomstre i fred for sine
genstridige naboer, der har kørt en urimelig hetz mod skolen, mens det faktisk er dem selv, der er placeret
ulovligt.

Hvordan kan kommunen tillade at ”Gården” anvendes til ulovlige formål (boligudlejning)?
Hvorfor skal der bygges nyt, når bygningskapaciteten allerede lovligt foreligger og lejere kan genhuses?
Kan kommunen venligst kommentere og svare på disse spørgsmål.

Hvis kommunen ikke kan rette op på dette eksisterende lovbrud, da bør kommunen kompensere og lade
Per Gyrum skolen inddrage dele af det grønne område til udvidet skolebyggeri, så skolen kan blive en
samlet enhed, som de fortjener.

Julie Smith
Mosekrogen 5
2980 Kokkedal
Kilder:
Byplanvedtægt nr. 4 For en del af Niverød by, Karlebo Kommune (https://dokument.plandata.dk/20_1052506_APPROVED_1188895273855.pdf)
Forslag til lokalplan N106 Samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 ((https://dokument.plandata.dk/20_9953556_1591606730774.pdf)

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Claus Steffensen
Sun, 21 Jun 2020 17:40:56 +0200
Claus Steffensen
VS: Høringssvar Per Gyrum skolen
Fredensborg Kommune_ Høring PerGryum_ Julie Smith.pdf

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Julie Smith [
Sendt: 21. juni 2020 13:35
Til: Plan
Emne: Høringssvar Per Gyrum skolen

Fredensborg Kommune

21. juni 2020

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Høringssvar vedr. lokalplan N106 for udvidet skolebyggeri

Per Gyrum er en fantastisk skole, hvor ledelsen vægter social trivsel og høj faglighed. Derfor er trivslen høj
blandt skolens dygtige elever. Der mangler dog en samling, da eleverne og lærerne er spredt på tre
matrikler, hvilket er problematisk for en lille skole, der også vægter høj samhørighed på tværs af årgange.

Område III er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 og har siden 1977 været udlagt til offentlige formål (skole).
Område III indbefatter ”Gården” og det grønt omkringbeliggende område. Selve ”Gården” indbefatter Per
Gyrum skolen samt udlejede boliglejligheder.
Boligudlejningen er retsstridig anvendelse af bygningerne med lokalplanen for området, der er afsat til
offentlige formål (Skole). Lejerne bør derfor genhuses, så hele ”Gården” kan genanvendes til sit oprindelige
formål- nemlig skole. Dermed kan de grønne områder bevares og hele ”Gården” vil have en fornuftig
planløsning for skoleanvendelse.
Kommunen bør rette op på disse ulovlige tiltag, så Per Gyrum skolen kan få lov at blomstre i fred for sine
genstridige naboer, der har kørt en urimelig hetz mod skolen, mens det faktisk er dem selv, der er placeret
ulovligt.

Hvordan kan kommunen tillade at ”Gården” anvendes til ulovlige formål (boligudlejning)?
Hvorfor skal der bygges nyt, når bygningskapaciteten allerede lovligt foreligger og lejere kan genhuses?
Kan kommunen venligst kommentere og svare på disse spørgsmål.

Hvis kommunen ikke kan rette op på dette eksisterende lovbrud, da bør kommunen kompensere og lade
Per Gyrum skolen inddrage dele af det grønne område til udvidet skolebyggeri, så skolen kan blive en
samlet enhed, som de fortjener.

Julie Smith
Mosekrogen 5
2980 Kokkedal
Kilder:
Byplanvedtægt nr. 4 For en del af Niverød by, Karlebo Kommune (https://dokument.plandata.dk/20_1052506_APPROVED_1188895273855.pdf)
Forslag til lokalplan N106 Samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 ((https://dokument.plandata.dk/20_9953556_1591606730774.pdf)

From:
Sent:
To:
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Eva Hansen
Fri, 19 Jun 2020 14:25:26 +0200
Claus Steffensen
VS: Vedr. Udbygning af Per Gyrum Skolen

Videresendt fra planpostkassen.

