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Kapitel 3

Hovedstruktur
By og land

Primær arealanvendelse
i byområder

Overordnede mål
Bymæssige aktiviteter skal placeres inden for byområdet. Landområdet skal fortrinsvis forbeholdes erhvervsmæssig udnyttelse, jordbrugsformål samt rekreative funktioner af ikke-bymæssig karakter.

Bestemmelser
I overensstemmelse med de overordnede målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling og skabe
bedre byer og landområder opdeles arealerne i kommunen som vist på kort nr. 3.0.1. i to hovedkategorier:
Byområder, der er områder med rammebestemmelser
for arealanvendelsen samt i øvrige områder.
Al bymæssig bebyggelse og arealanvendelse til bymæssige funktioner – herunder også rekreative anlæg af bymæssig karakter – skal principielt lokaliseres i byområde.
Arealer, der ikke anvendes til bymæssige formål, er i
henhold til planloven udlagt til landzoneareal.
Landzonearealer inden for de planlagte byområder skal
overføres til byzone, når de i lokalplan udlægges til bymæssige funktioner.
I kommunen findes 3 byer – Taastrup, Høje Taastrup by
og Hedehusene/Fløng samt 2 store landsbyer med status som byzone – Sengeløse og Reerslev/Stærkende.
Byområderne skal som retningsgivende princip og
under hensyntagen til eksisterende bebyggelsesmæssige strukturer have størst tæthed i de stationsnære områder og mindst tæthed længst borte fra
stationerne.
Landområderne skal friholdes for bymæssig bebyggelse
og fortrinsvis forbeholdes jordbrugsmæssig udnyttelse
samt rekreative funktioner af ikke-bymæssig karakter.
Landområdernes udnyttelse skal ske under hensyntagen til landskabelige værdier og kulturhistoriske og
biologiske interesser i overensstemmelse med de
overordnede målsætninger for det åbne land.
Visse landområder – omfattende landsbyer, sommerhusområder og kolonihaver – indtager en særlig status
m.h.t. byggemuligheder. For disse områder skal der
fastlægges individuelle bestemmelser i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen.

Målsætninger:
Arealanvendelsen fastlægges med henblik på at skabe
gode og levende byer. Byerne består af bydele med
hver deres karakter.
Arealanvendelse og mulighederne for samspil eller adskillelse fra andre bymæssige aktiviteter skal fastlægges ud
fra følgende kriterier:
• For større sammenhængende områder fastlægges
en primær arealanvendelse. Det sker med henblik på
at undgå uhensigtsmæssige, miljømæssige konflikter
mellem boliger og erhverv og mellem forskellige erhvervstyper. Fastlæggelsen sker med udgangspunkt
i den eksisterende bebyggelse og med henblik på at
samordne arealanvendelse og trafikanlæg under en
fælles målsætning om en bæredygtig udvikling.
• For hver af de tre hovedbyer afgrænses en bymidte,
hvor vægten lægges på at skabe et levende bymiljø
gennem mange bymæssige aktiviteters samspil.
• Der udpeges konkrete lokaliteter til placering af større tekniske og/eller miljømæssige anlæg.
• Der fastlægges et sæt af overordnede lokaliseringsprincipper, som indeholder retningslinier for indplacering af andre funktioner i et område end angivet af
den primære arealanvendelse. Der skal ved en sådan
indplacering i fornødent omfang skelnes mellem nybyggeri og anvendelse af eksisterende bebyggelse.
• Inden for de stationsnære områder (inden for 1.000
m fra nærmeste station) kan der gennem kommuneplanens rammeplaner skabes mulighed for en mere
intensiv arealanvendelse.

Kapitel 3 – Hovedstruktur

9

Den primære arealanvendelse for større sammenhængende områder fastlægges som vist på kort nr. 3.0.2.
Opdelingen omfatter følgende typer af primære arealanvendelser:

Bymidter
Bymidten er byens hjerte. Bymidterne skal bestå af en
blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service
og administration, restauranter og hotelvirksomhed, kulturelle funktioner, kommercielle forlystelser og lignende, der naturligt hører hjemme i et alsidigt bycenter.
I bycentrene skal der tilstræbes en relativ stor bebyggelsestæthed, idet nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Det skal endvidere tilstræbes, at
en væsentlig del af områdernes parkeringspladser, herunder specielt pladser udlagt til publikumorienterede
funktioner, udlægges som fællesparkering.
Der skal i rammerne for lokalplanlægningen fastlægges bestemmelser, som begrænser detailhandelens
andel af det samlede etageareal. Bycentret i Høje
Taastrup skal udformes under hensyntagen til, at det
har status af regionalt center, og i lokalplanlægningen
skal der reserveres arealer til overordnede, kulturelle
funktioner.

Stationsnære områder
De stationsnære områder skal søges udnyttet mest
optimalt for at understøtte den kollektive traﬁk. Omdisponering af arealanvendelsen inden for områderne
må ikke ske til mere ekstensive formål. Boliger i områderne skal som hovedregel etableres som tæt/lav eller etageboliger. Som hovedregel skal der i områderne
lokaliseres de erhvervstyper, som har en stor tæthed
af ansatte, f.eks. rene kontorvirksomheder.

Boligområder
Omfatter nuværende og fremtidige boligområder. I
rammerne for lokalplanlægningen skal der ske en underopdeling i enkeltområder med nogenlunde ensartet bebyggelsesform. Der skal endvidere fastlægges
bestemmelser om boligområdernes nære, rekreative
arealer og om indpasning af lokal serviceforsyning og
ikke-generende erhverv.
I eksisterende etageboligområder vil der i begrænset
omfang kunne foretages supplerende byggeri med

henblik på forbedring af nærmiljø og indpasning af særlige boliger til ældre og unge.
Nyt boligbyggeri på arealer i det stationsnære område
eller en beliggenhed umiddelbart op til en særlig busgade skal fortrinsvis opføres som etagehuse og tæt/
lav bebyggelse. I nyt boligbyggeri på andre arealer skal
opføres haveboliger (tæt/lav og åben/lav).

Områder til serviceerhverv og offentlig
administration
Områder til serviceerhverv og offentlig administration
skal have en beliggenhed umiddelbart op til bycentrene.
Områderne kan – under hensyntagen til omgivelser og
eksisterende bygningsmæssige strukturer – have relativ stor bebyggelsestæthed, og der kan tillades nedsatte normer for udlæg af parkeringsarealer, når parkeringsløsninger fastlægges fælles for ﬂere bebyggelser
under ét. Parkeringsudlæg skal i øvrigt vurderes ud fra
beliggenhed i forhold til kollektiv traﬁk.
Eksisterende områder med større afstand til bycentrene
– Teknologisk Institut og Helgeshøjparken – vil fortsat
kunne anvendes til disse funktioner, og der skal tilstræbes en god busbetjening morgen og aften omkring arbejdets start og afslutning samt gode stiforbindelser.
Områderne vil kunne indeholde edb-virksomhed, kontorer, service og administration, herunder større enheder af regional eller national karakter.

Områder til lettere fremstillingsvirksomhed
I områder til lettere fremstillingsvirksomhed vil der kunne lokaliseres produktionsvirksomheder, værksteder,
laboratorier, lager- og engrosvirksomhed, bogbinderier
og lignende funktioner, som kun i ringe grad belaster
det omgivende miljø i form af røg, lugt og støj.
Entreprenørvirksomhed og lignende med stort behov
for udendørs oplag vil kunne henregnes under lettere
fremstillingsvirksomhed, når det direkte fremgår af rammerne for lokalplanlægningen i det enkelte område.

Områder til fremstillings- og
transportvirksomhed
I områderne vil der kunne etableres industri og anden form for fremstillingserhverv, lagervirksomhed
og transporterhverv. Virksomheder i områderne skal
kunne tåle eventuelle gener fra miljøgodkendte nabovirksomheder.
Kapitel 3 – Hovedstruktur
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I rammerne for lokalplanlægningen kan der fastlægges
zoner med særlige bestemmelser langs grænsen til
naboområder.

Områder til fritidsformål
Områder til fritidsformål omfatter større arealer i byområdet udlagt til idrætsformål, offentligt tilgængelige
parker og lignende.
I Høje Taastrup fritidspark vil der kunne etableres funktioner af regional betydning. Detailhandel vil i overensstemmelse med overordnede retningslinjer kunne indpasses i et omfang, der er i overensstemmelse med
områdets karakter.
I rammerne for lokalplanlægningen skal der fastlægges
bestemmelser om grønne områder inden for boligområder og bycentre.

Reservearealer
Inden for byområdet udlægges et reserveareal, hvis
fremtidige anvendelse skal tages op i forbindelse med
de løbende kommuneplanrevisioner:
Hedehusene sydøst: Delarealer udlægges til centerog boligbebyggelse. En del af arealet kan udnyttes i
indeværende planperiode. Udbygning af arealerne skal
ske i etaper i overensstemmelse med de muligheder,
den kommunale økonomi tillader. Områdets udvikling
vil ikke kunne påbegyndes, før det er afklaret, hvordan
de traﬁkale forudsætninger samt den tilstrækkelige
forsyning med kommunal service bliver etableret.

Større tekniske og/eller miljømæssige
anlæg i byområdet

Bestemmelserne omfatter:
• Forbrændingsanstalt ved Lervangen
• Kommunalt vandværk i Klovtofte
• Private vandværker i Hedehusene/Fløng, Sengeløse
og Reerslev/Stærkende
• Rensningsanlæg ved Kallerup
• Midlertidige fyldpladser for jord og byggeaffald i
grusgrave
• Midlertidig komposteringsanlæg i grusgrav vest for
Hedehusene
Omkring renseanlæg, fyldpladser, losseplads og vandværker uden for byområdet skal tilsvarende bestemmelser være gældende.
Herudover skal der i rammerne for lokalplanlægningen
fastlægges bestemmelser om lokalisering af regnvandsbassiner, trykforøgeranlæg, vandreservoirer,
transformerstationer mv.

Byfornyelse og udvikling af byer
Byerne er under stadig udvikling. Både bymidter, bolig- og erhvervsområder har med mellemrum behov for
et servicecheck for at vurdere, om der er behov for en
særlig indsats for at sikre, at områderne lever op til både
nutidens og fremtidens krav som attraktive områder.
Kommuneplanen og udviklingsstrategierne angiver behovet for helhedsplaner for bymidterne samt behovet
for byfornyelse eller områdefornyelse af konkrete bolig- eller erhvervsområder. Erhvervsområder med behov for områdefornyelse udpeges konkret i rammerne
for lokalplanlægning.

Uanset ovenstående bestemmelser om arealernes primære anvendelse skal de på kort nr. 3.0.2 viste større
tekniske og/eller miljømæssige anlæg kunne lokaliseres som vist på kortet, og omgivelsernes anvendelse
skal i miljømæssig henseende tilpasses anlæggene.

Kapitel 3 – Hovedstruktur
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Overordnede
lokaliseringsprincipper
Inden for de enkelte områder kan der lokaliseres andre
funktioner end fastlagt ved den primære anvendelse
ud fra de efterfølgende overordnede lokaliseringsprincipper. Lokaliseringsprincipperne er i nødvendigt omfang suppleret i rammerne for lokalplanlægningen.

Herudover fastsættes i rammerne for lokalplanlægningen bestemmelser om lokalcentre, lokale butikker og retningslinjer for mindre nærbutikker i boligområder o.l.

Boliger

Servicestationer og andre særlige former for detailhandel vil kunne etableres i områder, hvor der i rammerne
for lokalplanlægningen åbnes mulighed herfor.

Boliger kan kun lokaliseres i de udlagte boligområder
og i områder udlagt til blandede bycentre.

Hovedstruktur for detailhandelen

Det skal dog være muligt gennem lokalplanlægning i erhvervsområderne at indrette portnerboliger eller bolig for
anden til virksomheden knyttet person, hvis det er nødvendigt for virksomheders drift og ikke vil kunne medføre
miljømæssige krav til de omkringliggende virksomheder.

Serviceerhverv
Serviceerhverv kan i almindelighed kun lokaliseres i
bycentrene og områder udlagt til serviceerhverv og offentlig administration.
I de stationsnære områder skal det endvidere være
muligt at etablere serviceerhverv i områder udlagt til
regional detailhandel.
Bebyggelse, som i dag anvendes til serviceerhverv, og
som er beliggende i et område, der primært anvendes til boligformål, vil som hovedregel fortsat kunne
anvendes til serviceformål, medmindre andet fremgår
af rammerne for lokalplanlægningen.
Klinikker og lignende liberale erhverv, der er at betragte
som en servicefunktion for boligområderne, vil kunne
nylokaliseres i disse.
Serviceerhverv kan ikke nylokaliseres i områder udlagt
til fremstillings- og transportvirksomhed. Bebyggelse,
som i dag anvendes til serviceerhverv, og som er beliggende i et område, der primært anvendes til lettere
fremstillingsvirksomhed, vil dog fortsat kunne anvendes til serviceformål, såfremt det ikke medfører miljømæssige krav til de omkringliggende virksomheder.

14

centret ved IKEA , samt i særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af butikker med
”særligt pladskrævende udvalgsvarer”.

Hovedstrukturen består af:
• Det centrale byområde, bycentret i Høje Taastrup,
som samtidig er regionalt center.
• Det centrale byområde, bycentret i Taastrup, som
har regional betydning.
• Det centrale byområde, bycentret i Hedehusene.
• De lokale centre.
Derudover er der mulighed for at placere butikker uden
for centerstrukturen:
• I aﬂastningscentret ved IKEA.
• I særligt udpegede erhvervsområder med mulighed
for placering af butikker til pladskrævende udvalgsvarer.
• Lokale butikker, gårdbutikker mv.
Centerstrukturen udgør hovedstrukturen for detailhandelens udvikling. Strukturen understøtter bymidternes
funktion, som det levende, intense midtpunkt og mødested for byen. I centrene er der god tilgængelighed,
både for borgere uden bil og for bilisterne. Byens indkøbsmuligheder samles her til glæde for handelslivet
og så transporten til indkøbsfunktionerne minimeres.
Aﬂastningscentret og de udpegede erhvervsområder
til butikker for særligt pladskrævende varer anvendes
til at aﬂaste bycentrene for butikstyper, som vanskeligt
kan indpasses i bycentrene.
Planen sigter mod at styrke de eksisterende udbudspunkter gennem fastlæggelse af centerafgrænsninger
og samlede rammer for udviklingen i disse.

Detailhandel

Bycentrene

Detailhandel kan lokaliseres i bycentrene og i områder
udlagt til regional detailhandel, herunder aﬂastnings-

Der fastlægges rammer for detailhandelens udvikling
i bycentrene. Rammen for det regionale center i Høje

Kapitel 3 – Hovedstruktur

Taastrup er forhøjet ud fra målsætning om, at centret skal
kunne fastholde sin position på det regionale marked.
Rammerne for den samlede udvikling af detailhandelen i bycentrene fastlægges for at styrke centrenes
position i forhold til det potentielle marked, for at sikre
at den størst mulige andel af den forventede forbrugsstigning kan dækkes gennem lokale indkøb samt for
at sikre mulighed for den nødvendige ﬂeksibilitet og
dynamik i detailhandelens udvikling i områderne. Rammen for Taastrup by er derfor forhøjet, mens rammen
for Hedehusene fastholdes – dette forventes at svare
til den reelle efterspørgsel i de to bycentre. Rammerne
fremgår af rammeplanerne for de enkelte byer.

Samlede rammer for
detailhandelens udvikling
Der fastlægges følgende samlede rammer for udviklingen i planperioden, idet det i de generelle rammer
for hver by samt i rammerne for lokalplanlægningen er
detaljeret yderligere, hvordan rammen kan udnyttes:

Område/center

Butiksstørrelser er i planen benævnt som bruttoetagemeter, dvs. butikkens samlede areal inkl. lager, personalefaciliteter, kontor, gangarealer o.l.
Dagligvarebutikker kan, hvor der ikke er anført andet
i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til 3.000 m².
Udvalgsvarebutikker kan, hvor der ikke er anført andet
i rammerne for enkeltområder, etableres med en butiksstørrelse på op til 1.500 m².
I 1 af de særligt udpegede erhvervsområder med mulighed for lokalisering af pladskrævende udvalgsvarer
kan der i planperioden desuden realiseres 1 stor butik
på op til 5.000 m².

Centerafgrænsninger
Udnyttelse af de generelle rammer for hver by, med
undtagelse af rammerne for aﬂastningscentre, særligt pladskrævende varer, samt lokalcentre og butikker
uden for hovedstrukturen, skal ske inden for bycentrene. Centerafgrænsningerne sikrer, at det er muligt
på samme tid at udvikle og at koncentrere udviklingen
i de valgte områder.

Område/center

Samlet ramme for
udvalgsvarer og dagligvarer (ekskl. særligt
pladskrævende
udvalgsvarer) m²

Særligt pladskrævende udvalgsvarer (m²)

Høje Taastrup by

30.000

5.000

Taastrup by

13.000

35.000

Aﬂastningscenter

Hedehusene by

5.000

3.000

Kommunen i
øvrigt

2.000

2.000 **

Det eksisterende aﬂastningscenter (IKEA og Electric
City) kan videreføres, og bebyggelsen på arealerne kan
omdannes inden for den eksisterende ramme.
I det regionale aﬂastningscenter, IKEA, kan der ske omdannelse af bebyggelsen på arealet under forudsætning
af, at bruttoetagearealet på 37.260 m² ikke øges.
For de lokale centre er der ikke fastlagt udvidelser af
rammerne. Dette sker for ikke at sprede udviklingen
for meget, idet der i planperioden ønskes en styrkelse
af bycentrene.

** kan udnyttes gennem kommuneplantillæg, f.eks. i
forbindelse med de øvrige udpegede udlæg.
Tabel. Samlede rammer for detailhandelsudviklingen.
Samtlige arealer er opgivet som m² bruttoetageareal.

