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Hvis lokalplanforslaget
om en Lidl på hjørnet
af Vesterparken og
Høje Taastrup Vej
bliver gennemført, vil
naboerne få trafik hele
vejen rundt og en
skyggende lugtspreder
i baghaven samt et
stort tab af
ejendomsværdi.

AF MICHAEL JAGD

Man kan spørge sig selv,
hvad de to naboer på Pile
Alle 3 og 5 har gjort, siden de
med endnu en lokalplan og
et politisk flertals (B, C, O,
V) velsignelse skal have for-
pestet hverdagen og livskva-
liteten?

Svaret er ikke indlysende. 
Hvis lokalplanforslag

1.56.7 går igennem, vil Lars
Peter Nielsen på Pile Alle 5 få
fast ud- og indkørsel til Lidl
og parkeringspladsen langs
sin baghave, som i øvrigt vil
få aftenbelysning oppe fra
parkeringsstanderne, mens
saddelmageren Brian K.
Rützou på Pile Alle 3 vil få af-
og pålæsning lige udenfor
baghaven og en skyggende
bygning - og for begges ved-
kommende lugten og larmen

fra et supermarked i form af
kompressor, udsugningsan-
læg, køleanlæg, varebiler,
tomme ølkasser og emballa-
ge.

Foruden al trafikken til og
fra Lidl vil der i fremtiden
også komme en god gang
trafik ind fra Pile Alle langs
med nr. 3, hvor der ifølge
lokalplan 1.56.4 bilag 3 vedta-
get 20. marts 2007 skal gå en
privat fællesvej fra Pile Alle til
Hereford Steak House mel-
lem matriklerne 7bs (saddel-
mageren) og 7aq
(Klippestuen og Kebab
Time), 7bu (Bergendorff
Galleri & Livsstil) og 7aø
(Taastrup Hovedgade 104).
Her skal der også ligge par-
keringspladser. 

Udlagt som bolig
Så hvis også Lidl projektet
bliver til noget, kommer
ejendommene Pile Alle 3 og

5 til at ligge som i en tilkør-
sels- og parkeringssandwich.

- Den går ikke, siger Brian
K. Rützou, der har gjort
skriftlig indsigelse. 

- Hvis de får lov, så får jeg
et par standere på p-pladsen

til at lyse ned i min have,
siger Lars Peter Nielsen. -
Hvorfor skal der være forret-
ning, når det er udlagt som
bolig? Det er jeg imod, for
det fører til en frygtelig
masse trafik, støj og møg.
Med kompressor, køleanlæg
osv. Jeg kan ikke se, at der
skal laves en anden plan for
noget, som er udlagt som
bolig. For min skyld kan de
bygge alle de lejligheder, de
vil, så længe det kun bliver i
to etager, siger han.

- Det sidste års tid er min
ejendoms værdi faldet
enormt. Hvis der skal ligge
en Lidl, falder den yderlige-
re. Og det er altså min pensi-
on, der ryger, fortæller Lars
Peter Nielsen, der er født og
opvokset i Taastrup og har
rundet de 58 år.

- Hvis man ser planmæs-
sigt på det, skulle man se på
området samlet og foretage

boligbyggeri. Vi er ikke imod
udvikling. Vi er ikke uvillige.
Der skal bare være fornuft i
projektet, siger Brian
Rützou. – Vi bliver sorteper
ved, at vi bliver klemt inde
med to ejendomme, der bli-
ver usælgelige.

- Det kan godt være, at
vores huse er gamle. Men
hvad så med at lave noget
samlet beboelse? Vi plæde-
rer for en samlet løsning for
de fem parceller og det grøn-
ne stykke, siger Brian
Rützou, der med de fem par-
celler mener Pile Alle 3 og 5
samt Høje Taastrup Vej 2, 4
og 6, hvor der nu foreslås
Lidl.

- Vi må sige, at det er et
kedeligt projekt og heller
ikke en velvalgt placering for
en dagligvarebutik. Vi bliver
buret inde som en tidslom-
me og mister ejendomsvær-
di og bliver omgivet af trafik,
siger Brian Rützou.

De to naboer har allerede
stået model til lidt af hvert,
da boligbyggeriet overfor

dem på de lige numre i Pile
Alle for få år siden blev
opført.

- Der står klart og tydeligt
i lokalplanen, at det skal
være beboelse i kun to eta-
ger og ikke tre etager, som
det alligevel blev på Pile Alle
i de lige numre, fortæller
Lars Peter Nielsen, der døje-
de en del med det byggeri
under opførelsen.