Venlige hilsner
Eva Hansen
Landskabsarkitekt

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Fra: Bang Sovndahl
Sendt: 18. juni 2020 18:48
Til: Plan
Emne: Vedr. Udbygning af Per Gyrum Skolen

Vedr. Udbygning af Per Gyrum skolen
Som beboer til Per Gyrum OG forældre til 2 børn på Per Gyrum skolen, vil vi gerne give vores tanker
med omkring byggeriet og udvidelsen af skolen.

Det er meget forståeligt, at de nærmeste beboer i Nivågården er angste for, hvad ekstra børn vil betyde
for larm og trafik. Hvor meget og hvorledes, kan vi jo kun gætte os til. Men i og med, at Mariehøj
allerede ligger op af en anden skole og institutioner, som der tilsyneladende ikke er nogen der har
problemer med, så undre det os rigtig meget, over hvor stort påstyr dette giver.
Som beboer i Mariehøj, så mærker vi ikke en større trængsel med biler på vejen her i Mariehøj mellem
kl. 07.30-08.00. Der er som sagt allerede Nivånord skole og andre institutioner i forvejen, og de fleste
kommer på cykel/gående. Og det er stort set det samme med børnene fra Per Gyrum skolen. Enkelte
bor lidt længere væk i byen eller udenfor byen, og kommer i bil, men det er overhovedet ikke noget vi
mærker til.
Per Gyrum er fremtiden for vores børn. En sammenlægning af skolen, vil betyde rigtig meget for
børnene i deres hverdag. En skole, hvor der i dag mangler lokaler til musik, hjemkunstskab, billedkunst
og meget mere. Alle de ting, som vores børn har brug for, for at udvikle sig på lige vilkår som alle
andre børn på andre skoler.
Det er en meget ulykkelig situation. Men disse børns fremtid, afhænger meget af, at skolen kan bygge
ud. Og de er der altså kun i dagstimerne, og larmer ikke mere end alle andre skoler, som jo også har
bebyggelse omkring dem.
Vi håber inderligt man kan finde en god løsning på, at hjælpe de nærmeste beboer, der føler sig ramte i
dette her, for skolen har virkelig brug for udvidelse!
Mvh
Rasmus og Pernille Bang Søvndahl
Mariehøj 238, 2990 Nivå.
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Claus Steffensen
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Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
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Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Helene Melsen
Sendt: 17. juni 2020 22:51
Til: Plan;
Emne: Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

Under henvisning til lokalplanforslag N106 samt tillæg til kommuneplan 2017 skal jeg
herved som ejer af Niverødgården 2, 2990 Nivå [x-apple-data-detectors], Matr. nr. 1 vo
Niverød By, Karlebo fremkomme med følgende bemærkninger som led i den offentlige
høring af forslaget:

Jeg erhvervede ejendommen på baggrund af mit tilbud om overtagelsedateret den 25.
februar 2015. Tilbuddet blev afgivet på grundlag af de i
vedhæftede dokument benævnt "Udbudsvilkår og Ejendomsdata" indeholdte
oplysninger, herunder navnlig de i pkt. 22 oplistede vilkår for
fremtidig benyttelse af ejendommen, hvoraf det bl.a. fremgår:
"Bebyggelsesprocenten på de 2 matrikler må under ét maksimalt udgøre 45%
De ubebyggede arealer på Niverødgården 2, matrikel nr. 1vo Niverød by, Karlebo kan
ved ovennævnte maksimalt tilladte bebyggelsesprocent og med
respekt af eksisterende bebyggelse på de 2 matrikler maksimalt udnyttes
til ny bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på indtil 2.384 m2".
For en god ordens skyld skal jeg herved understrege, at jeg som ejer af
ejendommen forbeholder mig enhver ret til at lade ejendommen udnytte
inden for aftalens rammer, herunder at bebygge ejendommen med ny
bebyggelse på et samlet bruttoetageareal på indtil 2.384 m2.
Jeg har ingen indvendinger imod lejers planlagte fremtidige udnyttelse
af ejendommen, men jeg giver på ingen måde afkald på mine rettigheder i henhold til
aftalen. Jeg ville være taknemmelig for, om dette venligst
bliver ført til protokol i forbindelse med den offentlige høring
Med venlig hilsen

Helene Melsen

From:
Sent:
To:
Subject:
til Kommuneplan 2017.