Bruttoetageareal
Alle arealer, der kan anvendes til butiksformål, indgår
i beregningen af bruttoetagearealet (herunder salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv.) Beregningen af
butiksarealerne sker efter reglerne i bygningsreglementet, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i
kælderen, medregnes.
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Afgrænsningen af centrene er vist i de generelle rammer for hver by.

Lokale centre
Blåkildecentret, Rønnevangscentret, Gadehavecentret
og Fløngcentret er lokale centre. De lokale centre er
mindre centre, der gør det muligt at foretage daglige
indkøb i den bydel, hvor man bor. Lokalcentret fungerer
som mødested i bydelen. Det er målet at opretholde
centrene og sikre en begrænset mulighed for ﬂeksibi-

litet og udbygning, der tilgodeser behovet for indkøb i
lokalområdet. I lokalcentrene kan der samlet set ved nybyggeri eller -indretning etableres 500 m² detailhandel.

Butikker uden for centerstrukturen
Mindre butikker til lokal forsyning kan etableres uden
for centerstrukturen i eller i direkte tilknytning til det
område eller den funktion, butikken skal betjene. Dagligvarebutikker på op til 500 m², og udvalgsvarebutikker på op til 100 m².
I tilknytning til produktionsvirksomheder kan der etableres et salgslokale til salg af fortrinsvis egne produkter
af udvalgsvarer på op til 100 m². I tilknytning til jordbrug, gartneri eller fremstilling af dagligvarer kan der
etableres en butik på op til 250 m².

Særligt udpegede erhvervsområder til
butikker for særligt pladskrævende varer
Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer kan
etableres i særligt udpegede erhvervsområder, hvis der
er hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold,
og hvis aktiviteten ikke påvirker bymiljøet uhensigtsmæssigt. Butikkerne kræver større lokaler, loftshøjde
og/eller udendørs oplagsplads og kan derfor vanskeligt
indpasses i centerområderne.
Særligt pladskrævende varegrupper er for eksempel:
grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som f.eks. biler, tømmer,
byggematerialer, planter, havebrugsvarer, møbler og
køkkenelementer.
De enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m²,
dog kan der i planperioden realiseres én butik på op til
5.000 m² bruttoetageareal.
Målet med dette er at supplere indkøbsmulighederne i
kommunen for disse varegrupper, så det bliver muligt at
øge den lokale forsyning med pladskrævende udvalgsvarer samt at styrke de eksisterende områder, så de kan
fastholde deres andel af markedet for disse varegrupper.

Lettere fremstillingsvirksomhed
Lettere fremstillingsvirksomhed vil kunne lokaliseres
i områder udlagt til lettere fremstillingsvirksomhed
og i yderkanten af områder udlagt til fremstillings- og
transportvirksomhed, hvor de på naturlig vis vil kunne

udgøre en overgangszone til andre funktioner. Betingelsen for lokaliseringen i områder udlagt til fremstillings- og transportvirksomhed er, at det ikke medfører
miljømæssige krav til nabovirksomheder.
Håndværkspræget virksomhed eller anden form for
fremstillingsvirksomhed, der ikke indebærer miljømæssig påvirkning af omgivelserne, vil kunne foregå
i bycentrene, i boligområderne og i områder udlagt til
serviceerhverv, hvor der i rammerne for lokalplanlægningen åbnes mulighed herfor.

Kulturelle funktioner og forlystelser
Større kulturelle funktioner og indendørs kommercielle
forlystelser skal som hovedregel lokaliseres i bycentrene. Regionale funktioner skal fortrinsvis placeres i
bymidten i Høje Taastrup by og det regionale fritidsområde i Høje Taastrup by. Det skal dog også være
muligt at lokalisere sådanne funktioner i områder udlagt til serviceerhverv og offentlig administration og i
områder udlagt til regional detailhandel. Der udpeges
et område i Høje Taastrup by med mulighed for indpasning af særlige typer af forlystelser.
Idrætsfaciliteter og lignende rekreative funktioner vil
kunne lokaliseres i områder udlagt til fritidsformål.
Forsamlingshuse, fritidscentre og biblioteksﬁlialer vil
kunne lokaliseres i boligområder.

Forlystelser
I det regionale center udpeges et område til særlige
former for forlystelser.
Uden for det udpegede område til særlige forlystelser
er det alene tilladt at opføre og indrette lokaler til nedenstående aktiviteter i det omfang, rammebestemmelser
for de enkelte områder i øvrigt giver mulighed herfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteker
Kirker, menighedslokaler og andre religiøse aktiviteter
Museer og udstillingslokaler
Kultur- og medborgerhuse
Biografer
Teatre samt underholdnings- og musiksteder
Beværtninger og spisesteder, herunder restauranter
Selskabslokaler
Internetcafeer (spil på maskiner uden gevinstmulighed)
Sportsfaciliteter, samt
Foreningslokaler (ikke-kommercielle formål)
Kapitel 3 – Hovedstruktur
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Det er derimod ikke tilladt at opføre eller indrette lokaler til andre kultur- og forlystelsesaktiviteter uden for
det udpegede område til særlige forlystelser. I det særligt udpegede område kan der således etableres andre
typer af kultur- og forlystelsesaktiviteter end ovenfor
nævnt, inkl. spilleautomathaller.
I tilknytning til restaurant med spiritusbevilling kan der
dog opstilles op til tre gevinstgivende spilleautomater.
Desuden kan der i forbindelse med andre aktiviteter
(kiosker, dagligvarebutikker o.l.) forhandles Tips og
Lotto og lignende.

Anden offentlig service
Skoler, børneinstitutioner o.l. vil kunne lokaliseres i de
udlagte boligområder. For skolers vedkommende forudsættes, at deres lokalisering er nærmere fastlagt i
rammerne for lokalplanlægningen.

Forurenede grunde
For at beskytte mennesker og miljø mod forurening bliver forurenede grunde registreret efter lov om forurenet jord. De forurenede ejendomme bliver registreret
i et landsdækkende matrikelregister efter hvor megen
viden, man har om forureningen. Hvis der er kendskab
til, at der har været aktiviteter på ejendommen, som
kan have været kilde til jordforurening, kortlægges
ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Hvis der er viden
om, at der er faktisk forurening på ejendommen (typisk
fra en forureningsundersøgelse) kortlægges ejendommen på vidensniveau 2 (V2). Det er amterne, som foretager kortlægning, og som administrerer loven.
Kortlægningen medfører, at ejendommens anvendelse ikke må ændres uden tilladelse. Grundejere i Høje-Taastrup
Kommune skal således søge om tilladelse inden udføresel af bygge- eller anlægsarbejder eller inden ændring af
arealanvendelse, eksempelvis fra erhverv til bolig.
Amterne fastlægger indsatsområder ud fra grundvandsinteresser og områder med følsom anvendelse, eksempelvis bolig, institution eller rekreativt område. Inden for
indsatsområderne prioriterer amtet kortlagte grunde til
undersøgelse, afværgelse eller oprydning. Når strukturreformen træder i kraft den 1. januar 2007, overgår amternes myndighed for kortlægning til regionerne.
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Høje-Taastrup Kommune ligger i Københavns Amts indsatsområde 1 i forhold til grundvandsbeskyttelse. Hele
kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Københavns Amt har derfor kortlagt og undersøgt mange ejendomme i Høje-Taastrup
Kommune. Pr. 1. juli 2005 var der ca. 100 V1-kortlagte
grunde og 130 V2-kortlagte grunde i kommunen. Antallet af kortlagte ejendomme ændrer sig løbende. V1kortlagte grunde undersøges for forurening og bliver
enten V2-kortlagt, eller kortlægningen bliver slettet,
hvis undersøgelsen viser, at grunden ikke er forurenet.
V2-kortlagte grunde bliver oprenset enten ved frivillig
oprensning, efter påbud eller ved offentligt ﬁnansieret
oprensning.
Nærmere oplysninger om, hvilke ejendomme, der aktuelt er registreret, kan fås hos Københavns Amt eller
hos kommunen. På Københavns Amts hjemmeside
(www.kbhamt.dk) ses en liste over forurenede ejendomme, som er prioriteret til yderligere undersøgelser
og oprensning. Når opgaven overgår til regionerne,
skal oplysningerne søges her.

Traﬁk
Principper for traﬁkafvikling
Der skal – ud fra et overordnet mål om en bæredygtig
udvikling – ske en koordinering mellem arealanvendelses- og traﬁkplanlægning.
Hovedstrukturens traﬁkbestemmelser omfatter:
• Principper for traﬁkafvikling
• Arealreservationer
• Retningslinjer for nyanlæg

Kollektiv traﬁk
Udgangspunktet for den kollektive traﬁk i kommunen
er Høje-Taastrup banegård og stationerne i Taastrup og
Hedehusene.
Stationerne er terminaler, hvor der skal være gode muligheder for omstigning fra én traﬁkart til en anden. Det
skal sikres, at der er gode adgangsforhold til stationerne for såvel kollektiv som individuel traﬁk.
Ved hver station er der mulighed for omstigning fra tog
til busser og hyrevogne. Dér er der parkeringsmuligheder for såvel biler som cykler.
Ved Høje-Taastrup banegård reserveres et areal for en
eventuel fremtidig langtidsparkering.
Busbetjeningen i lokalområderne planlægges og besørges af HT. Kommunen tilstræber i koordineringen mellem vejplanlægningen og bebyggelsestæthederne at sikre mulighed for en god busbetjening af nye byområder.

Primær vejstruktur
Der fastlægges et overordnet vejnet bestående af 3
kategorier: overordnede traﬁkveje, underordnede traﬁkveje og kvartersveje.
Vejenes klassiﬁcering er bestemt af den funktion, de
er tiltænkt i traﬁkafviklingen, og er uafhængig af, hvem
der er vejmyndighed.
Målet med systemet er i videst mulige omfang at forhindre konﬂikter mellem lokaltraﬁk og gennemkørende
traﬁk med henblik på en bedre udnyttelse af kapaciteten og en forøgelse af traﬁksikkerheden.
De overordnede traﬁkveje skal bringe traﬁkken til og
fra byarealerne. De skal endvidere afvikle gennemkørende traﬁk på tværs af det øst-vest-gående bybånd.

De overordnede traﬁkveje karakteriseres ved stor kapacitet og ved få tilslutninger.
De underordnede traﬁkveje bringer traﬁkken ind i byområderne fra de overordnede traﬁkveje og forbinder
bybåndet med landsbyerne. De underordnede traﬁkveje karakteriseres ved relativ stor kapacitet og ved
relativt få tilslutninger.
Kvartersvejene bringer traﬁkken fra de underordnede
traﬁkveje ind i de enkelte kvarterer. Kvartersvejene
fungerer således som opsamlings- og fordelingsveje,
der i videst mulige omfang skal forhindre gennemkørende traﬁkstrømme på veje af lavere klasse.
Systemet skal betragtes som et overordnet princip, der vil
være retningsgivende for planlægning i eksisterende byområder og udbygning af nye byområder. I praksis vil det
enkelte steder være nødvendigt at afvige fra princippet.

Stisystem
Det overordnede mål er at etablere et sammenhængende stinet, som er rettet mod alle større traﬁkmål,
såsom stationer, skoler, idrætsanlæg, grønne områder,
erhvervsområder, bycentre mv.
Stierne skal være overskuelige (skiltning), have jævn
belægning og være uden for mange stop.
I nye byområder skal stiernes beliggenhed fastlægges
i lokalplan, inden områdernes udbygning påbegyndes.
Stierne skal anlægges i takt med udbygningen, således at alle nybyggerier i princippet er hægtet til det
overordnede stisystem ved bebyggelsens ibrugtagen.
I de ældre byområder, der oprindeligt er anlagt uden
stisystemer, skal det tilstræbes, at biltraﬁk forløber på
en måde, der tillader, at cykel- og gangtraﬁkken afvikles behageligt, effektivt og sikkert.
I landområder søges stier i det omfang, der ikke er tale
om rekreative stier anlagt langs veje.
Rammeplanerne for de enkelte byer og rammerne for
lokalplanlægningen skal tage stilling til sikring af stiers
krydsning med større veje.

Arealreservationer
De overordnede arealreservationer til traﬁkafvikling i
overensstemmelse med foranstående principper er
angivet på kort nr. 3.0.3 samt 3.0.4.
Linjeføringer af veje og stier i nye byområder er principielle. Den endelige fastlæggelse sker i den efterfølgende lokalplanlægning.
Kapitel 3 – Hovedstruktur
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Nogle af de viste veje vil eventuelt kunne undværes/
nedklassiﬁceres efter nærmere retningslinjer fastlagt i
rammerne for lokalplanlægningen.

Retningslinjer for nyanlæg
Anlæg af nye veje og stier sker ud fra følgende retningsgivende principper, idet det ved en konkret vurdering af forholdene lokalt skal være muligt at udforme
anlæg anderledes under hensyntagen til beliggenhed
af tekniske anlæg og udformning af beplantning.
1.Ved alle overordnede traﬁkveje fastlægges byggelinjer efter nærmere forhandling i hvert enkelt tilfælde
med vejmyndigheden.
2.Ved underordnede traﬁkveje, der har anden vejbestyrelse end kommunen, gælder pkt. 1. I øvrige tilfælde
må der senest på det tidspunkt, hvor en lokalplan
berører en af hovedstrukturens viste underordnede
traﬁkveje, træffes beslutning om målet for den pågældende traﬁkvejs endelige udbygning.
3.Ved kvartersveje skal der senest på det tidspunkt,
hvor en lokalplan berører en af hovedstrukturens
viste kvartersveje, træffes beslutning om målet for
den pågældende kvartersvejs endelige udbygning.
4.Ved veje af lavere klasse varierer vejbredden mellem
6 og 12 m og fastlægges i hvert enkelt tilfælde under
hensyntagen til bl.a. udstykningsformen, bebyggelsesplaner mv. Ved disse veje pålægges der byggelinjer (friholdelseslinier) på indtil 5 m.
5.Alle stier i eget traché, som er medtaget i hovedstrukturens overordnede traﬁkplan, udlægges i 7 m
bredde og sikres med byggelinjer på indtil 5 m.
Alle dobbeltrettede stier langs veje, som er medtaget i hovedstrukturens overordnede traﬁkplan, udlægges i 5 m bredde og kræver ikke særskilte byggelinjer, men vil normalt kræve vejens byggelinje i den
pågældende side forøget med udlægsbredden.
Alle enkeltrettede stier langs veje er indeholdt i vejproﬁlet og sikret igennem dettes byggelinje.
6.Alle øvrige stier udlægges i bredder fra 3 til 5 m og sikres med byggelinjer (friholdelseslinjer) på indtil 5 m.
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Primær arealanvendelse i
det åbne land
Overordnede mål
Det er Byrådets mål, at det åbne land fortrinsvis forbeholdes:
• Jordbrugsformål (landbrug, skovbrug mv.)
• Befolkningens adgang til naturoplevelser i det åbne
land
• Nødvendige tekniske anlæg, herunder transportanlæg
Tekniske anlæg i det åbne land skal indplaceres under
hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og biologiske interesser og generelt under hensyn til beskyttelse af naturressourcerne.
Lokalisering og indpasning af tekniske anlæg, herunder transportanlæg o.l. skal søges samordnet, så indgrebene i landskabet bliver mindst mulige.
I landsbyerne skal et levende og varieret landsbymiljø
fastholdes under hensyntagen til bevaring af de kulturhistoriske værdier.
Det er et overordnet mål med planlægningen generelt
at friholde landområder for bymæssige aktiviteter. Ved
det åbne land forstås i det efterfølgende alle arealer,
som ligger uden for det fastlagte byareal. Det omfatter
de på kort nr. 3.0.1 viste ”landarealer”, øvrige områder,
landzonelandsbyer og landområder med fritidsbebyggelse.
Som hovedregel vil gælde, at bymæssige og tekniske
anlæg – ud over hvad der anses for nødvendigt med
henblik på at sikre et rimeligt serviceniveau og en tidssvarende infrastruktur – skal undgås i det åbne land.
Befolkningen skal – i det omfang det ikke strider mod
de efterfølgende bestemmelser – sikres mulighed for
naturoplevelser i det åbne land. Det skal ske gennem
anlæg af cykel- og gangstier, opstilling af bænke og lignende, som ikke skæmmer landskabet.
Landzonestatus indebærer, at arealanvendelse til andre formål end landbrug, gartneri og skovbrug forudsætter, at der opnås en særlig zonetilladelse.

Ligesom for arealanvendelsen gælder, at byggeri og
andre anlæg i landzone til andet end landbrugs-, gartneri- og skovbrugsformål forudsætter en særlig zonetilladelse. I transportkorridorerne kan der kun i særlige
tilfælde forventes zonetilladelse.

Skovrejsning

Zonestatus og
arealanvendelse

Der vil inden for skovrejsningsområderne efter retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen
kunne etableres rekreative funktioner, når disses fysiske udformning tilpasses omgivelserne, og funktionerne i øvrigt er baseret på et samspil med naturen.

Zonestatus
Alle arealer i det åbne land skal have status af landzone,
med undtagelse af de under ”landarealer med særlig
status” fastlagte sommerhusområder. Byzonearealer,
beliggende vest for transportcentret i Høje Taastrup,
tilbageføres til landzone.

Fritidsområder

Inden for de på kort nr. 3.0.5 med særlig signatur viste
arealer kan der foretages skovrejsning.
Skovdriften på arealerne – herunder afspærring mv.
– skal ske under en samlet hensyntagen til træproduktion, friluftsliv, plante- og dyreliv.

Råstoﬁnteresser
I de på kort nr. 3.0.5 med særlig signatur viste områder forudsættes, at de samfundsmæssige interesser i at udnytte undergrundens råstoffer tilgodeses.
Arealerne kan – før og efter udgravning – anvendes
erhvervsmæssigt eller rekreativt i overensstemmelse
med ovenstående.