Den grønne trekant
For at projektet skal blive
som Lidl vil have det, må
Høje-Taastrup kommune til
Lidl frasælge et stykke af den
grønne trekant på
Vesterparken, som ligger op
til Lars Peter Nielsens grund
og grunden på Høje
Taastrup Vej 6, så Lidl kan få
en vinkelret ind- og udkørsel
i forhold til Vesterparken,
parkeringspladsen og
aflæsningsrampen ud for
Brian Rützous baghave. Det
kan Lidl sagtens få lov til af
kommunen, men helt så
nemt var det ikke for Lars

Peter Nielsen, da han i 2001
gerne ville overtage den
grønne trekant:

Da Vesterparken i 2001
blev forlænget til Høje
Taastrup Vej, fik Lars Peter
Nielsen eksproprieret et
hjørne af sin grund til 400 kr.
pr. kvadratmeter. Han fik til
gengæld at vide, at han
kunne få lov at overtage et
stykke jord, der blev i over-
skud, når Vesterparken var
blevet anlagt. Kommunen
ejede i forvejen nr. 7, som
udgjorde hoveddelen af den
nye vej, og nr. 9, der i dag lig-
ger på den anden side, vest
for Vesterparken, blev kraf-
tigt beskåret og eksproprie-
ret. Da vejen var gennem-
ført, var nr. 7 altså væk og
kun en trekant tilbage af
grunden ind mod Pile Alle 5
og Høje Taastrup Vej 6.

- Jeg så, hvor stor græsp-
lænen ville blive (ca. 600
m2), og spurgte, om vi
kunne blive enige om noget
der. Jeg frygtede også, at
fragtmanden skulle købe jor-

den og ville præventivt købe
hele den grønne trekant for
at undgå, at den gik til fragt-
biler. Så jeg tilbød 350 kr. pr.
m2. Men da jeg ville købe
nabogræsset, blev kvadrat-
meterprisen sat op til 500 kr.
Jeg ville gerne hjælpe kom-
munen med det stykke, som
de ellers skulle vedligeholde,
ved at lægge det ind på min
grund, men jeg ville ikke
betale ekstra, og det var kun
til have. Det skulle de tygge
på. De ville gå hjem og lave
et regnskab og give mig et
tilbud, fortæller Lars Peter
Nielsen og understreger: -
De lovede at fremsende mig
et tilbud. 

Den 9. marts 2001fik Lars
Peter Nielsen som svar til-
sendt en forligsprotokol,
hvori der stod, at han ikke
var interesseret i at overtage
de 634 m2 mellem sin ejen-
dom og Vesterparken, under-
skrevet af landinspektør
Marie Klaustrup.

- Det passer ikke, ringede
jeg og sagde til dem, fortæl-
ler han. Det var grotesk, at
når kommunen tvang ham til
at afstå jord, var prisen 400
kr. pr. m2, men når han
gerne ville købe tiloversble-
ven jord fra vejprojektet,
skulle han som borger i kom-
munen betale 500 kr. pr. m2.

Lidl presser på Høje
Taastrup
Kommune ville så senere
hen udstykke en grund ud
mod Vesterparken fra hans
baghave. Men det ønskede
han ikke, da det betød, at han
skulle have mere kontakt til
Vesterparken og mindre
have bagtil. Da han købte sit
hus og flyttede ind for 25 år
siden, var der ikke disse pla-
ner for Vesterparken. 

Det kan godt undre Lars
Peter Nielsen, at Lidl nu kan
få lov til at købe et stykke af
den grønne trekant til ind- og
udkørsel, for som han siger: 

- Fra mit plankeværk og
ud mod vejen må der hver-
ken kloakeres, bygges eller
laves til- og frakørsel. Det er
der lavet et stykke papir om.

På denne baggrund har
Lars Peter Nielsen meget
mod sin vilje fået et anstrengt
forhold til kommunen, der
ikke har været særligt servi-
cemindet. For 15 år siden
tvangsprivatiserede man 40
km vej i kommunen heri-
blandt Pile Alle. Det blev så
ophævet igen for halvandet
år siden, men det glemte
man at fortælle beboerne.
Lars Peter Nielsen fik først
beskeden ved et tilfælde, da
han for et halvt år siden talte
med Lars Koch, vejchef i
Høje Taastrup Kommune. 

Projektudvikler Jan Bo
Rollmann fra Lidl har ringet
til Lars Peter Nielsen tre
gange for at høre, om han var
interesseret i at sælge. 

- Det var jeg ikke, men vi
har jo alle sammen en pris.
Da han ringede tredje gang,
var han interesseret i at høre,
om jeg ville sælge, men han
vidste ikke, om han ville
købe, fortæller han. Lidl
havde brug for grunden til p-
plads.

Brian Rützou er også ble-
vet ringet op af Lidl.

Naboer i en tilkørselssandwich

Brian K. Rützou (til venstre) og Lars Peter Nielsen ved den fremtidige indkørsel fra Pile Alle til p-pladsen bag Hereford
Steak House fra lokalplan 1.56.4. Nu kan de også få fornøjelsen af lokalplan 1.56.7. Foto: Kenn Thomsen.

Saddelmagerens baghave, som Lidl skal støde op til, så Brian Rützou kan få skygge, kom-
pressor, lugtgener og kølebiler på tæt hold. Foto: Kenn Thomsen.

Her må Lidl godt købe jord af kommunen til en trafikeret
ind- og udkørsel. Lars Peter Nielsen (til venstre), der har
boet her i 25 år, måtte ikke købe den grønne trekant, som
han ville udvide sin eksproprierede have med. Foto: Kenn
Thomsen.
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