Claus Steffensen
Thu, 18 Jun 2020 12:28:10 +0200
Claus Steffensen
VS: Ang. Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyr,um skolen samt tillæg nr. 6

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Lasse Johansen
Sendt: 17. juni 2020 16:56
Til: Plan
Emne: Ang. Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyr,um skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Nu er jeg beboer i Mariehøj, og synes det virker som en meget dårlig
løsning med den udbyggelse, og på den måde?
Der tages slet ikke højde for de private boliger som VIL blive enormt
generet af denne løsning?
Udbyggelsen af skolen, vil jo ligge HELT op ad mindst 14 private hjem?
I forvejen har vi i området, enorme problemer med parkering - hvorfor
der netop er indgået samarbejde med private parkeringsvagter - og denne
udbyggelse vil jo ABSOLUT ikke hjælpe?
Desuden vil vi ALLE i de 3 boligafdelinger som området dækker, jo blive
økonomisk berørte af denne løsning? De boliger som vil gå helt op til
denne udbyggelse, vil blive meget svære at udleje og i værste fald,
ubeboelige. DETTE vil vi alle blive berørt af, da udgifter til
vedligehold mv. tages fra vores fælles "kasse" - altså vi kommer til at
opleve en stigning i husleje, p.g.a indækkelse af eventuel mistet
husleje indtægt.
Summasummarum - at udbygge i et SÅ tætbygget område virker meget
tåbeligt, og en anden løsning må kunne findes! Fx Udbyggelse i haven,
MODSAT de private boliger?
-Mange hilsner
Lasse Johansen

--
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Claus Steffensen
VS: Vedr PGS høring - JA til udbygning

Venlige hilsner
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: David Altenhofen
Sendt: 17. juni 2020 12:35
Til: Plan
Emne: Vedr PGS høring - JA til udbygning

Til rette vedkommende.

Jeg skriver i anledning af høringssagen ift udbygning af PGS. Et tiltag som jeg klart støtter. Det er
vigtigt at samle skolen på én matrikel og ikke tre som i dag.

Jeg bor i Nivå med min hustru og tre børn (4, 10 og 13), hvor af de to store går på PGS - og den tredje
skal gå der når den tid kommer.

Vi flyttede til Nivå i 2015 - men valgte byen til (foruden stranden og naturen) på grund af alternativet
til folkeskolen (vi kom lige fra folkeskolereform mv med den store, og der ønskede vi et alternativ).
PGS er et godt alternativ til folkeskolen - en lilleskole før reformen med meget engagerede lærere,
fokus på tavleundervisning og ingen adgang med mobiltelefoner. Det er noget vi vægter højt.

Vi overvejede faktisk at flytte fra byen for to år siden (enten Espergærde eller Humlebæk), men valgte
at blive boende i Nivå. Udelukkende på grund af PGS.

Derfor støtter vi tilbygningen. Og derfor er vi også ærgerlige over den meget negative fokus, som en
lille håndfuld har søgt at skabe. Når det er vigtigt for en by som Nivå, med de sociale udfordringer
man har, at kunne tiltrække børnefamilier mv.

På forhånd tak. Og hvis der er behov for at kommentere yderligere på ovenstående, er I velkomne til
at række ud.

/David Altenhofen, cand.polit
Damgårdsvej 77
2990 Nivå

From:
Sent:
To:
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Claus Steffensen
Wed, 17 Jun 2020 12:35:11 +0200
Claus Steffensen
VS: Udvidelse af Per Gyrum Skole

Byplanlægger, arkitekt maa | Claus Steffensen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Julie Elisabeth Askirk Gunasinghe
Sendt: 16. juni 2020 16:23
Til: Plan
Emne: Udvidelse af Per Gyrum Skole