De på kort nr. 3.0.5. med særlig signatur viste arealer
anvendes som regionale rekreative områder. De omfatter de dele af henholdsvis Hedeland og St. Vejleådalen, som er beliggende i kommunen.
Området Nordparken udlægges som kommunalt fritidsområde. Vest for Hedehusene er et areal udlagt til
skydebane.
Områderne skal være offentligt tilgængelige, og befolkningens adgang til områderne skal forbedres ved
anlæg af stier og etablering af støttepunkter for friluftslivet. Et støttepunkt kan være et mindre anlæg med
eksempelvis kiosk, café og informationsbygning.
I Hedeland og i Nordparken kan der etableres ikke-støjende anlæg til forskellige fritidsaktiviteter.

Landbrugsmæssige interesseområder
Områder i det åbne land – der ikke er regionale friluftsområder eller hører under ”landområder med særlig status”
– anvendes fortrinsvis til landbrug og gartneri. Vådområder og andre marginaljorde bør anvendes til ekstensivt
jordbrug i det omfang, det ikke strider mod beskyttelsesinteresser af natur- og miljømæssig karakter.
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Tekniske anlæg og
bebyggelse
Transportkorridorer
I den overordnede regionplanlægning er der fastlagt en
nord-sydgående og en øst-vestgående transportkorridor. Disse transportkorridorer er at betragte som arealreservationer for overordnede veje og regionale forsyningsledninger (vand, gas, el, fjernvarme, aﬂøb o.l.).
Det er Byrådets holdning, at etablering af tekniske anlæg i transportkorridoren sker på en måde, der mest
muligt respekterer landskabet, de jordbrugsmæssige
aktiviteter og de tilgrænsende bysamfund.
Det er endvidere Byrådets holdning, at muligheden
for indpasning af vindmøller i transportkorridoren bør
undersøges, herunder som afgrænsning mod Høje Taastrup Transportcenter.

Affaldsbehandlingsanlæg
I kommunen er der placeret behandlingsanlæg for
brændbart affald, genbrugsmaterialer, byggeaffald, asfalt, komposterbare materialer mv.
Nogle anlæg er placeret i tidligere eller nuværende
grusgrave. Fremtidig placering af sådanne anlæg forudsætter, at der tages vidtgående hensyn, så forureningsmæssige gener undgås. Det er især problemer
omkring tung traﬁk, støv og lugt, og for grusgravområdernes vedkommende grundvandsforureningen, der
er i højsædet for kommunens bestræbelser for at beskytte indbyggere og miljø.
Placering af affaldsbehandlingsanlæg i kommunen sker
endvidere med tidsbegrænsning og med krav om, at
det i det væsentligste er kildesorteret materiale, der
behandles.

Bebyggelse og andre anlæg
Bebyggelse og anlæg i det åbne land skal søges begrænset til de funktioner, som er nødvendige for de
pågældende arealers udnyttelse i henhold til anvendelsesbestemmelserne. Bygningsanlæg i tilknytning til
rekreative funktioner skal søges begrænset i omfang.

Beskyttelse og naturpleje
Vand
Grundvand, vandløb, søer og moser skal beskyttes
mod forurening.
Arealerne i kommunen er omfattet af beskyttelsesinteresser for grundvand. Tilladelse til grundvandstruende virksomhed og anlæg vil derfor i almindelighed kun
kunne gives på særlige vilkår, der sikrer, at nedsivning
af forurenende stoffer ikke kan ﬁnde sted.
En væsentlig del af kommunens landområder er belagt med restriktioner m.h.t. vandindvinding. På disse
arealer vil der som hovedregel ikke kunne gives nye
vandindvindingstilladelser, ligesom fornyelse af eksisterende tilladelser kun kan ske i særlige tilfælde.
Der skal generelt vises tilbageholdenhed med hensyn til
forbrug af vand. Markvanding vil i almindelighed kun kunne tillades med vand, der ikke har drikkevandskvalitet.
Ved tildeling af markvandingstilladelser skal vandressourcerne primært anvendes på vandingskrævende jorder.
En række af kommunens vandløb, moser og søer er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder,
at der ikke kan foretages ændringer ud over almindelig
vedligeholdelse. I vandløbene skal vandkvaliteten forbedres, og vandtilstrømningen sikres gennem regionale vandområdeplaner.
Sengeløse og Vasby Moser er udpeget som habitatområder, dvs. områder med særlige naturbeskyttelsesbestemmelser. Bestemmelser herom ﬁndes i rammeplanen for Sengeløse.

Særlige interesseområder
Til det åbne land knytter der sig regionale naturbeskyttelsesinteresser af landskabelig, biologisk, kulturhistorisk og geologisk art ved de på kortbilag nr. 3.0.6 viste
lokaliteter.
De geologiske bevaringsinteresser knytter sig til graveproﬁlen i en grusgrav i Hedeland. Den skal bevares
og beskyttes mod tilgroning. Hensigten hermed er at
give et billede af undergrundens geologiske lagdeling.
Den biologiske interesse knytter sig især til moseomKapitel 3 – Hovedstruktur
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råder og ådale, som udgør kerneområder med særlige
biotoper og spredningskorridorer. En del af Hedeland
er også udpeget som biologisk kerneområde. Hensigten hermed er, at kerneområderne skal repræsentere
forskellige landskabstyper af hensyn til den biologiske
mangfoldighed.
De kulturhistoriske interesseområder i kommunen er
fra såvel ældre som nyere tid. Området mellem Gammelsø og transportcentret og området mellem Porsemosen og St. Vejleå er således af kulturhistorisk
interesse med spor fra oldtiden. Godset Katrinebjerg
og arealerne omkring det er udpeget som landskab af
nyere kulturhistorisk interesse.
Nogle af kommunens vådområder er udpeget som
områder af særlig landskabelig interesse. Det drejer
sig om arealer nord for Soderup og om arealer omkring Vridsløsemagle. I henhold til regionplanen skal
tilgængeligheden til disse naturbeskyttelsesområder
gennem anlæg af stier mv. øges under hensyn til de
udpegede beskyttelsesinteresser.
Landskabernes karakteristiske træk skal bevares, beskyttes og plejes. Hvor der er behov herfor, skal der
foretages genopretning.
Bronzealderhøje i kommunen er beskyttet via naturbeskyttelseslovens § 12.
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Landområder med
særlig status
Nogle arealer i landområdet har en særlig anvendelsesmæssig status. Deres beliggenhed er vist på kort nr.
3.0.1, og rammerne for lokalplanlægningen fastlægger
mere detaljerede bestemmelser.

Landzonelandsbyer
Landzonelandsbyerne kan anvendes til bolig- og erhvervsmæssige formål efter nærmere retningslinjer
fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen.
Marbjerg, Soderup og Vridsløsemagle har deres oprindelse i middelalderen og er i regionplanen udpeget
som landsbyer af kulturhistorisk interesse.

Sommerhuse og kolonihaver
Sommerhuse kan kun etableres i de eksisterende
sommerhusområder i den nordlige del af kommunen.
Områdernes beliggenhed er matrikulært afgrænset i
rammerne for lokalplanlægningen.
Kolonihaver kan etableres i de udpegede områder i
landzonen. Se kort 3.0.8.

Kapitel 4

Rammer for lokalplanlægningen
Indledning
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er
bindeleddet mellem hovedstrukturen og lokalplanlægningen. Rammerne har til formål at sikre, at hovedstrukturens overordnede bestemmelser for den samlede udvikling i kommunen respekteres lokalt i den
konkrete planlægning.
Hvor hovedstrukturen angiver de overordnede sammenhænge og langsigtede perspektiver, er rammerne
grundlag for den daglige administration af kommuneplanen.

stemmelser fastslår rammebestemmelserne, hvor visse institutioner, detailhandel og andre funktioner, som
ikke er endelig lokaliseret i rammeplanen, kan tillades
indplaceret.
En lokalplan skal være i overensstemmelse med såvel
hovedstruktur, rammeplan som rammebestemmelser.
For en række mindre landsbysamfund og sommerhusområder m.m. i det åbne land er der ingen rammeplan.
Her er det alene hovedstruktur og rammebestemmelser, som er grundlag for lokalplanlægningen.

I rammerne for lokalplanlægningen anvendes to kategorier af områdeopdeling: hovedområder og enkeltområder. Hovedområderne er de eksisterende bysamfund (Taastrup stationsby, Høje Taastrup, Hedehusene/
Fløng, Sengeløse, Reerslev/Stærkende), mens enkeltområderne er en underopdeling af hovedområderne.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen består dels af en rammeplan for hvert af hovedområderne, og dels af rammebestemmelser for hvert af rammeplanens enkeltområder.
Rammeplanen er en detaljering af hovedstrukturens
overordnede planbestemmelser. Den opdeler hvert af
hovedområderne i enkeltområder (som er mere detaljerede end hovedstrukturens overordnede arealudlæg)
og fastlægger anvendelsesbestemmelser for hvert af
enkeltområderne. Rammeplanen indeholder en detaljering af traﬁkstrukturen og placeringen af tekniske
anlæg. Endvidere indeholder rammeplanen retningslinjer for indpasning af institutioner, detailhandel og andre funktioner, som ikke kan lokaliseres til et bestemt
enkeltområde. Endelig fastlægger rammeplanen en
rækkefølge for de ubebyggede arealers inddragelse til
byformål.
For hvert af enkeltområderne indeholder rammebestemmelserne retningslinjer for bebyggelsestæthed,
bygningshøjder, friarealer, parkering, beplantning m.m.
Ved udbygning af nye byområder vil de fastlagte parkeringsnormer ikke nødvendigvis blive krævet opfyldt
fuldt ud som betingelse for ibrugtagning. De overskydende arealer vil midlertidigt kunne udlægges som
ekstra friareal. Ud over de primære anvendelsesbeKapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning
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Arealanvendelse og zonestatus
Arealernes primære anvendelse fastlægges som vist
på arealanvendelsesplanen (kort 3.1.2), som opdeler
hovedområdet i enkeltområder.
Inden for hvert enkeltområde kan der i lokalplan kun
optages bestemmelser om anvendelse af arealer til
andre formål end angivet på arealanvendelsesplanen,
såfremt det er i overensstemmelse med enkeltområdets rammebestemmelser eller rammeplanens retningslinjer for detailhandel, offentlig service og kulturelle aktiviteter.

Traﬁk
For nye vejanlæg, kollektiv traﬁk, stianlæg mv. inden
for hovedområdet gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

• Der reserveres areal til anlæg af cykelstier langs Selsmosevej, Skolevej, Vejtoften, Hørskætten og Husby
Allé samt til at forbinde manglende strækninger langs
Sydskellet samt forbinde Veststien langs Hveen Boulevard med Sydskellet.
• Der skal reserveres arealer, så følgende stikrydsninger eventuelt kan etableres som niveauforskudte
skæringer:
- Øststiens krydsning med Roskildevej.

• Hovedstrukturens traﬁkveje og kvartersgader skal
udgøre hovedområdets overordnede vejnet.

- Sti gennem Taastrupgårdbebyggelsen – krydsning
med Hveen Boulevard.

• Traﬁkken fra gader af lavere klasse bør kunne ledes
ud på det overordnede vejnet så direkte som muligt.

- Øst-vestgående sti syd for banen – krydsning med
Køgevej og Hveen Boulevard.

• Gennemkørende traﬁk på “smutvej” mellem to
overordnede veje skal begrænses. Det kan ske ved
indsnævring af tilkørsler fra overordnede veje, ved §
40-gader o.l.

• Der skal reserveres arealer til cykelstier langs Husby
Allé og Hørskætten.

• Der skal reserveres plads til 5. sporanlæg mellem
Vigerslev og Høje Taastrup.
• De svagere traﬁkanter skal sikres gennem et net af
stier og andre sikre veje. Nettet skal have forbindelse
til skoler, station, centre, idrætsanlæg og andre fritidsområder. Nettet kan bestå af stier i eget traché,
stier langs gader, § 40-gader og gader med små traﬁkmængder, hvor svagere traﬁkanter kan færdes trygt.
På veje i byen med store traﬁkmængder, men uden
mulighed for indretning af stier, bør det sikres, at alle
traﬁkarter kan afvikles bekvemt, hurtigt og sikkert, idet
afvikling af og sikkerhed for stitraﬁk prioriteres højt.
• I randen af hovedområdet (langs overordnede veje,
men i eget traché) søges anlagt en sammenhængende sti, som vil krydse alle overordnede veje ude
af niveau, medmindre passage kan ske tilstrækkeligt
traﬁksikkert i forbindelse med lysregulerede kryds.
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• For at gøre det samlede stinet så attraktivt som muligt må de eksisterende cykel- og gangstier langs
Køgevej, Roskildevej, Høje Taastrupvej og Parkvej
fastholdes som led i stisystemet.
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• De mest benyttede stoppesteder ved stærkt traﬁkerede veje forsynes med traﬁksikre overgange.
• Lokalt kan der etableres § 40-gader, såfremt det ikke
strider mod de øvrige traﬁkale rammer.
I de ældre bydele, hvor stitraﬁkanter færdes på traﬁkerede veje, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere
cykelstier, kan der ske en traﬁksanering, der på anden
måde sikrer, at stitraﬁkken kan afvikles hensigtsmæssigt og sikkert.
Ved planlægning af boligbebyggelse langs Hveen Boulevard, Roskildevej og Holbækmotorvejen skal der
tages hensyn til, at det udendørs støjniveau ikke må
overstige den til enhver tid gældende maksimumsgrænse. Dette krav skal primært opfyldes ved bebyggelsens placering og udformning.
Efter Byrådets særlige godkendelse kan der etableres
støjdæmpende foranstaltninger, støjvolde, støjskærme
o.l. langs overordnede traﬁkanlæg.

Tekniske anlæg
Rammerne for etablering af tekniske anlæg i hovedområdet fastsættes på følgende måde:
• Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede ledningsanlæg (vandforsyning, el, spildevand,
fjernvarme, gas).
• Der skal sikres mulighed for etablering af kollektiv
varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan.
Lokalplanlægningen skal respektere de udførte spildevandsanlæg. Nye supplerende ledningsanlæg regnes
primært anlagt i vej- og stiarealer.
Det eksisterende kommunale vandværk ved Klovtoftegade påregnes nedlagt og erstattet med et nyt. Lokalplanlægningen skal desuden respektere eksisterende
trykforøgerstation ved Høje Taastrupvej og eksisterende målerbygværk nord for Højbakkegård. Forsyningsledningerne anlægges primært i vej- og stiarealer.
Der skal lokalt være mulighed for indplacering af mindre transformerstationer.

Forurenet jord
På en række ejendomme er der konstateret ældre forureninger som følge af spildt eller nedgravet affald.
Registreringen betyder, at ejendommens anvendelse
ikke må ændres uden afmelding eller frigivelse fra Københavns Amt. Der må således bl.a. ikke udføres bygge- eller anlægsarbejder eller ændres arealanvendelse
(f.eks. fra erhverv til institution).
En række øvrige ejendomme i kommunen undersøges i disse år af amtet for at afgøre, om de også er
forurenet og dermed skal registreres. De registrerede
ejendomme bliver efter amtets prioritering undersøgt
nærmere, og overvågning af forureningen, afværgeforanstaltninger eller oprydning iværksættes. Når ejendommene er renset op, bliver de afmeldt. Nærmere
oplysninger om, hvilke ejendomme, der aktuelt er registreret, kan fås hos Københavns Amt, der er myndighed for affaldsdepoterne.
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Offentlig service samt kulturelle
funktioner og forlystelser
Børneinstitutioner, ungdomsklubber, spejderlokaler o.l.
samt boliger til bestemte aldersgrupper (unge, pensionister) kan umiddelbart og uden nærmere præcisering
i rammebestemmelserne etableres på arealer, der er
udlagt til boligformål.
Mindre forsamlingshuse o.l., som udelukkende har
tilknytning til boligbebyggelsen inden for et enkeltområde, kan umiddelbart og uden nærmere præcisering i
rammebestemmelserne etableres på arealer, som er
udlagt til boligformål.
Skoler, idrætsanlæg, seniorklubber, kirker, større forsamlingshuse og biblioteker kan kun indplaceres i områder, hvor det direkte fremgår af rammebestemmelserne for det pågældende enkeltområde.
Der kan ikke etableres gevinstgivende spilleautomathaller. Forlystelser kan i øvrigt indpasses, jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor.

Beplantning
For beplantning i hovedområdet fastlægges følgende
retningsgivende principper:
• Eksisterende beplantning skal søges bevaret
og suppleret.
• Større erhvervsarealer skal afgrænses af
beplantningsbælter.
• Langs pladser og torve fastlægges en samlet
beplantningsplan.
• For § 40-gader fastlægges en beplantningsplan.
• Stier i eget traché og fritidsarealer beplantes med
læhegn og lignende.
• Lokalplaner for nye byområder skal indeholde
bestemmelser om en samlet beplantningsplan.

Retningslinjer for udbygning af
ubebyggede områder
De ubebyggede arealer kan alle umiddelbart ibrugtages.

Detailhandel
Rammerne for detailhandel i hovedområdet fastlægges på følgende måde:

Ramme for udbygning
Dagligvarer og udvalgsvarer

Maksimale butiksstørrelser
Dagligvarer og
udvalgsvarer

Ramme for
særligt pladskrævende
udvalgsvarer

Maksimale
butiksstørrelser, særligt
pladskrævende
udvalgsvarer

Taastrup

13.000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

35.000 m²

1.500 m² *

Taastrup bymidte. Område 188
(Stationscentret) og 189
(stationsforplads syd). Område 136
(Taastrup Hovedgade)

13.0000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

-

-

Område 131 b (østlige del af
Rugvænget)

-

-

3.000 m²

1.500 m² *

0 m² – den eksisterende IKEA
på 37.260 m² bruttoetageareal
kan ombygges under forudsætning af, at forretningens
bruttoetageareal ikke øges.

-

-

Område 109 (IKEA)

Område 124 (Electric City)

0 m² – forretningen
kan videreføres

-

-

-

Område 105 a (Vindmøllegrunden
ved IKEA)

-

-

17.000 m²

1.500 m² *

Områderne 104 a, 107 a og d, 108
b, 123 a, b og c, 113 – områder
langs Roskildevej/Klovtoftekrydset

-

-

I alt 15.000 m²

1.500 m² *

* for ko

I områderne 105, 109 og 124 må der kun etableres detailhandel af regional betydning. Der kan ikke etableres
dagligvarehandel.

I erhvervsområderne 104 a, 107 a, 107 d, 108 b, 113,
123 a, 123 b, 123 c kan der langs Roskildevej indpasses
detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper.

Lokale centre:
Nybyggeri og omdannelse

Maksimale butiksstørrelser

Område 161: Blåkildecentret og
Højgårdscentret

0 m²

Dagligvarer: 1.200 m²
Udvalgsvarer: 500 m²

Område 142: Rønnevangscentret

300 m²

Dagligvarer: 1.200 m²
Udvalgsvarer: 500 m²

Lokale butikker:

Område 168
(Valbyvej/Dorphs A11é)

Nybyggeri og omdannelse,
idet eksisterende butikker kan bevares.

Maksimale butiksstørrelser

0 m²

500 m²

Kapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning
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Område 101
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til rekreativt grønt område.
I området kan der etableres nyttehaver, fortrinsvis for
pensionister. Haverne skal anlægges efter en samlet
plan, og de enkelte havers størrelse skal variere fra
100 til 200 m².
Haverne skal have en afstand på mindst 30 m til motorvejen og Sydskellet.
De enkelte haver kan ikke bebygges, men der kan etableres fælles opholdsrum og fælles redskabsskure.
Uden for haveområderne kan der ikke opføres bebyggelse.
Langs motorvejen etableres et beplantningsbælte på
mindst 30 m.
Langs Sydskellet etableres en beplantning, som harmonerer med vejens øvrige beplantning.

Område 102
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.41.
Området anvendes til haveboliger (parcelhuse o.l.).
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 100 m² af det øvrige etageareal.

Område 103, 103a, 103b
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område).
På området må der ikke opføres bebyggelse.

Område 104
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.36.1
samt del af lokalplan 1.36.
Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Boliger
kan kun etableres i tilknytning til erhverv. I området kan
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der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed
samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører
omgivelserne miljømæssige gener.
For matr.nr. 2c gælder, at området kan anvendes til
håndværks-, reparations- og lagervirksomhed samt administration og liberalt erhverv. Den eksisterende bebyggelse skal bevares.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Ny bebyggelse må ikke opføres mere end 8 m over
det omgivende terræn.
Ingen grund må være mindre end 1200 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Langs Holbækmotorvejen etableres et beplantningsbælte på minimum 25 m.
Inden for delområde a kan der indplaceres detailhandel for pladskrævende varegrupper. Delområde a er
stationsnært.

Område 105
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan
1.10.10.
Området anvendes til erhvervsformål (industri) og
værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engroshandel).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.). Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel
9, herunder virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som
derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 30.

Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 m højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan.
Ingen grund må være mindre end 2500 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 50% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontorer og administration og en plads pr. 100
m² etageareal til andre formål.
I området kan der eventuelt etableres en seniorklub.
Området skal udbygges efter en samlet plan. Friholdelseslinie omkring Dybendal sø langs motorvejen skal
respekteres. Disse arealer kan indregnes som fælles
friarealer.

Område 105A
Lokalplaner og byplanvedtægter: 1.10.12
Området anvendes til erhvervsformål (lettere fremstilling, værkstedsvirksomhed, samt engroshandel, biograf og restaurant).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.). Der kan indpasses detailhandel for særlig
pladskrævende varegrupper.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omgivende terræn, idet en mindre del af bebyggelsen kan opføres i 13,7 m højde efter nærmere bestemmelse i lokalplan. Der kan dog opføres 3 vindmøller med
en tårnhøjde på ca. 23 m.
Ingen grund må være mindre end 2500 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal, svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal

svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
kontorer og administration og en plads pr. 100 m² til andre formål, detailhandel dog 1 plads pr 50 m².
Området skal udbygges efter en samlet plan. Friholdelseslinie omkring Dybendal sø langs motorvejen skal
respekteres. Disse arealer kan indregnes som fælles friarealer.

Område 106, 107 og 108
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-10 samt lokalplan 1.10.11 og 1.10.7.
Området anvendes til erhvervsformål (industri og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed
samt engroshandel).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner
o.l.). Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel
9, herunder virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som
derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omgivende terræn.
Ingen grund må være mindre end 2500 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 50% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal
svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 3b. Der kan inden for delområde 107 a, 107 d
samt 108 b indpasses detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper.
Område 107a, 107 c, 107 d samt 108 a og 108 b er
stationsnære.
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Område 109

Område 112

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.10.9.
Området anvendes til regional detailhandel. Der kan
ikke etableres dagligvarebutikker.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Det samlede etageareal for området som helhed må
ikke overstige 45.606 m².
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omgivende terræn, IKEA dog 10,5 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.05.1.
Området anvendes til boligformål.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 110
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-10.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 111
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-10 samt lokalplan 1.10.5.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
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Område 113
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-05.
Området anvendes til bolig og erhvervsformål; i området kan indpasses butikker for særligt pladskrævende
varegrupper.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel
9, herunder virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som
derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal;
for detailhandel dog 1 plads pr. 50 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 114
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-05.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 115
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-05.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Delområde 115a er stationsnært.

Område 116
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-09
samt lokalplan 1.24.3.
Området anvendes til bolig- og erhvervsformål. I området kan der etableres håndværks-, reparations- samt
mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener. Ny boligbebyggelse kan
opføres, såfremt den ikke skønnes at ville medføre miljømæssige krav til eksisterende erhvervsvirksomhed.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel
9, herunder virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller luftgener, og som
derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden benyttelse af tagetage).
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig og en parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.

Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Området er stationsnært.

Område 117
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-01 og lokalplan 1.62.
Området anvendes til boligformål.
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden benyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 118
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.01.5 og
1.01.10 samt del af byplanvedtægt 1-01.
Området anvendes til institutioner o.l. (kirke, kirkegård
o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.). Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
Området er stationsnært.

Område 119
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-01.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
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areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 119A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.01.7.1.
Området anvendes til erhvervsformål (kontor, administration).
Der kan indrettes 1 bolig til bestyrer, portner, gartner
eller lignende.
Det samlede etageareal må for området under ét ikke
overstige 4.600 m².
De eksisterende bygninger og haveanlæggets hovedtræk skal bevares.
Nybyggeri skal respektere den eksisterende helhed.
Der skal anlægges mindst én parkeringsplads pr. 50
m² bruttoerhvervsetageareal og 1 plads per 100 m² boligetageareal.
Området er stationsnært.

Område 120 og 121
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-01.
Området anvendes til etageboligformål.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 120A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.01.9.
Området omfatter matr.nr. 4ae, 4af og 4ii.
Området må kun anvendes til kontorformål, administration og liberalt erhverv.
Der kan etableres bolig for en virksomhedsejer, administrator e.l.
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Bebyggelsen skal ligge i parkagtige omgivelser.
Byggeri må ikke opføres med mere end 1½ etage.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
Til parkering skal der minimum udlægges en plads pr.
50 m² etageareal til erhverv og en plads pr. 100 m² til
bolig.

Område 122
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-01.
Området anvendes til haveboliger (gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 122A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.01.8.
Området (matr.nr. 4ac og 4ap, del af 4 ih og del af 42
alle Taastrup Valby By, Taastrup-Nykirke) anvendes til
erhvervsformål (hotelvirksomhed).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må indrettes 1 bolig til brug for ejer, portner eller
lignende person med tilknytning til virksomheden.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
uden udnyttelig tagetage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
100% af boligarealet og 30% af det øvrige etageareal.
Til parkeringsformål skal der udlægges areal svarende
til mindst en parkeringsplads pr. hotelværelse og en
plads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 122B

Område 123 C

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.01.11.
Området (matr.nr. 4o, 4v, 4æ, 4ab og 4ei) anvendes til cityformål: liberale erhverv, kontor, service, atelierer, mindre ikke-forurenende fremstillingsvirksomhed, kulturelle
aktiviteter, undervisningsformål og restaurant. En kommende lokalplan skal fastlægge bevaringsbestemmelser
for den eksisterende bebyggelse inden for området.
På hjørnet af Kirkevej og Grundtvigsvej kan der tillades
en bebyggelsesprocent på op til 65. For det øvrige område fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 25.
Bebyggelsen på hjørnet af Kirkevej og Grundtvigsvej
kan opføres i op til 2,5 etager og have en højde på op til
14 meter. Bebyggelsen på det øvrige område må højst
opføres i 2 etager og være 11,5 meter højt.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-01
Området kan anvendes til lettere fremstilling, administration og service. Inden for området kan der indpasses forlystelser. Langs med Roskildevej kan der
indpasses detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Delområdet er stationsnært.

Område 123 A og B

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.37.
Området anvendes til regional detailhandel. Der kan
ikke etableres dagligvarebutikker.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal
svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.47.
Området anvendes til erhvervsformål (fremstillingsvirksomhed o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Langs med Roskildevej kan der indpasses detailhandel
for særligt pladskrævende varegrupper.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller luftgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omliggende terræn.
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 2,5 m³.
Der skal tilvejebringes et friareal, herunder beplantningsbælter, svarende til mindst 50% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Delområde a er stationsnært.

Område 124

Område 125
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-08 samt lokalplan 1.08.2.
Området anvendes til etageboligformål. Herudover
kan der opføres eller indrettes bebyggelse til betjening
af området såsom: klublokaler o.l. personalefaciliteter,
ejendomskontor og materialerum, mindre butikker og
værkstedsbutikker, restaurant, liberalt erhverv og offentlige servicefunktioner, der i væsentlig grad betjener bebyggelsen.
Inden for området må det samlede bruttoareal for butikker ikke overstige 1.000 m². Der må være 1 dagligKapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning
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varebutik med et bruttoetageareal på maks. 300 m².
Herudover må der etableres daglig- og udvalgsvarebutikker på op til 100 m² bruttoetageareal.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 60.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.

Område 126
Der tilføjes: Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt 1-08.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Området er stationsnært.

Område 126 A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.08.1.
Området anvendes til boligformål.
Bebyggelsen må kun opføres i 1½ etage.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed.
Området er stationsnært.

Område 127
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-08.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område og
boldbaner).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.
Området er stationsnært.
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Område 128
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til erhvervsformål (remiser, værksteder, sporanlæg, station o.l.).

Område 129
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-08 og del af byplanvedtægt 1-25.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 130
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 1.57.
Området anvendes til butikker, kontorer og liberale
erhverv. Der kan kun etableres detailhandel i stueetagen.
Langs Taastrup Hovedgade kan der være boligbebyggelse.
Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse.
Området er stationsnært og del af bymidten.
Område 130 A – erstattes af Område 188.

Område 131
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-06
og del af byplanvedtægt 1-03.
Området anvendes til erhvervsformål (lettere industri
og oplagspladser).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,

hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 m over
det omliggende terræn.
Ingen grund må være mindre end 1.500 m².
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 131 A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.03.3.
Området anvendes til offentlige formål (ældreboliger)
og haveboliger/liberale erhverv (de eksisterende parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for den
enkelte ejendom.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1,5 etage, en
del af ældreboligerne dog i 2 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet til boligformål og 25% af
etagearealet til øvrige formål.
Området er stationsnært.

Område 131 B
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-03.
Området anvendes til erhvervsformål (lettere industri
og oplagspladser). Der kan indpasses detailhandel for
særligt pladskrævende varegrupper.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening

må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Kontorbebyggelse med videre kan kun opføres og indrettes til de pågældende virksomheders administration.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 m over
det omliggende terræn.
Ingen grund må være mindre end 1.500 m².
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal erhverv og 4 parkeringspladser pr. 100 m² etageareal detailhandel.

Område 132 og 133
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-22.
Området anvendes til institutioner o.l. (plejehjem, beskyttede boliger o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området ikke overstige
40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 75 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 134
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.22.2
samt del af byplanvedtægt 1-22.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
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Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Inden for området kan der etableres en bebyggelse efter en samlet plan på matr. 6a, 6fb, 6dd.
I indtil 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Rådhushaven skal bevares som park.
Området er stationsnært.

Område 136
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.16.2.1,
1.16.2.2, 1.56, 1.56.1, 1.63 samt del af 1.57.
Området anvendes til bolig- og centerformål (butikker,
kontorer, offentlig service, hotel- og restaurantsformål
o.l.).
Områdets karakter med Taastrup Hovedgade som attraktiv strøggade skal fastholdes. Langs Taastrup Hovedgade skal der primært være butikker o.l. i stueetagen. I de overliggende etager kan der indrettes boliger,
kontorer og liberale erhverv.
På arealerne langs Østerparken, Vesterparken og sidegaderne kan der etableres boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner efter Byrådets nærmere godkendelse.
Området skal i princippet traﬁkbetjenes fra Vesterparken og Østerparken, således at ingen ejendom får
direkte tilkørsel fra Køgevej. Der udlægges arealer til
parkering langs Vesterparken og Østerparken.
Langs Taastrup Hovedgade i en zone på 30 meter må
bebyggelsesprocenten ikke overstige 100. For øvrige
arealer må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60.
Langs Taastrup Hovedgade skal bebyggelse opføres som
sluttet randbebyggelse i tre etager med mulighed for udnyttelse af tagetage. Husdybden må ikke overstige 13 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
50% af boligarealets bruttoetageareal og 10% af erhvervsarealets bruttoetageareal. Der skal anlægges 4
parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og én parkeringsplads per bolig.
Bebyggelsen på området mellem Parkvej og jernbanen
søges bevaret.
Ved Axeltorv udlægges et areal til offentlig tilgængeligt
grønt område.
Området er stationsnært og del af bymidten.
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Område 137 og 138
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-02.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Område 138 er stationsnært.

Område 139
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-02.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 140
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.

Område 141

Område 145

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-14.
Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Boliger
kan kun etableres i tilknytning til erhverv. I området kan
der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed
samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører
omgivelserne miljømæssige gener. Etagearealet til erhvervsformål skal være mindst dobbelt så stort som
etagearealet til boligformål.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 m over
det omliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Ingen grund må være mindre end 1.500 m² og større
end 3.000 m².

Område 142
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.23.
Området anvendes til detailhandel o.l., børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek o.l. offentlige formål.
Detailhandelsudviklingen skal ske i overensstemmelse
med rammeplanens bestemmelser.

Område 143
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.33.
Området anvendes til institutioner o.l. (kirke, kirkegård
o.l.). Der må kun etableres boliger til tjenesteformål
(portner o.l.).
Arealet nord for regnvandsbassinet kan midlertidigt anvendes til andre formål.

Område 144
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-11
samt lokalplan 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3 1.11.4 og 1.11.5.
Området anvendes til institutioner o.l. (plejehjem, kirke, børneinstitutioner o.l.).
Der må ikke etableres nye boliger, men de eksisterende boliger kan bevares.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal
svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 146
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-30.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
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Område 147

Område 150a og 150b

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-30.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område,
boldspil o.l.).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til offentlige formål (vandforsyningsanlæg o.l.).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
som er nødvendig for den fastlagte funktion.

Område 148
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde
(rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund
o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 149
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.39.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Matr.nr. 8e kan anvendes til særlige institutionsformål
(værkstedsskole o.l.) med funktionærbolig og et begrænset antal boliger for elever. Til disse særlige formål skal der udlægges et parkeringsareal svarende til
1 plads pr. 50 m² etageareal.
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Område 151
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 152
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 153
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.

Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 154 og 155

Område 159

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område).
På området må der ikke opføres bebyggelse.

Område 156
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 10ka.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 157
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til skoleformål. Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end
to etager (uden udnyttelse af tagetagen).

Område 158
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere
end to etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal
svarende til mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 160
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område).
På området må der ikke opføres bebyggelse.

Område 161
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-13
samt lokalplan 1.27, 1.38, 1.42 og 1.46.
Området anvendes til detailhandel, børneinstitution,
bibliotek og andre offentlige formål, herunder forsamlings- og mødelokaler og ældreboliger. Der kan i centerområdet desuden etableres et mindre antal små
boliger, primært egnede for enlige.
Detailhandelsudviklingen skal ske i overensstemmelse
med rammeplanens bestemmelser.
Ingen bebyggelse må opføres i mere end to etager.
Blåkildegård skal søges bevaret. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40.

Område 162
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 1-32.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
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Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Ved opførelse af nyt byggeri skal der tages særlige hensyn
til indpasning i den eksisterende bebyggelsesstruktur.
Området er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-21.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Området er stationsnært.

Område 163

Område 166

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-21.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 7fn, 7fo, 7fr, 7gh, 7gi, 7gk.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07 samt lokalplan 1.58.
Området anvendes til offentlige formål (plejehjem, beskyttede boliger, fritidscenter, børneinstitutioner, legeplads o.l.).
Der må ikke etableres nye boliger, men de eksisterende boliger kan bevares.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Området er stationsnært.

Område 164
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-21.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.
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Område 165
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Område 166A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.45.
Området (som omfatter matr.nr. 14di plus del af matr.
nr. 14dk) anvendes til boligformål (tæt/lav).
Bebyggelsen må kun opføres i én etage uden udnyttelse af tagetage.
Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke
overstige 25.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet. Der skal udlægges areal
til en parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 167
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 168
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 119, 1-26, del af byplanvedtægt 1-04, lokalplan 1.26.3,
1.26.4 og 1.04.1.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 5ez, 15cn, 14n, 5bt, 5af, 5co, 5gm, 5bi, 5bk, 5bl,
5cd, 6hu, 6at.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 169
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07, lokalplan 1.07.1.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 170
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07. Området anvendes til skoleformål.
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 14zz.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Området er stationsnært.

Område 171
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til fritidsformål (idrætsbaner, haller
o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).

Område 171A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.53.
Området udlægges til boligformål (seniorbofællesskab,
ældrevenlige boliger o.l.).
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,3 parkeringsplads pr. bolig.

Område 171B
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen
På området må ikke opføres bebyggelse.

Område 172
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
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Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 173
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 174
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-04 og 1-07, lokalplan 1.04.2.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Delområde a er stationsnært.
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Område 176
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af 1-04.
Området anvendes til boliger, forsamlingslokaler, kontorer o.l.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Området er stationsnært.