Kære Fredensborg kommune,
Vi har en datter i 1. klasse på PGS.
Da vi for lidt over fire år siden købte hus, var en af grundene til at vi valgte Nivå netop muligheden for at få vores datter på
en dejlig skole som PGS.
Skolens personale er nærværende og dygtige. Undervisningen er fantastisk. Men de fysiske rammer er ikke ideelle. De er
ikke optimale og er spredt. De trænger til forbedring og til at blive mere samlet. Det kan de blive, hvis bare udvidelsen af
skolen på gården kan blive en realitet. Det vil give så mange muligheder. Man vil desuden kunne tiltrække og fastholde
dejligt personale, som klart vil komme børnene til gode.
Vi kan ikke være den eneste familie i kommunen, som har valgt at slå os ned her pga gode muligheder for vores børn. Og
der vil sikkert komme flere til. Muligheder som gerne skal blive ved med at være gode - og endnu bedre; forbedres.
Vi ser frem til at PGS får godkendelsen til at udvide.
Med venlig hilsen
Nihal og Julie Gunasinghe
Forældre til Leah i 1. klasse på Per Gyrum Skole
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Stine Othenius Poulsen
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Claus Steffensen
VS: Vedr. Høringssvar Udbygning af per gyrum skolen

Videresendt fra planpostkassen.

Venlige hilsner
Stine Othenius Poulsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra: Michael Høilund Stitz
Sendt: 16. juni 2020 10:10
Til: Plan
Emne: Vedr. Høringssvar Udbygning af per gyrum skolen

Hej Fredensborg kommune.

Mig og min familie er helt indstillet på at Per Gyrum skal have lov til at udbygge deres skole.

Her tænker jeg især på det forbedret arbejdes miljø for lærerne.
at kunne være fælles i den samme bygning og bruge mere tid sammen med børnene i stedet for at
skulle være imellem 3 bygninger.

Plus der ville komme nye flotte lokaler til børene som ville hjælpe med et bedre lærerigt miljø, samt
kunne tilbyde børnene egnet sports faciliteter

Jeg håber min lille stemme ville kunne bruges i den store beslutning.

Med venlig hilsen

Michael Stitz
Projekt- • Serviceleder

KT Elektric København A/S • Hesselager 16 • 2605 Brøndby •
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Sent:
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Kommuneplan 2017.

Katrine Hedegaard Nielsen
Thu, 11 Jun 2020 10:27:37 +0200
Claus Steffensen
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Fra planposten
Byplanlægger | Katrine Hedegaard Nielsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dorthe Mandøe
Sendt: 10. juni 2020 21:10
Til: Plan
Emne: lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt til- læg nr. 6 til Kommuneplan 2017.
Kære Fredensborg Kommune,
Som beboer i et område med to skoler relativt tæt på hinanden, kan det undre en at man planlægger at øge kapaciteten på
den ene skole med 100%.
Området er i forvejen enormt presset trafikmæssigt, det er svært at komme ind/ud af et beboelses område pga tæt trafik.
Jeg kan læse der skal etableres yderligere 12 parkeringspladser til skolen, men eftersom forældre sjældent parkerer for at
aflevere deres børn, men ofte kører dem til og fra, undrer jeg mig over der ikke er nævnt noget som helst omkring bil
trafikken omkring skolen især om morgenen ved aflevering.
Jeg kan kun som ressourcestærk beboer intet socialt til dels belastet område sige, jeg er glad for vi skal købe/bygge hus og
dermed har mulighed for at flytte væk fra problemet! Dette synes jeg bør vække tanker omkring andre der ikke vil flytte til,
eller som flytter fra området hvis ressourcerne er til andre løsninger.
Desuden er Fredensborg Kommune en Kommune med fokus på grønne områder, nu er Mariehøj et tæt bebygget område i
Nivå, og det er derfor ærgerligt at man fjerner en grøn kile ved at bygge skole i den.
En tredje ting jeg også undres over er, Fredensborg Kommune er igang med et kæmpe byfornyelses projekt hvor salg af
Nivå Skole Nord indgår, hvorfor sælger man ikke skolen/området til Per Gyrum og så kan de udvide næsten lige så tosset de
vil? Det virker som en win/win! Og hvis man så åbner op for trafikken fra kongevejen og ind til Mariehøj (ved Nivå skole
Nord, så undgår man en del skole trafik fra Mariehøjs nuværende indkørsel)
Venlig Hilsen,
Dorthe Mandøe
Mariehøj 323
2990 Nivå
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Fra planposten
Venlige hilsner
Katrine Hedegaard Nielsen
Byplanlægger

Team Plan og Byg
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger
Fra:
Sendt: 10. juni 2020 09:53
Til: Plan
Emne: Offentlig høring Lokalplan N106, Per Gyrum Skolen. Indsigelse

Til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv

Tak for tilsendte information vedr. høring.
Jeg må på det kraftigste protestere mod høringsperioden fra 8. juni til 17. august.
Det er en kendsgerning, at ca . 80 % af den danske befolkning holder deres sommerferie i ugerne
24-33, altså den periode, som er afsat til høring.