Område 177
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området kan anvendes til boligformål, offentlige formål samt lettere erhverv, der er foreneligt med boligformål. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte
ejendom ikke overstige 35.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges 1,5
parkeringsplads pr. bolig og to parkeringspladser pr.
100 m² etageareal erhverv.
Området overgår fra landzone til byzone ved lokalplanlægning.

Område 178
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.61.
Området anvendes til boligformål.
Inden for området kan der opføres maks. 20 boliger
med tilhørende fælleshus.
Bebyggelsesprocenten må maks. være 30.
Der skal anlægges 1 parkeringsplads per bolig.

Område 175

Område 182

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
1-07.
Området anvendes til kolonihaver. På den enkelte have
må bebyggelsen ikke overstige 25 m². Den skal opføres
i lette materialer og kun én etage (uden udnyttelse af
tagetage). Delområde A er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.21.4.
Området anvendes til boligformål. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 65%.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
Der skal anlægges 1 parkeringsplads per bolig og udlægges ½ parkeringsplads per bolig.
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Område 184
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.19.1.
Området anvendes til boligformål.
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 77. Bebyggelsen må ikke opføres i mere
end 2 etager med udnyttet tagetage.

Område 185
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.35.1.
Området anvendes til boligformål samt erhverv.
Inden for området kan der opføres 7 boliger. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 65. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.
Der skal udlægges 1 parkeringsplads per bolig. Der skal
tilvejebringes i forhold til ejendommens størrelse et passende udeopholdsareal til alle boliger på ejendommen.

Område 186
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.56.1.
Området kan anvendes til erhvervs- og boligformål
samt detailhandel og bankvirksomhed o.l. Bebyggelsens stueplan må kun anvendes til detailhandel og
bankvirksomhed o.l.
De øvrige etager må kun anvendes til liberalt erhverv
som kontorer og klinikker samt boliger.
Bebyggelse langs Taastrup Hovedgade og Lindevej må
kun opføres som en sluttet bebyggelse i højst 3 etager
med udnyttet tagetage.
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 105.

Område 187
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.63.
Området kan anvendes til butiks-, erhvervs- og boligområde.
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 100 for
bebyggelse langs Taastrup Hovedgade. Bebyggelse
langs Taastrup Hovedgade kan maks. opføres i en højde af 16 meter målt fra terræn til tagkip med en maks.
dybde på 13 meter.
Langs med Pile Allé og Vesterparken kan der opføres
en bebyggelse på 3.200 m² i form af 5 punkthuse, hvis

grundplan maksimalt må udgøre 200 m². Højden på bebyggelsen må maksimalt være 16 meter målt fra terræn
til tagkip. For bebyggelse langs Pile Allé og Vesterparken må bebyggelsesprocenten ikke overskride 70.

Område 188
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 1.57.
Området anvendes til detailhandel, erhvervsformål
(administration og liberale erhverv), offentlig service
som bibliotek, restaurant, møde- og konferencefaciliteter samt boligformål.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager.
Der kan kun etableres detailhandel i stueetagen.
Til parkering skal der anlægges 4 parkeringspladser per
100 m² etageareal detailhandel, 2 parkeringspladser pr.
100 m² etageareal erhverv samt 1 parkeringsplads pr.
bolig. Der skal etableres udeopholdsareal svarende
til 50% af boligetagearealet og 10% af detail- og erhvervsetagearealet.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 189
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 1.57.
Området anvendes til centerformål og offentlige formål
(stationsforplads, traﬁkterminal til bus, taxi, personbiler, cykler og fodgængere), detailhandel, offentlig service, liberale erhverv, administration, hotel, restaurant,
café, møde- og konferencefaciliteter samt boliger.
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
50% af boligarealets bruttoetageareal og 10% af erhvervsarealets bruttoetageareal. Der skal anlægges 4
parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og 1 parkeringsplads pr. bolig.
Byggeri i området skal med sin udformning bidrage til
at styrke stationsforpladsen som en rummelig pladsdannelse og markere indgangen til bymidten.
Området er stationsnært og en del af bymidten.
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Arealanvendelse og zonestatus
Arealernes primære anvendelse fastlægges som vist
på arealanvendelsesplanen (kort 3.2.2), som opdeler
hovedområdet i enkeltområder. Landzonearealer skal
i lokalplanlægningen overføres til byzone.
Inden for hvert enkeltområde kan der i lokalplan kun
optages bestemmelser om anvendelse af arealer til
andre formål end angivet på arealanvendelsesplanen,
såfremt det er i overensstemmelse med enkeltområdets rammebestemmelser eller rammeplanens retningslinjer for detailhandel, offentlig service og kulturelle aktiviteter.

Traﬁk
For nye vejanlæg, kollektiv traﬁk, stianlæg mv. inden
for hovedområdet gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:
• Hovedstrukturens traﬁkveje og kvartersgader skal udgøre hovedområdets overordnede vejnet.
• For de ubebyggede arealer fastlægges linjeføringer
af veje og stier i princippet som vist på kort 3.2.3.
Linjeføringen skal detailplanlægges og:
• Traﬁkken fra gader af lavere klasse bør kunne ledes
ud på det overordnede vejnet så direkte som muligt.
• Sydvej er anlagt vinkelret på Hveen Boulevard. Det
skal være muligt at udrette begge veje, således at
Sydvej fortsætter over i Ishøj Stationsvej, og Hveen
Boulevard udmunder vinkelret på Sydvej. Inden for
kommunegrænsen skal arealer til forlægning af Hveen Boulevard reserveres.
• Traﬁkafviklingen mellem Hveen Boulevard, Ishøj Stationsvej, Køgevej, Sydvej saneres, således at den overordnede traﬁk afvikles effektivt på de overordnede
veje, og gennemkørende traﬁk undgås i byerne.
• Det dobbelte vejanlæg ved Blekinge Boulevard skal
ved forlængelse mod vest indsnævres og videreføres som almindelig vej.

• Høje Taastrup Banegård er anlagt som Vestegnens
overordnede traﬁkterminal – mødestedet mellem de
forskellige traﬁkarter – med hovedbanegård, busterminal og faciliteter for taxi, personbiler, cyklister og
fodgængere.
• Der reserveres areal til en langtidsparkeringsplads
sydvest for banegården.
• Ved lokalplanlægningen af nye byområder skal der
tages stilling til, hvor nye busstoppesteder vil kunne
etableres.
• De nødvendige arealer til anlæg af 5. spor mellem
Hvidovre og Høje Taastrup skal reserveres.
• Ved nye boligbebyggelser planlægges traﬁksystemet
mellem underordnede traﬁk-/kvartersveje og hovedstisystemet i henhold til færdselslovens § 40. Stinettet skal tilpasses kommunens øvrige stisystem.
• Der skal reserveres arealer, så følgende stikrydsninger eventuelt etableres som niveauforskudte skæringer: Nord-sydgående stiers skæring med Roskildevej, Skåne Boulevard og Blekinge Boulevard, østvestgående stiers skæring med Hveen Boulevard og
Halland Boulevard samt sti langs Sydvej.
• Anlæg af stikrydsninger og nye bebyggelser skal i videst muligt omfang koordineres med den kollektive
traﬁk (busstoppesteder).
Rammerne er på kort 3.2.3 konkretiseret i et principdiagram. I lokalplanlægningen kan principdiagrammet
afviges, såfremt lokalplanen indeholder en alternativ
løsning, som er i overensstemmelse med ovenstående rammer.
Ved planlægning af boligbebyggelse langs Roskildevej,
Sydvej, Hveen Boulevard, Halland Boulevard, Blekinge
Boulevard og Skåne Boulevard skal der tages hensyn
til, at det udendørs støjniveau ikke må overstige den til
enhver tid gældende maksimumsgrænse. Dette krav
skal primært opfyldes ved bebyggelsens placering
og udformning.
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Under rammebestemmelserne for de enkelte områder
er angivet en norm for udlæg af arealer til parkeringsformål. Disse normer skal alene anvendes som udgangspunkt for fastlæggelse af arealreservationer.
Der kan i lokalplan fastlægges lavere normer, såfremt
parkering anlægges fælles for ﬂere ejendomme, eller
såfremt den kollektive traﬁkbetjening gør det rimeligt.
I den enkelte lokalplan vil der om nødvendigt som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse blive fastsat
særlige krav om anlæg af parkeringspladser.
De anførte parkeringsnormer for bymidten kan nedsættes med 30% under forudsætning af, at udbygningen
foregår ud fra en samlet planlægning, som godtgør, at
dobbeltanvendelse af parkeringspladser i en vis udstrækning kan ﬁnde sted (arbejdsparkering om dagen,
boligparkering om natten).

Tekniske anlæg
Rammerne for etablering af tekniske anlæg i hovedområdet fastsættes på følgende måde:
• Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede ledningsanlæg (vandforsyning, el, spildevand,
fjernvarme, gas).
• Der skal sikres mulighed for etablering af kollektiv
varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan.
• Der reserveres areal til nye regnvandsbassiner øst
for City 2 (under p-plads), i område 232 og på grænsen mellem område 234 og 235. Nye ledningsanlæg
regnes primært anlagt i vej- og stiarealer samt langs
eksisterende vandløb.
• Området vandforsynes i henhold til HøjeTaastrup Kommunes vandforsyningsplan.
Der skal reserveres areal til et vandreservoir i område 223 (alternativt i område 215).
• Der skal lokalt være mulighed for indplacering af mindre transformerstationer.
Særlige restriktioner omkring affaldsvarmeværk og
godsbanegård.
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Omkring det i område 205 placerede affaldsvarmeværk fastsættes følgende restriktioner:
• Inden for en afstand af 500 m til værket må der ikke
udlægges nye boligområder. Der må ikke etableres
støjfølsomme funktioner, før det er godtgjort, at Miljøstyrelsens vejledninger for støjbelastning kan overholdes.
Tilsvarende restriktioner skal være gældende for den i
område 206 fastlagte godsbanegård.

Forurenet jord
På en række ejendomme er der konstateret ældre forureninger som følge af spildt eller nedgravet affald.
Registreringen betyder, at ejendommens anvendelse
ikke må ændres uden afmelding eller frigivelse fra Københavns Amt. Der må således bl.a. ikke udføres bygge- eller anlægsarbejder eller ændres arealanvendelse
(f.eks. fra erhverv til institution).
En række øvrige ejendomme i kommunen undersøges i
disse år af amtet for at afgøre, om de også er forurenet
og dermed skal registreres. De registrerede ejendomme
bliver efter amtets prioritering undersøgt nærmere, og
overvågning af forureningen, afværgeforanstaltninger eller oprydning iværksættes. Når ejendommene er renset
op, bliver de afmeldt. Nærmere oplysninger om, hvilke
ejendomme, der aktuelt er registreret, kan fås hos Københavns Amt, der er myndighed for affaldsdepoterne.

Detailhandel
Rammerne for detailhandel i hovedområdet fastlægges på følgende måde
Ramme for udbygning
Dagligvarer og udvalgsvarer

Maksimale butiksstørrelser
Dagligvarer og
udvalgsvarer **

Ramme for særligt
pladskrævende udvalgsvarer

Maksimale butiksstørrelser, særligt
pladskrævende udvalgsvarer

Høje Taastrup i alt

30.000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

5.000 m²

1.500 m² *

Område 228 (City2)

12.000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

-

-

Område 223
(Banegårdsområdet) og
227 (Vest for City2)
Område 240
(Multiarena-området)

6.000 m²

1500 m²

-

-

12.000 m² ****

1500 m²

-

-

Område 208 (tidl.
Postcenter)

Mulighed for indpasning af
butikker i lokalcenter***

-

1.500 m² *

Område 204 (Hardi,
Helgeshøj Allé)

-

-

Område 220:
Gadehavecentret

0 m² – eksisterende butik kan
bevares

Dagligvarer: 1.200 m²
Udvalgsvarer: 500 m²

Samlet ramme for
område 208 og 204
på i alt 5.000 m²
Samlet ramme for
område 208 og 204
på i alt 5.000 m²
-

1.500 m² *

-

* For kommunen som helhed kan der dog realiseres 1 butik på 5.000 m² i planperioden; i øvrigt er den maksimale butiksstørrelse 1.500 m².
Inden for enten område 208 eller område 204 kan Byrådet således tillade, at der indrettes en butik for særligt pladskrævende varer på op til
5.000m².
** De eksisterende store butikker i område 228 kan bevares.
*** Muligheden for et lokalcenter på i alt 2.400 m² inden for rammeområde 238 er ﬂyttet til område 208.
**** I område 240a kan der indrettes 12.000m² detailhandel (udvalgsvarer), dog kun som en del af Multiarenaprojektet.

Offentlig service samt kulturelle
aktiviteter og forlystelser
Børneinstitutioner, ungdomsklubber, spejderlokaler o.l.
samt boliger til bestemte aldersgrupper (unge, pensionister) kan umiddelbart og uden nærmere præcisering
i rammebestemmelserne etableres på arealer, der er
udlagt til boligformål.
Mindre forsamlingshuse o.l., som udelukkende har
tilknytning til boligbebyggelsen inden for et enkeltområde, kan umiddelbart og uden nærmere præcisering i
rammebestemmelserne etableres på arealer, som er
udlagt til boligformål.

Skoler, idrætsanlæg, seniorklubber og kirker kan kun
placeres i områder, hvor det direkte fremgår af rammebestemmelserne for det pågældende enkeltområde.
I område 223 eller 227 skal der være mulighed for indplacering af et nyt hovedbibliotek.
Område 240 a, udpeges som område med mulighed
for indpasning af særlige former for forlystelser, jævnfør
bestemmelserne i rammerne for lokalplanlægningen.
Derudover kan forlystelser kun indpasses jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor. Spilleautomathaller
kan alene etableres i det særligt udpegede område.

Kapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning

59

Beplantning
For beplantning i hovedområdet fastlægges følgende
retningsgivende principper:
• Eksisterende beplantning skal søges bevaret og suppleret.
• Større erhvervsarealer skal afgrænses af beplantningsbælter.
• Langs pladser og torve fastlægges en samlet beplantningsplan.
• For § 40-gader fastlægges en beplantningsplan.
• Stier i eget tracé og fritidsarealer beplantes med læhegn og lignende.
• Lokalplaner for nye byområder skal indeholde bestemmelser om en samlet beplantningsplan.

Kirke med omgivelsesfredning
Opmærksomheden henledes på, at der er omgivelsesfredning ved Høje-Taastrup Kirke.

Retningslinjer for udbygning
af ubebyggede områder
Alle ledige områder kan umiddelbart bebygges. Der
kan dog i lokalplan fastsættes bestemmelser om, at ny
bebyggelse kun må ibrugtages under forudsætning af
tilstedeværelse af vej, friarealer og lignende.
Der kan i lokalplan fastlægges yderligere betingelser
med hensyn til etablering af stier, veje og friarealer
som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse.

Fortætning
Rammebestemmelserne for enkeltområder sigter for
en række enkeltområder på at muliggøre en fortætning
i det stationsnære område. For en række delområder
vest for Halland Boulevard, syd for jernbanen er fortætningen dog afhængig af, at der etableres vejadgang fra
Ring 5 ad Blekinge Boulevard.
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Område 204
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.03.3.
Området anvendes til erhvervsformål (industri og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed
samt engroshandel). I området kan indpasses butikker
for særligt pladskrævende udvalgsvarer.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40. Området skal bebygges efter en
samlet plan.
Bebyggelsens facader må ikke have en højde, som
overstiger 10 m, og ingen del af bebyggelsens tag må
hæves mere end 15 m over terræn.
Der skal reserveres arealer til en rampe fra Holbækmotorvejen til Hveen Boulevard.
Langs Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard reserveres areal til et min. 30 m bredt beplantningsbælte.

Område 205
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.161, del
af lokalplan 2.02.
Området anvendes til offentlige formål (kommunaldepoter og oplag med tilknyttet administration og eventuelle mindre reparationsværksteder).
Inden for en del af området kan der etableres et affaldsvarmeværk, der klassiﬁceres som en særligt forurenende virksomhed, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omkringliggende terræn. Affaldsvarmeværket må
dog gives en højde på op til 30 m.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
I området kan der eventuelt etableres en seniorklub.
Området skal omkranses med afskærmende beplantning.

Område 206
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.22.
Området anvendes til offentligt formål og tung transportvirksomhed såsom jernbaneterminal, speditions-

virksomhed o.l. med tilhørende administrationsbebyggelse og tekniske anlæg.
Der kan etableres virksomhed, som giver anledning til
væsentlig støj samt til- og frakørsel med tunge køretøjer.
Der kan ikke etableres boliger eller detailhandel inden
for området.
Langs områdets sydgrænse etableres en ny vej med
forbindelse til Halland Boulevard.
Bebyggelsesprocenten må i almindelighed ikke overstige 40. Det skal dog være muligt, hvor særlige forhold taler herfor, at fastlægge bestemmelse om en
maksimal bebyggelsesprocent på 50.
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12,5 m. Der
skal være mulighed for, at tekniske anlæg og særlige
bygningsdele gives en større højde efter nærmere fastsatte retningslinjer.
På den enkelte ejendom skal der etableres udendørs
friareal svarende til mindst 10% af etagearealet.
Langs områdets grænser mod øst, syd og vest skal der
etableres afskærmende beplantning.
Det skal sikres, at parkeringspladser til lastbiler kan
etableres i fornødent omfang.

Område 207
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.22.
Området anvendes til erhvervsformål – såsom transport- og speditionsvirksomhed, produktion, laboratorier, værksteder, lager- og distributionsvirksomhed og
lignende funktioner, som naturligt hører hjemme i et
område af denne karakter – med tilhørende administrationsbebyggelse og tekniske anlæg.
Der kan etableres virksomhed, som giver anledning til
væsentlig støj samt til- og frakørsel med tunge køretøjer.
Der kan ikke etableres boliger i området.
Der skal i lokalplan fastlægges nærmere retningslinjer
for funktionernes indbyrdes placering. Det skal herunder sikres, at virksomheder med højt støjniveau placeres i områdets vestlige og sydlige del.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12,5 m. Der
skal være mulighed for, at tekniske anlæg og særlige
bygningsdele gives en større højde efter nærmere fastsatte retningslinjer.
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På den enkelte ejendom skal der tilvejebringes et
udendørs opholdsareal svarende til mindst 10% af
etagearealet.
Langs områdets grænser mod nord, øst, syd og vest
skal der etableres afskærmende beplantning.
Det skal sikres, at parkeringspladser til lastbiler kan
etableres i fornødent omfang.

Område 208
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.04.1.
Området anvendes til lokalcenter for detailhandel,
erhvervsformål, der er forenelige hermed (serviceerhverv, liberale erhverv, lettere produktion, lager og
administration). I området kan indpasses butikker for
særligt pladskrævende udvalgsvarer. En forudsætning
for områdets udvikling er, at der kan skabes den nødvendige parkering, f.eks. ved at inddrage et mindre delområde af rammeområde 238
Området må ikke yderligere bebygges.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
10% af etagearealet.
Den kørende adgang til området skal foregå fra Frøgård Allé.
Området er stationsnært.

Område 209
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 2-03,
lokalplan 2.03.4.
Området anvendes til institutioner o.l. (forskning, rådgivning og undervisning med tilhørende værksteder,
lagerbygninger, administration, kollegieværelser, regnvandsbassin, parkanlæg, varmecentral o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området ikke overstige
50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 50% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Der etableres afskærmende beplantning mod Roskildevej. Opmærksomheden henledes på amtets byggelinje.
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Området er stationsnært. Det er en forudsætning for
udviklingen af stationsnære aktiviteter, at stiforbindelsen til stationen forbedres.

Område 210
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.03.1.
Området anvendes til erhvervsformål og institutioner
o.l. (forskning, rådgivning og undervisning, administration og lagervirksomhed samt lettere værksteds- og
produktionsvirksomhed).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området ikke overstige
50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 20% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal,
dog kun 1 pr. 100 m² etageareal til lagervirksomhed.
Der etableres afskærmende beplantning mod Roskildevej og Hveen Boulevard. Opmærksomheden henledes på amtets byggelinje.
Området er stationsnært. Det er en forudsætning for
udviklingen af stationsnære aktiviteter, at stiforbindelsen til stationen forbedres.

Område 211
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.03.2.
Området anvendes til administrations- og kontorformål,
institutioner forskning, rådgivning og undervisning, lagervirksomhed samt lettere værksteds- og produktionsvirksomhed. Afgrænsning af arealer til de nævnte
anvendelsesformål fastlægges nærmere i lokalplaner.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området ikke overstige
40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Bebyggelsen skal opføres på den østlige del af arealet
efter en samlet plan.
Byggelinjerne mod Helgeshøj skal respekteres.
I bebyggelsen kan evt. indplaceres et motel.
Området er stationsnært. Det er en forudsætning for
udviklingen af stationsnære aktiviteter, at stiforbindelsen til stationen forbedres.

Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Området er stationsnært og delvis del af bymidten.

Område 213

Område 216

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-04, lokalplan 2.04.2, 2.04.3 og 2.07.2.
Området anvendes til boligformål, dog med mulighed
for mindre butikker, servicepræget virksomhed, liberale erhverv samt institutioner og kollektive anlæg til
brug for området.
Den eksisterende bebyggelse og beplantning skal søges bevaret.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end
600 m² netto.
Området er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-05, del af lokalplan 2.05.1.
Området anvendes til offentlige formål (rådhus med
tilhørende anlæg og bygninger).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 25 m² kontoretageareal plus 1 plads pr. 6 siddepladser i forsamlingslokaler.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 214
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-04 og 2-05.
Området anvendes til offentlige formål (offentlig tilgængelig park, kirke, kirkegård og præstegård med
tilhørende have).
Den eksisterende bebyggelse og beplantning skal søges bevaret.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Området er stationsnært.

Område 215
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-04, lokalplan 2.07, 2.07.4 og 2.07.5.
Området anvendes til institutioner o.l. ( gymnasium,
kirke, privat skole, plejehjem, beskyttede boliger o.l.).

Område 217
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-06.
Området anvendes til tæt- lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig.
Der etableres afskærmende beplantningsbælter mod
Halland Boulevard og Roskildevej. Opmærksomheden
henledes på amtets byggelinje.
Området er stationsnært.
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Område 218
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-06, del af lokalplan 2.11.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 60.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end ﬁre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig.
Der etableres afskærmende beplantningsbælter mod
Roskildevej og Hveen Boulevard. Opmærksomheden
henledes på amtets byggelinje.
Området er stationsnært.

Område 219
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-06, 2.06.8 og 2.06.9.
Området anvendes til erhvervsformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der etableres afskærmende beplantningsbælter mod
Roskildevej og Hveen Boulevard. Opmærksomheden
henledes på amtets byggelinje.
Området er stationsnært.

Område 220
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-06, lokalplan 2.14.
Området anvendes til detailhandel, liberale erhverv og
ikke-generede fremstillingsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige
40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage). Detailhandelsudviklin-

66

Kapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning

gen skal ske i overensstemmelse med rammeplanens
bestemmelser. Der skal tilvejebringes et opholdsareal
svarende til mindst 20% af etagearealet. Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende
til en parkeringsplads pr. 25 m² etageareal. Der etableres afskærmende beplantningsbælter mod Hveen
Boulevard. Opmærksomheden henledes på amtets
byggelinje.
Området er stationsnært.

Område 221
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til etageboligformål. Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 60.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end ﬁre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal
svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Der etableres
afskærmende beplantningsbælter imod banen.
Området er stationsnært.

Område 222
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-06, lokalplan 2.06.10, del af lokalplan 2.11.
Området anvendes til skole, opholds- og legearealer
og børneinstitutioner.
Inden for området kan der efter Byrådets nærmere retningslinjer etableres en grillforretning under forudsætning af, at bebyggelsen kun opføres i én etage, og at
der anlægges 3 parkeringspladser i tilknytning til forretningen. Der må kun etableres boliger til tjenesteformål
(portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Området er stationsnært og delvis del af bymidten.

Område 223

Område 224

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.13, 2.13.1,
2.13.1.2, 2.13.1.3, 2.13.1.4, 2.13.1.5, 2.13.1.6, 2.13.1.7,
2.13.1.8, 2.13.1.9, 2.13.1.10, 2.13.1.12, 2.13.1.13,
2.13.1.14, 2.13.1.15, 2.13.1.17, 2.13.1.18, 2.13.1.19,
2.13.1.20, 2.13.1.21, del af lokalplan 2.13.1.11.
Området anvendes til banegård med tilhørende parkering m.m. (delområde A), butikker, kontorer, boliger,
offentlige formål og mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed (delområderne B og C).
Delområderne B og C skal udbygges efter en samlet plan.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 100 for området
som helhed. Nærmere retningslinjer for butiksarealerne
og boligarealernes størrelse er fastsat i rammeplanen.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.09.1,
2.09.1.2, 2.09.1.3, 2.09.1.4, 2.09.1.5, 2.09.1.6, 2.09.1.7,
2.09.1.8, 2.09.1.9, 2.09.1.10, 2.09.1.11, 2.09.1.12,
2.09.1.13.
Området anvendes til boligformål og en skole. Der
skal reserveres arealer til boliger for særlige aldersgrupper (ungdomsboliger, ældreboliger e.l.). Inden
for området skal der endvidere reserveres arealer til
børneinstitutioner, eventuelt et mindre lokalcenter,
og til samlede grønne områder. På hjørnet af Halland
Boulevard og Sydvej kan der eventuelt etableres en
servicestation.
Boligbebyggelsen opføres i ﬁre byenheder (delområde B, C, D og E), som adskilles af grønne kiler og
en bygrønning (delområde A). Hver byenhed bygges
op omkring et torv med busstoppested. Langs de omliggende veje fastlægges en støjzone med skovagtig
beplantning. Afgrænsning mellem delområder og retningslinjer for støjzonens udstrækning fastlægges endeligt i lokalplanlægningen.
De overordnede vej- og stiforløb – herunder en særskilt
bustracé – fastlægges i princippet som vist på tegningen, idet den endelige placering fastlægges i lokalplanlægningen.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 50% af etagearealet til boliger, 125%
af etagearealet til butikker og 75% af etagearealet til
andre funktioner.
Området er stationsnært og del af bymidten.
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Delområde A anvendes til fælles friarealer, skole med
tilhørende idrætsfaciliteter, børneinstitutioner. Eventuelt kan der indplaceres et mindre ﬁlialbibliotek. I de fælles friarealer kan der eventuelt indpasses nyttehaver til
områdets beboere.
Boligbebyggelsen opføres dels som tæt-lav, og dels
som etageboliger, idet der dog skal være mulighed for
indplacering af parcelhuse i delområde D og E (Vesterby og Sønderby).
Der skal lægges vægt på at tilvejebringe et varieret
udbud af boligtyper og boligstørrelser, idet hovedvægten dog skal lægges på de mellemstore boliger, mens
andelen af de helt store og de helt små boliger skal
søges begrænset.
Inden for området kan der i alt opføres ca. 15-1700 boliger, heraf maks. ca. 500 etageboliger. Der tilstræbes
variation i byenhedernes størrelse og tæthed, således at
der i delområde B vil kunne opføres op til ca. 470 boliger,
i delområde C op til ca. 410 boliger, i delområde D op til
ca. 440 boliger og i delområde E op til ca. 380 boliger.
Det endelige boligtal fastlægges i lokalplanlægningen.
Etageboliger skal i princippet opføres mod bygrønningen og i delområde B.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 for etageboliger og 30 for tæt-lav.
Det samlede friareal skal for boligbebyggelsens vedkommende udgøre mindst 100% af etagearealet.
Ved ejerboliger i tæt-lav bebyggelse må grundarealet
(med byggeret) ikke være mindre end 300 m².
Der udlægges parkeringsarealer svarende til mindst
1,5 plads pr. bolig.
Hver af byenhederne skal udbygges ud fra en samlet
plan.

Område 225
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-04 og 2-05, lokalplan 2.07.2, 2.07.3, del af lokalplan
2.05.1.
Området anvendes til boligformål. Der kan endvidere
etableres beskyttede boliger.
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end én etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal, svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et are-
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al svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 226
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.19,
del af 2.19.4 samt lokalplan 2.19.5 og 2.19.6.
Området anvendes til administrations- og kontorbyggeri, IT- Medico og lignende lettere produktion og
forskning (indpasning af lettere produktion kan ske i
den udstrækning, blandingen af boliger og arbejdspladser opretholdes), boliger, butikker, offentlige og kulturelle formål samt andre serviceprægede byfunktioner,
som efter Byrådets skøn på naturlig måde kan indpasses i området.
Det maksimale etageareal fordelt på funktioner fastlægges i princippet efter følgende nøgle:
- 22.100 m² boligetageareal
- 84.200 m² etageareal til kontorer, administration o.l.,
heraf skal 30.200 m² indgå i et markant vartegn for
Høje Taastrup by inden for byggeområde A2 i lokalplan 2.19
- 8.700 m² etageareal til offentlige funktioner
- 1.500 m² butiksareal
Under forudsætning af, at der etableres vejadgang til
Ring 5 via Blekinge Boulevard, kan etagearealet til kontorer, administration o.l. øges yderligere til 102.400 m²,
således at det samlede etageareal udgør 134.700 m².
Bebyggelsen skal opføres ud fra en samlet plan for
området under ét. Der skal i denne plan udlægges
areal til en bypark.
Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager, idet der på
særligt markante steder i bebyggelsen i lokalplan kan
fastsættes bestemmelse om større bygningshøjde,
herunder etablering af markant vartegn for Høje Taastrup by i byggeområde A2 i lokalplan 2.19.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 10% af etagearealet til andre formål.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges:
1 plads pr. bolig
4 pladser pr. 100 m² butiksareal
2 pladser pr. 100 m² etageareal til kontorer, administration, offentlige funktioner o.l.
Det forudsættes samtidig, at mindst 75% af områdets
parkering udlægges som fællesparkering.
Området er stationsnært.

Område 227
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-10, lokalplan 2.17, 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3, 2.17.4,
2.17.5, 2.17.6.
Området anvendes til butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder.
Der kan maks. opføres 100.000 m² etageareal svarende
til en bebyggelsesprocent på ca. 55 for området under
ét.
Herunder op til:
19.000 m² til boligformål
9.000 m² til butiksformål
64.300 m² til cityerhverv/kontorformål
13.400 m² til offentlige formål
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end ﬁre etager.
Bestemmelsen kan afviges, hvor særlige forhold taler
for det.
Detailhandelsudbygningen skal foregå i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for udbygning
af detailhandelen i Høje Taastrup by.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
100% af etagearealet til boligformål og 10% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges:
1 p-plads pr. bolig
4 p-pladser pr. 100 m² butiksareal
2 p-pladser pr. 100 m² etageareal til andre formål
Området er stationsnært og del af bymidten.

Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 125% af etagearealet til butikker og
75% af etagearealet til andre funktioner.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 229
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan
2.13.1.11, lokalplan 2.15, 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4,
2.15.5.
Området anvendes til administration, forskning, rådgivning, undervisning samt mindre fremstillingsvirksomhed. Der kan etableres enkelte boliger (bestyrer-,
portnerbolig o.l.) i tilknytning til den pågældende virksomhed.
Området skal udbygges efter en samlet plan.
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må
ikke overstige 90.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Byrådet kan dog, hvor særlige forhold taler for det, tillade større højder.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 20% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der udlægges minimum 1 bilplads pr. 50 m² institutions- og erhvervsareal, 1,5 bilplads pr. bolig. Inden for området kan der indrettes to
regnvandsbassiner til afvanding af området.
Området er stationsnært.

Område 228

Område 230

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-10, lokalplan 2.10.1, 2.10.3.
Området anvendes til butikker, kontorer og offentlige
formål. Der må kun etableres boliger til tjenesteformål
(portner o.l.).
På arealet mellem den nuværende bebyggelse og bebyggelsen på område 227 kan der opføres to kontorhuse i 12 etager med et samlet etageareal på 12.500
m² samt 12.000 m² detailhandel.
Detailhandelsudbygningen skal foregå i overensstemmelse med foranstående rammer for detailhandelsudbygningen i hele Høje Taastrup området.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til industri o.l. (DSB).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel
9, herunder virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som
derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
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For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Området er stationsnært.

Område 231
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.19.
Området anvendes til administrations- og kontorbyggeri, IT- og Medico- og lignende lettere produktion og
forskning. Der vil kunne indpasses offentlige og kulturelle samt andre serviceprægede byfunktioner, som
efter Byrådets skøn på naturlig måde kan placeres i området.
Det samlede etageareal må for området under ét ikke
overstige ca. 42.000 m².
Under forudsætning af, at der etableres vejadgang til
Ring 5 via Blekinge Boulevard, kan det samlede etageareal øges til 62.000 m².
Bebyggelsen skal opføres ud fra en samlet plan for området under ét. Der skal i denne plan udlægges areal til
en mindre bypark.
Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager, idet der på
særligt markante steder i bebyggelsen i lokalplan kan
fastsættes bestemmelse om større bygningshøjde.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges 2,5
pladser pr. 100 m² etageareal. Det forudsættes samtidig, at mindst 75% af områdets parkering udlægges
som fællesparkering.
Området er stationsnært.

Område 232
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.19.
Området anvendes til cityorienterede erhvervsfunktioner såsom institutioner og kontorbyggerier, IT- og Medico- og lignende lettere produktion og forskning, der
på grund af størrelse ikke kan indpasses i områderne
226 og 231.
Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke
overstige 50.
Under forudsætning af, at der etableres vejadgang til
Ring 5 via Blekinge Boulevard, kan bebyggelsesprocenten øges til 75.
Dermed åbnes mulighed for fortætning i det stati-
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onsnære område med ca. 20.000 m².
Bebyggelsen skal opføres ud fra en samlet plan for området under ét. Der skal i denne plan udlægges areal til et
mindre parkagtigt anlæg omkring et regnvandsbassin.
Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager, idet der på
særligt markante steder i bebyggelsen i lokalplan kan
fastsættes bestemmelse om større bygningshøjde.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges 3
pladser pr. 100 m² etageareal. Dette krav kan i lokalplan nedsættes til 2,5 pladser pr. 100 m² under forudsætning af, at mindst 75% af områdets parkering
udlægges som fællesparkering.
Området er stationsnært.

Område 233
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.19.
Området anvendes til erhvervsfunktioner såsom lettere produktionsvirksomhed, laboratorier, lager, transportvirksomhed o.l. med tilhørende administrationsbebyggelse. Højst 30% af det samlede grundareal må
anvendes til lager- og distributionsvirksomhed. På den
enkelte grund må maksimalt 30% af etagearealet anvendes til administrationsformål.
Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke
overstige 50.
Under forudsætning af, at der etableres vejadgang til
Ring 5 via Blekinge Boulevard, kan bebyggelsesprocenten øges til 75.
Administrationsbebyggelse med facade ud mod overordnet vej kan opføres i op til 2 etager. Øvrig bebyggelse må ikke gives en højde, som overstiger 8,5 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Der skal udlægges 3 parkeringspladser pr. 100 m² kontoretageareal og 1 plads pr. 100 m² etageareal til andre
formål. Byrådet kan tillade parkeringskravet nedsat for
ekstensivt bemandede produktionslokaler.