Jeg har stor respekt for at et antal af Byrådets medlemmer stemte for at sende lokalplanen i
høring pga. af lokaldemokratiske hensyn. Men en høringsperiode midt i sommerferien er på ingen
måde demokratisk.
Jeg må derfor anmode Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv om at kontakte Byrådets
medlemmer med henblik på at forlænge høringsperioden med minimum 4 uger, således at
høringsperioden løber frem til mandag den 14. september 2020.
Alt andet vil være udemokratisk. Som jeg er orienteret, er det praksis i flere kommuner, at juli
måned aldrig indgår i en høringsperiode. Det samme må af demokratiske hensyn gælde
Fredensborg Kommune.

Med venlig hilsen
Finn Zøllner
Formand for bestyrelsen på Niverødgård, Fredensborg Boligselskab
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[
Attachments:

Katrine Hedegaard Nielsen
Thu, 11 Jun 2020 10:18:40 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Fra planposten
Byplanlægger | Katrine Hedegaard Nielsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra: e
Sendt: 9. juni 2020 20:00
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2 godkendt herfra, held og lykke Mariea Theresa madsen

9. juni 2020

Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv
Fredensborg Boligselskab
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Høringsperiode for forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

Fredensborg Boligselskab er blevet bekendt med høringsperioden for forslaget til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr.
6 til Kommuneplan 2017.
Høringsperioden er offentliggjort den 8. juni 2020 med høringsperiode fra
den 8. juni 2020 – 17. august 2020.

Telefonisk henvendelse
Man-ons
09.00-15.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
09.00-13.00
Personlig henvendelse
Man-ons
10.00-14.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
10.00-12.00

Dette er en periode, hvor rigtig mange borgere holder sommerferie og fx
tager i sommerhus og dermed er bortrejst. Af denne grund er dette en appel til kommunen om, at forlænge fristen for den angivet høringsperiode
til den 1. september 2020. Dette for at tage hensyn til borgerne, der holder
sommerferie i denne periode, og for at give de borgere en mulighed for, at
indsende deres høringssvar til sagen.
Yderligere kan denne opfordring begrundes med den store offentlige interesse der er og har været for sagen. Bl.a. tilbage ved indkaldelse af ideer til
planlægningsfasen modtog Fredensborg Kommune 52 svar fra borgere inden tidsfristen den 12. marts 2019.

På vegne af Fredensborg Boligselskab

Henrik Harsberg
Formand for Fredensborg Boligselskab
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From:
Sent:
To:
Subject:
[ Attachments:

Tue, 9 Jun 2020 14:00:41 +0200
Plan og Miljø
Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2

vi vil protestere mod udbygning af Per Gysrumskolen,da vi bor lige ud til boldbanen og får bolde ind i haven der et råben og
skrigende så vi ikke kan opholde i haven eller høre radio selv om døren er lukket vi flyttede fra Østerbro for 8 års siden
troede vil skulle nyde vores sidste år her vi brugte vores opsparing til at flytte ,nu har vi ikke penge til endnu en flytning det
er ikke i orden at man skal finde sig idet venlist Eva Lone
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Katrine Hedegaard Nielsen
Thu, 11 Jun 2020 10:15:58 +0200
Claus Steffensen
VS: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Attachments:

Fra planposten
Byplanlægger | Katrine Hedegaard Nielsen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
-

-----Oprindelig meddelelse----Fra:
Sendt: 9. juni 2020 10:30
Til: Plan og Miljø
Emne: Fordelingspostkasse\Byudvikling Miljø og Erhverv

Emne: SV: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2 Ja til lokalplanen.
----Oprindelig meddelelse---Fra: Fordelingspostkasse, Fredensborg Kommune
Sendt: 08-06-2020
Emne: Forslag til lokalplan N106 og tillæg nr. 6 til KP2