Område 234
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.18
samt lokaplan 2.18.1 og 2.19.3.
Området anvendes til kontor- og administrationsbebyg-

Område 236

gelse, lettere fremstillingsvirksomhed, laboratorier o.l.
samt til offentlige og kulturelle funktioner.
Det maksimale etageareal fastsættes til 38.000 m² ; fordelingen inden for området fastlægges i lokalplan. Etageareal
til offentlige funktioner kan maksimalt udgøre 7.000 m².
Bebyggelsen må ikke gives en højde, der overstiger
10,0 m. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 10% af etagearealet.
Vejbetjeningen sker ad interne veje, der kan tilsluttes
Halland Boulevard og Skåne Boulevard. Der kan ikke
etableres direkte tilkørsel til området fra Halland Boulevard og Skåne Boulevard.
Forløbet af hovedstiforbindelsen gennem områderne
234 og 235B fra stibroen over Skåne Boulevard til den
øst-vestgående hovedsti syd for regnvandsbassinet
fastlægges i lokalplanlægningen.
Til parkeringsformål udlægges 3 p-pladser pr. 100 m²
etageareal til kontor og administration, 2 p-pladser pr.
100 m² etageareal til offentlige funktioner og 1 p-plads
pr. 100 m² etageareal til øvrige formål.
Området er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Området delvist omfattet af lokalplan 2.19.
Området anvendes til erhvervsfunktioner såsom lettere fremstillingsvirksomhed, laboratorier, lagerfunktioner o.l. med tilhørende administrationsbebyggelse.
Højst 30% af det samlede etageareal må anvendes til
lagerfunktioner. Højst 30% af den enkelte ejendoms
etageareal må anvendes til administration.
Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke
overstige 60.
Administrationsbebyggelse med facade ud mod overordnet vej kan opføres i op til 2 etager. Øvrig bebyggelse må ikke gives en højde, som overstiger 12 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Der skal udlægges 3 parkeringspladser pr. 100 m² kontoretageareal og 1 plads pr. 100 m² etageareal til andre
formål. Byrådet kan tillade parkeringskravet nedsat for
ekstensivt bemandede produktionslokaler.

Område 235

Område 237

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 2.25.
Området anvendes til erhvervsformål, fremstillings- og
lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder.
Andelen af etageareal til administration skal udgøre
mindre end 40% for den enkelte virksomhed.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60 for
den enkelte parcel. Administrationsbebyggelse kan
opføres i op til 3 etager. I øvrig bebyggelse må facadehøjden ikke overstige 12 m vest for Bredebjergstien
og 8,5 m øst for Bredebjergstien.
I området udlægges et grønt område fælles for området samt et regnvandsbassin.
Der kan ikke etableres tilkørsel til enkelte virksomheder fra Sydvej, Halland eller Bohus Boulevard.
Der skal anlægges et 10 m bredt beplantningsbælte
langs Bohus og Halland Boulevard samt Sydvej.
Til parkeringsformål udlægges:
3 p-pladser pr. 100 m² til kontor
1 p-plads pr. 100 m² etageareal til andre formål.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 2.22.
Området anvendes til erhvervsfunktioner såsom produktionsvirksomhed, laboratorier, lager, transportvirksomhed o.l. med tilhørende administrationsbebyggelse. Højst 50% af det samlede grundareal må anvendes
til lager- og distributionsvirksomhed. På den enkelte
grund må maksimalt 25% af etagearealet anvendes
til administrationsformål. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 50 for den enkelte ejendom.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Bebyggelse mod område 206 må ikke have en højde, som
overstiger 12 m; øvrig bebyggelse ikke mere end 8,5 m.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges areal
til 3 pladser pr. 100 m² kontoretageareal og 1 plads pr.
100 m² etageareal til andre formål.

Område 238
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
3-01. Lokalplan 2.07.6, 2.24, 2.27 og 2.27.1.
Området anvendes til boligformål, åbne og tætte lave
bebyggelser omkring et grønt område.
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Et mindre område udlægges til offentlige formål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte åben-lave
boligparcel ikke overstige 25.
Ved samlede tæt-lave bebyggelser må bebyggelsesprocenten være op til 35.
Fritliggende parcelhuse kan ikke opføres i mere end
1½ etage. Samlede tæt-lave bebyggelser kan højst opføres i 2 etager. Til parkeringsformål skal der udlægges
2 parkeringspladser til hver åben-lav bolig og 1,5 parkeringsplads til hver tæt-lav bolig.

Område 240
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af byplanvedtægt
2-01, lokalplan 2.23, 2.23.4, 2.26.
Området udlægges til fritids- og kulturelle formål og park.
Området opdeles i 7 delområder.
Delområde A, B, C og D kan anvendes til fritids- og
kulturelle aktiviteter med tilhørende butikker og administration som eksempelvis:
• Hoteller/møde- og kongresfaciliteter
• Vandland med svømmehal
• Sommerland/temalande
• Bowling
• Skøjtehal
• Dyrepark, cirkus
• Nyttehaver
• Campingplads med op til 650 enheder, hvoraf op til
30% kan udgøres af hytter
• Motel/ferieby
• Vandrerhjem

A

G

B
E
C
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F
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Delområde E kan anvendes til:
• Multianvendelig arena til sport, kultur, møde- og koncertarrangementer
• Fritidsanlæg til biografer, underholdningsfaciliteter inden for sport og kultur, health-ﬁtness center, butikker
for udvalgsvarer. Det samlede butiksareal må højst
udgøre 11.750 m². Caféer og restauranter m.m. Butiksarealet kan kun opføres som en del af det samlede multiarenabyggeri.
• Hoteller
Delområde F kan anvendes til:
• Møde- og kongresfaciliteter, sportscenter
• fritids- og kulturelle samt videnbaserede aktiviteter
af mere intensiv karakter
Delområde G udlægges til offentlig park.
I tilknytning til områdets aktiviteter kan etableres restauranter, kiosker, souvenirbutikker, servicebutikker
m.m. i et omfang tilpasset områdets karakter, og som
i øvrigt ligger inden for regionplanens rammer for detailhandel.
Indpasning af støjfølsomme funktioner kan kun ske i
det omfang, det er foreneligt med aktiviteterne i delområde 205 (kommunale depoter og oplag samt kommunale og fælleskommunale affaldshåndteringsaktiviteter med tilknyttet administration og eventuelle mindre reparationsværksteder).
Inden for området ﬁndes vådområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse skal sammen med
eksisterende bevaringsværdig beplantning, f.eks. levende hegn, så vidt muligt bevares.
De overordnede vej- og stiforløb – herunder områdets
hovedstrøg – fastlægges i princippet som vist på tegningen.
• Hovedindgange for aktiviteter langs hovedstrøget
– promenaden – skal orienteres mod denne.
• Til parkeringsformål skal mindst udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal samt 1 p-plads pr.
beregnede 6 tilskuere/tilhørere/gæster. I øvrigt skal
de – efter Byrådets skøn – til områdets aktiviteter
nødvendige parkeringspladser anlægges inden for
området. Byrådet kan om nødvendigt kræve supplerende parkeringspladser anlagt.

Etablering af afskærmning og beplantning herunder udformning skal ske efter en samlet landskabsplan, der fastlægger hovedretningslinjer for afskærmning og beplantning
mv.
Udbygning af området skal ske efter en samlet plan.
Mod Holbækmotorvejen, Roskildevej, Bondehøjvej, rammeområde 205 (VEGA og driftsby for kommunalt vej- og
parkvæsen) samt mellem de enkelte aktivitetsområder skal
udlægges afskærmningsbælter. Detaillokalplaner, der muliggør etablering af enkeltaktiviteter, skal dokumentere, om
der er behov for yderligere støjafskærmende foranstaltninger.
Bebyggelsesprocenterne må for delområderne:
• A, B og D ikke overstige 20
• C ikke overstige 30
• E ikke overstige 40, samt for
• F ikke overstige 60
Inden for område G kan der kun opføres bygninger, der naturligt knytter sig til anvendelsen som park.
Rammeområde 240 a er stationsnært, og en del af område a indgår i bymidten, jf. kort. 3.2.4. I rammeområdet
kan indpasses særlige former for forlystelser, jævnfør de
overordnede lokaliseringsbestemmelser.
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Traﬁk
For nye vejanlæg, kollektiv traﬁk, stianlæg mv. inden
for hovedområdet gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:
• Hovedstrukturens traﬁkveje og kvartersgader skal udgøre hovedområdets overordnede vejnet.
• For de ubebyggede arealer fastlægges linjeføringer
af veje og stier i princippet som vist på kort 3.3. Linjeføringen skal detailplanlægges og endelig fastlægges i lokalplan.
• Der skal ske en overordnet traﬁksanering af det eksisterende byområde ved anlæg af en række nye traﬁkveje.
• En række punkter i forhold til overordnede myndigheder er uafklarede: Nørreleds tilslutning til Ring 5 og
Vesterleds anlæg på tværs af Holbækmotorvejen, herunder nyt tilslutningsanlæg til erstatning for anlæg ved
Hedevej. Vejforbindelse mellem Fløng og det regionale vejnet skal i den sammenhæng vurderes nærmere
i de kommende år. En forbindelse mellem Nørreled
og Hedelandsvej indgår i disse overvejelser som et
muligt alternativ. Sydvejs forlængelse mod vest og tilslutning til vejnettet i det sydlige Hedehusene.
• Traﬁkken fra gader af lavere klasse bør kunne ledes ud
på det overordnede vejnet så direkte som muligt.
• Gennemkørende traﬁk på ”smutveje” mellem to
overordnede veje skal begrænses. Det kan ske ved
indsnævring af tilkørsler fra overordnede veje, ved §
40-gader o.l.
• Nye veje anlægges i overensstemmelse med de generelle bestemmelser om udformning af traﬁkanlæg.
• En forbindelse med vej og sti over jernbanen fra Hedehusene sydøst til Hovedgaden er afgørende for
eventuel byudvikling af områderne syd for jernbanen.
Etablering af vejforbindelsen vil således være en forudsætning for større lokalplanudløsende byggeri i området. Der skal tages nærmere stilling til vejen i forbindelse med den konkrete planlægning af Hedehusene
sydøst.
• Fra Hedehusene skal der – via Roskildevej – etableres fuld tilslutning til Ring 5.
• De svagere traﬁkanter skal sikres gennem et net af
stier og andre sikre veje. Nettet skal så vidt muligt
have forbindelse til skoler, station, centre, idrætsanlæg og andre fritidsområder.
• Der kan anlægges cykelsti langs begge sider af vejen på følgende gadestrækninger: Sønderled fra Engvadgårdbebyggelsen til den eksisterende tunnel ved
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Stjernedalen, Hedevej/Hedetoften fra Sønderled til
Kallerupvej og på Kallerupvej fra Hedetoften til Roskildevej og Vesterkøb fra Hedetoften til Hovedgaden.
I nye boligområder skal større interne stier planlægges, så de hænger sammen med kommunens øvrige
stisystem.
Der skal reserveres arealer, så følgende stikrydsninger eventuelt kan etableres som niveauforskudte
skæringer:
Høje-Taastrup Stiens krydsning med Ring 5 og Sejlbjerg.
Øvrige stikrydsninger med Ring 5.
Sti fra Charlottegårdsudstykningen (ved Hedehushallen) til Reerslev, hvor den krydser Sydvej og Sejlbjerg.
Stikrydsning med Stenbuen ved Reerslevvej.
Stikrydsning med Brandhøjgårdsvej ved Brandvænget.
Kærstiens krydsning med Østerled og Kallerupvej.
Sti fra Engvadgårdbebyggelsen til Jernalderen ved
krydsning med Sønderled, Holbækmotorvejen og
Stenalderen.
Stikrydsninger med Storengen.
Ved planlægning af boligbebyggelse langs følgende
veje skal der sikres, at det udendørs støjniveau ikke
overstiger gældende maksimumsgrænse: Holbækmotorvejen, Roskildevej, Sydvej, Hedelandsvej, Vesterled
og Storengen. Dette krav skal primært opfyldes ved
planlægning af bebyggelsernes placering.
De mest benyttede stoppesteder ved stærkt traﬁkerede veje forsynes med traﬁksikre overgange.
Lokalt kan der etableres § 40-gader, såfremt det ikke
strider mod de øvrige traﬁkale rammer.

Rammerne er på kort 3.3.3 konkretiseret i et principdiagram. I lokalplanlægningen kan principdiagrammet
afviges, såfremt lokalplanen indeholder en alternativ
løsning, som er i overensstemmelse med ovenstående rammer.
Under rammebestemmelserne for de enkelte områder er angivet en norm for udlæg af arealer til parkeringsformål. Disse normer skal alene anvendes som
udgangspunkt for fastlæggelse af arealreservationer.
Der kan i lokalplan fastlægges lavere normer, såfremt
parkering anlægges fælles for ﬂere ejendomme, eller
såfremt den kollektive traﬁkbetjening gør det muligt. I
den enkelte lokalplan vil der om nødvendigt som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse blive fastsat
særlige krav om anlæg af parkeringspladser.

Byudvikling
Det ny byudviklingsområde Hedehusene sydøst kan
udbygges etapevis i planperioden:
Der kan ske udbygning med 400 boliger i første halvdel af planperioden. Derefter 800 i næste halvdel af
planperioden efter en nærmere vurdering af kommunens økonomi og den nødvendige institutionskapacitet. Området kan efter forslaget samlet rumme op til
ca. 2500 boliger, heraf kan de 1300 først etableres i
næstkommende planperiode. Området omfatter rammeområde 360, 361, 385, 386, 387, 388, og 389. Område 360, 361, 385, 386, samt 387 er stationsnære.
Helhedsplan for Hedehusene bymidte udarbejdes for
rammeområde 359, 379, 364, 376, 377, 360 a og b,
378 samt 361.
Rammeområde 360 a og b, 361, 377 og 378 udpeges
som erhvervsområde til områdefornyelse. Samlet plan
for områdefornyelse af området udarbejdes.

Tekniske anlæg
Rammerne for etablering af tekniske anlæg i hovedområdet fastsættes på følgende måde:
• Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede ledningsanlæg (vandforsyning, el, spildevand,
fjernvarme, gas).
• Der skal sikres mulighed for etablering af kollektiv
varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan eller anden overordnet
planlægning.
• Der må ikke etableres forureningsfølsom anvendelse
inden for en afstand af 500 m fra affaldsvarmeværk
og 200 m fra kraftvarmeværk, med mindre det ved
særlige undersøgelser kan godtgøres, at det er miljømæssigt forsvarligt.
• Lokalplanlægningen skal respektere de udførte spildevandsanlæg, og der skal reserveres areal til nye
regnvandsbassiner i Baldersbrønde, ved Hedehusene station, ved Hedehusgården, ved Hovedgaden,
i grusgravene syd for Roskildevej og ved Vesterled/
jernbanen. Nye ledningsanlæg anlægges primært i
vej- og stiarealer.
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• Området vandforsynes fra en række private vandværker og fra trykforøgeranlæg ved Kallerup. Der skal
reserveres areal til et vandreservoir i enten område
313 eller område 361. Forsyningsledninger fremføres i vej- og stianlæg.

Forurenet jord
På en række ejendomme er der konstateret ældre forureninger som følge af spildt eller nedgravet affald.
Registreringen betyder, at ejendommens anvendelse
ikke må ændres uden afmelding eller frigivelse fra Københavns Amt. Der må således bl.a. ikke udføres bygge- eller anlægsarbejder eller ændres arealanvendelse
(f.eks. fra erhverv til institution).
En række øvrige ejendomme i kommunen undersøges i disse år af amtet for at afgøre, om de også er
forurenet og dermed skal registreres. De registrerede
ejendomme bliver efter amtets prioritering undersøgt
nærmere, og overvågning af forureningen, afværgeforanstaltninger eller oprydning iværksættes. Når ejendommene er renset, op bliver de afmeldt. Nærmere
oplysninger, om hvilke ejendomme, der aktuelt er registreret, kan fås hos Københavns Amt, der er myndighed for affaldsdepoterne.

Detailhandel
Samlede rammer for detailhandelens udvikling i Hedehusene:
Ramme for udbygning. Dagligvarer
og udvalgsvarer

Maksimale butiksstørrelser
Dagligvarer og udvalgsvarer

Ramme for særligt
pladskrævende udvalgsvarer

Maksimale butiksstørrelser. Særligt pladskrævende udvalgsvarer

Hedehusene i alt

5.000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

3.000 m²

1.500 m² *

Hedehusene bymidte: Område
359 (Hovedgaden), 376 (stationsforpladsen), 360 a og b
(Spæncom/Industribuen)

5.000 m²

3.000 m² dagligvarer
1.500 m² udvalgsvarer

-

-

Område 377

0 m²

-

-

-

Område 384 (erhvervsområde
ved Guldalderen)

-

-

3.000 m²

1.500 m² *

Lokale centre og lokale butikker:
Lokale centre

Nybyggeri og omdannelse

Maksimale butiksstørrelser

Område 324: Fløngcentret

200 m² *

Dagligvarer: 1.200 m²
Udvalgsvarer: 500 m²

Lokale butikker

Nybyggeri og omdannelse, idet
eksisterende butikker kan bevares.

Maksimale butiksstørrelser

I byområder uden for centrene

*

Dagligvarebutikker: 500 m²
Salgslokaler: 250 m² i forbindelse med salg
af egne produkter.
Udvalgsvarebutikker: Butikker
samt salgslokaler i forbindelse
med produktionsvirksomheder
max. 100 m².

* samlet ramme for kommunen som helhed – se hovedstrukturen.

Offentlig service samt kulturelle
aktiviteter og forlystelser
Børneinstitutioner, ungdomsklubber, spejderlokaler o.l.
samt boliger til bestemte aldersgrupper (unge, pensionister) kan umiddelbart og uden nærmere præcisering
i rammebestemmelserne etableres på arealer, der er
udlagt til boligformål.
Mindre forsamlingshuse o.l., som udelukkende har
tilknytning til boligbebyggelsen inden for et enkeltområde, kan umiddelbart og uden nærmere præcisering i
rammebestemmelserne etableres på arealer, som er
udlagt til boligformål.
Skoler, idrætsanlæg, seniorklubber, kirker, større forsamlingshuse og biblioteker kan kun indplaceres i om-

råder, hvor det direkte fremgår af rammebestemmelserne for det pågældende enkeltområde.
Der kan ikke etableres gevinstgivende spilleautomathaller. Forlystelser kan i øvrigt indpasses jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor.

Grønne områder
Princippet med grønne kiler, der føres ind til tæt bebyggelse, skal tilgodeses ved fremtidig bebyggelse.
Der kan peges på Kallerupparken (ramme 301-302),
Hedeland (ramme 310), Charlottegårdsgrønningen
(ramme 371-372).
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Beplantning
For beplantning i hovedområdet fastlægges følgende
retningsgivende principper:
• Eksisterende beplantning skal søges bevaret og
suppleret.
• Langs jernbane og nye veje udlægges et areal til
beplantning.
• Større erhvervsarealer skal afgrænses af
beplantningsbælter.
• For § 40-gader fastlægges en beplantningsplan.
• Stier i eget tracé og fritidsarealer beplantes med
læhegn og lignende.
• Lokalplaner for nye byområder skal indeholde
bestemmelser for en samlet beplantningsplan.

Retningslinjer for udbygning af
ubebyggede områder
Udbygningen af Gammelsø vil ikke kunne påbegyndes, før der ved revision af kommuneplanen er fastsat
nærmere retningslinjer for arealanvendelse og udbygningstakt.
Boligbyggeri i område 378 forudsætter, at de miljømæssige forhold er afklaret, herunder en sikring mod
gener fra erhvervsområderne.
Udbygning af erhvervsarealet i grusgravene syd for
Hedehusene (enkeltområde 314) kan umiddelbart påbegyndes, men det skal ske i etaper og tilpasses kapaciteten i de eksisterende spildevandsanlæg.
Alle øvrige arealer vil umiddelbart kunne anvendes i
overensstemmelse med rammeplan og rammebestemmelser.

Kirke med omgivelsesfredning
Opmærksomheden henledes på, at der er omgivelsesfredning ved kirken i Fløng.
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Ud over rammeplanens generelle bestemmelser skal
lokalplaner udarbejdes i overensstemmelse med nedenstående rammebestemmelser for arealanvendelsesplanens enkeltområder.

Område 301 og 302
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Områderne skal udgøre et samlet fritidsområde. Det
skal anvendes til kolonihaver, nyttehaver og naturområde med mulighed for indpasning af forskellige fritidsaktiviteter.
Grænsen mellem de to områder skal fastlægges endeligt i lokalplan.
I kolonihaveområdet (område 302) må de enkelte haver ikke være mindre end 250 m² og større end 500
m². Bebyggelsesprocenten for den enkelte have må
ikke overstige 10 – beregnet ud fra havens nettogrundareal. Bygningerne skal opføres af lette materialer og
opføres i en etage (uden udnyttelse af tagetage), og
ingen del af bygningerne må være højere end 3 m.
Nyttehaverne skal være mellem 100 og 200 m² og må
ikke bebygges. Der kan etableres fælles opholdsrum
og fælles redskabsskure.
Haverne skal anlægges efter en samlet plan.
I naturområdet kan der udlægges arealer til spejderformål, børnelandbrug, boldspil, ridning mv. Området
skal friholdes for anden bebyggelse end den, som er
nødvendig til de fastlagte aktiviteter.
Jf. gældende deklaration kan lodderne udstykkes på
op til 500 m².

Område 303
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 5.08.
Området anvendes til offentlige formål (rensningsanlæg).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
som er nødvendig for den fastlagte funktion.

Område 304
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til boligformål.
Den eksisterende bebyggelse skal søges bevaret.

Udstykning af nye grunde kan ikke ﬁnde sted.
Ved den eksisterende bebyggelse kan der kun foretages ændringer, som er forenelige med områdets status af landzone.
Den maksimale bebyggelsesprocent er 25.
Der må højst bygges i en etage med udnyttet tagetage.

Område 305
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området må kun anvendes til kolonihaver.
På hver enkelt havelod må bebyggelsesprocenten
ikke overstige 10, og der må maksimalt være et bebygget areal på 25 m² (inkl. eventuelle redskabsskure).
Bebyggelsen skal opføres i lette materialer, og ingen
del af bebyggelsen må have en højde, som overstiger
3 m.

Område 307
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området er i landzone og udlægges til jordbrugsformål
og skovrejsning.

Område 308
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.22.
Området anvendes til rekreative og offentlige formål
(skydebaner og regnvandsbassin).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
som er nødvendig for de fastlagte funktioner.
Ved udformning af skydebanerne skal de i lovgivningen
fastlagte sikkerhedskrav sikres respekteret, og det skal
sikres, at omgivelserne ikke påføres støjmæssige gener.
Området forbliver i landzone.

Område 309
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.19
Området anvendes til fritidshaver, fortrinsvis for pensionister. Haverne skal anlægges ud fra en samlet plan,
og de enkelte havers størrelser skal variere fra 100 til
500 m².
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De enkelte haver kan højst have et bebygget areal på
sammenlagt maks. 40 m² for ”alle med tag forsynede
konstruktioner”.
Der kan etableres fælles opholdsrum og fælles redskabsskur.
Der er givet tilladelse til at slå haverne sammen og
bygge fritidshuse.

Område 310
Lokalplaner og byplanvedtægter: Delvist omfattet af
lokalplan 4.19.
Området anvendes til regionalt natur- og fritidsområde efter en samlet plan for hele Hedelandsområdet.
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
som er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.
En del af området tilhører det regionale fritidsområde
Hedeland.
Afgrænsningen mod område 314 skal endelig fastlægges i lokalplan.

Område 311
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området anvendes til erhvervsformål (fabrikation, lagervirksomhed, forskning og administration) eller offentligt formål (kraftvarmeværk, affaldsbehandling,
genbrugsstation o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 15 m over
det omgivende terræn. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan dog opføres i indtil 40 meters højde, når
deres funktion betinger det.
Ingen grund må være mindre end 2500 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 10% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til administration.
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Område 312
Lokalplaner og byplanvedtægter: Delvist omfattet af
lokalplan 4.23.
Området anvendes til mindre erhvervsvirksomheder
med begrænset forurening.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Ingen grunde må være mindre end 2.000 m² eller større end 4.500 m².
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må højst opføres i to etager plus kælder.
Bygningsreglementets højdegrænse på 8,5 m er ikke
et specielt princip for områdets bebyggelse.
Der skal på den enkelte ejendom tilvejebringes et opholdsareal ud over parkeringsarealer svarende til 25%
af bruttoetagearealet.
Til parkeringsformål skal der mindst udlægges en parkeringsplads for hver påbegyndt 50 m² bruttoetageareal.
Inden for området kan etableres tekniske anlæg såsom
regnvandsbassin, transformerstation til områdets daglige forsyning, støjafskærmende konstruktioner mv.

Område 313
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen.
Området udlægges som et reserveareal for en fremtidig bymæssig udvikling.
Før udbygningen påbegyndes skal de i kommuneplanens hovedstruktur angivne retningslinjer for såvidt
angår bebyggelse, landskab og traﬁk nærmere konkretiseres i et tillæg til kommuneplanen.

Område 314
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.21 og
4.24.
Området anvendes til industri o.l. Der kan i begrænset
omfang og på baggrund af en zoning af området etableres visse virksomhedstyper, som er omfattet af miljølovgivningens regler for særlig forurenende virksomheder. Der kan således etableres virksomheder, der
giver anledning til støj og luftforurening, og virksomheder med større til- og frakørsel af tunge køretøjer.
Zoneringen skal udformes, så de mindst forurenende

virksomhedstyper lokaliseres i de dele af industriområderne, der støder op til naboområderne.
I områdets nordøstlige hjørne, der ligger inden for det
stationsnære område, kan der indpasses liberalt erhverv, kontorer o.l.
Der kan ikke etableres virksomheder, der udleder større mængder spildevand.
Inden for delområde a kan der ikke etableres virksomheder, der indebærer en risiko for grundvandsforurening ved nedsivning af forurenende stoffer. Hensynet
til, at området er meget følsomt over for forurening af
grundvandet og har direkte forbindelse til Solhøj Kildeplads, vægter tungt.
Der kan i øvrigt kun etableres virksomheder, hvis aktiviteter og fremtræden efter Byrådets skøn er foreneligt
med naboskabet til det regionale rekreative område
Hedeland.
Tung traﬁk til området skal fordeles ad en intern, centralt beliggende vej med adgang fra Hovedgaden/Hedelandsvejkrydset.
Der må ikke etableres boliger.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Ingen grund må være mindre end 2.000 m².
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 2,5 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Området opdeles af grønne kiler, der i princippet følger
de naturlige terrænspring i området og danner forbindelse mellem Hovedgaden og Hedelands rekreative
arealer. I kilerne anlægges stier.
Erhvervsområdet skal mod rammeområde 310, det
regionale fritidsområde, Hedeland, afgrænses af et beplantnings- og afskærmningsbælte med en bredde på
minimum 25 meter og så bredt, som der er behov for
til anlæg af støjreducerende foranstaltninger, støjvold
m.m. Dette gælder dog ikke det nord-østlige hjørne af
rammeområdet, hvor Beredskabsvej løber langs områdeafgrænsningen.
Mod Roskildevej udlægges et beplantningsbælte på
10 meter.

Område 315, 316, 317 og 318
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 315 og 316
er omfattet af byplanvedtægt 5-05, område 317 er omfattet af byplanvedtægt 5-04, område 318 er omfattet
af byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Nybebyggelse må ikke opføres i mere end 3,5 m over
det omliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 319
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-05.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Bebyggelsesprocenten må for den enkelte
ejendom ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ny bebyggelse inden for området må ikke opføres med
en større facadehøjde end 3,5 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 320 og 321
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-05.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område).
På området må der ikke opføres bebyggelse.
Fredningen af Bavnehøj skal respekteres.

Område 322
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 5.06.1 og
byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til fritidsformål (idræt for lokalbefolkning og skole).
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Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.

Område 323
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 5.06.2 og
byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til offentlige formål (boliger for
ældre, børne- og ungdomsinstitutioner mv. og grønt
område).
Mindst halvdelen af området udlægges til en sammenhængende park.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.

Område 324
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-04.
Området anvendes til detailhandel og service.
Der må ikke etableres boliger.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ny bebyggelse må ikke opføres med facadehøjde på
mere end 4 m over det omliggende terræn.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Område 325
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).

Område 326
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-02
og 5-04.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
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Der kan indpasses mindre liberale erhverv i bebyggelsen.
Der kan indrettes et mindre bibliotek.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ny bebyggelse skal i udformning og størrelse tilpasses
landsbymiljøet og den eksisterende bebyggelse.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 327
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-02,
5-05 og 5-06.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 3g, 3i, 3l.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Ny bebyggelse må ikke opføres med facade på mere
end 3,5 m over det omliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 328
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til institutioner o.l. (kirke, kirkegård
o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.

Område 329
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til boligformål.
Der kan endvidere etableres beskyttede boliger.
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 330, 331 og 332
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 330 er omfattet af byplanvedtægt 5-03, område 331 og 332 er
omfattet af byplanvedtægt 5-02.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Ny bebyggelse må ikke opføres med facadehøjde på
mere end 3,5 m over det omliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
I område 330 kan arealer mod Holbækmotorvejen og
Hedevej anvendes til offentlige formål af mindre støjfølsom art.

Område 333
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 5-01.
Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Boliger
kan kun etableres i tilknytning til erhverv. I området kan
der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed
samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører
omgivelserne miljømæssige gener. Etagearealet til erhvervsformål skal være mindst dobbelt så stort, som
etagearealet til boligformål.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Ingen grund må være mindre end 1200 m² og større
end 2500 m².

Område 334
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 5.06.3 og
byplanvedtægt 5-06.
Området anvendes til boliger (på den nordlige del af
arealet) og erhverv (på den sydlige del af arealet). Nærmere retningslinjer for afgrænsning mellem boliger og
erhverv fastlægges i lokalplan.
Der udlægges areal til vej fra Akacievej til Sønderled,
til en sti på Sønderled til Magnolievej, og til en sti fra
Magnolievej til Akacievejs forlængelse.
Der reserveres areal til en frakørselsrampe fra Holbækmotorvejen til Vesterled og en støjvold langs motorvejen.
Der etableres beplantningsbælte langs motorvejen og
Vesterled.
Erhvervsområdet anvendes til administrations- og
kontorformål samt mindre, ikke-generende fremstillingsvirksomhed. De eksisterende fritidsaktiviteter
(spejder) kan bevares. Der må kun etableres boliger til
tjenesteformål (portner o.l.).
Boligområdet skal anvendes til åben-lav bebyggelse
(parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40 i erhvervsområdet og 25 i boligområdet.
Erhvervsbebyggelsen må ikke opføres i mere end 2
etager uden udnyttelse af tagetage (kælder medregnes ikke), og boligbebyggelse må ikke gives en facadehøjde, som ligger mere end 3,5 m over det omkringliggende terræn.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 20% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal.
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Område 335

Område 337

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.15.1 og
4.15.1.1.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Landsbymiljøet – såvel bebyggelse som beplantning
– skal søges bevaret. Nye udstykninger skal ske ud fra
en samlet plan. Grønningen i midten af området skal
bevares.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-11.
Området anvendes til erhvervsformål uden væsentlig
miljøbelastning (lettere industri, værksteder, lager, engros- og entreprenørvirksomhed).
Der må ikke etableres boliger, men de eksisterende
boliger kan bevares.
Bygningssider mod Hovedgaden skal behandles som
facadeareal og tilpasses gadebilledet.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omliggende terræn.
Ingen grund må være mindre end 1500 m².
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 336
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.15.1 og
4.15.1.2.
Området anvendes til erhvervsformål (industri, værksteder, lager, engros- og entreprenørvirksomhed o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller luftgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Ingen grund må være mindre end 2500 m².
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 20% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
I udkanten af området skal der etableres et beplantningsbælte langs overordnede veje og mod landsbyen.
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Område 338
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-11.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.
Området er stationsnært.

Område 339
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.11.3 og
byplanvedtægt 4-11.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 2cq.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).

Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 340

Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af område 345 er
omfattet af lokalplan 4.25, områderne 346, 347, 348
og 349 er ikke omfattet af detailplaner.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
For et delområde ved Skelvej kan den nuværende erhvervsmæssige udnyttelse opretholdes, men ved anvendelsesskift skal arealerne overgå til boligformål.
Område 345 er stationsnært.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-12.
Området anvendes til fritidsformål (legeplads mv.).
På området må der ikke opføres bebyggelse.
Området er stationsnært.

Område 341 og 342
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 341 er omfattet af byplanvedtægt 4-12 og område 342 af byplanvedtægt 4-13.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
I område 341 mod Vesterkøb kan der endvidere etableres detailhandel iht. rammeplanens bestemmelser.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig, en parkeringsplads pr. 25 m² dagligvarehandel og en parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Området er stationsnært.

Område 343 og 344
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 343 er delvist
omfattet af lokalplan 4.29 og byplanvedtægt 4-13 og
område 344 er delvist omfattet af byplanvedtægt 4-13.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.

Område 345, 346, 347, 348 og 349

Område 350
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.03.1 og
4.03,2 samt byplanvedtægt 4-03.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Inden for området kan følgende bebyggelse med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan:
matr. 7a, 7g, 7h, 7p, 7q.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
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Område 351
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-02.
Området anvendes til erhvervsformål (lettere fremstillingsvirksomhed, værksteder, lager o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller luftgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omliggende terræn.
Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til to parkeringspladser pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Udstykninger eller større ombygninger kan ikke ske, uden
at der tilvejebringes en samlet plan for hele området.
Området er stationsnært.

Område 352
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-02.
Området anvendes til erhvervsformål (fremstillings-,
entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel,
værksteder, o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel. Der må inden for
området kun etableres lettere ikke-forurenende industri.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed,
hvortil der af hensyn til forebyggelse mod forurening
må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav, herunder virksomheder, der giver
anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller luftgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand
fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omliggende terræn.
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Bebyggelsens rumfang pr. m² grundareal må ikke overstige 3 m³.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 25% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til to parkeringspladser pr. bolig og en
parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
Området er stationsnært.

Område 353
Lokalplaner og byplanvedtægter: Delvist omfattet af
lokalplan 4.20.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Område 354
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.07,
4.07.1, 4.07.2, 4.07.3 og 4.07.4.
Området anvendes til erhvervsformål (fabrikation, lagervirksomhed, forskning og administration).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelse må ikke opføres i mere end 12 m over terræn og ikke over kote 47.
Mod Hovedgaden etableres et 25 m bredt beplantningsbælte.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 20% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Område 355
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.16, 4.16.1
og 4.16.5.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Mindst 20% af områdets nettogrundareal skal udlægges til fælles friareal.
Området er stationsnært.

Område 356 og 357
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 356 er omfattet af lokalplan 4.16.3 og område 357 er omfattet af
lokalplan 4.16, 4.16.1, 4.16.2 og 4.16.4.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² af etagearealet.
Mindst 10% af områdets nettogrundareal skal udlægges til fælles friarealer.
Området er stationsnært.

Område 358
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.16.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² af etagearealet .
I det nedlagte Hedelykke Mejeri på hjørnet af Hovedgaden, Brandhøjgårdsvej og Mejerivej kan der etableres
forretninger med udvalgsvarer, værksteder i tilknytning
til butikker, liberalt erhverv, kontorer, kulturelle aktiviteter og service samt beboelseslejligheder mv. i 2 etager. Parkeringskrav tilpasses behovet.
Hedelykke Mejeri med tilhørende bygninger skal bevares, evt. føres tilbage til oprindeligt udseende.
Området er stationsnært.

Område 359
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.11.3,
4.18.4, 4.18.5, 4.18.6, 4.18.8, 4.18.9, 4.18.10 og
4.18.11, 4.18.13 samt byplanvedtægt 4-18.
Området anvendes til offentlige formål (station, stationsforplads, busterminal, parkering, posthus o.l.), bolig- og centerformål (butikker, liberalt erhverv, klinikker,
kontorer, offentlig service, biografer, forsamlingshus,
hotel- og restaurationsformål samt forskellige ikke-gevinstgivende forlystelser o.l. i overensstemmelse med
de generelle bestemmelser anført i kapitel 4 under
Rammer for lokalplanlægning). Bag Hovedgaden ned
mod banen kan der endvidere etableres mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder under forudsætning af, at de ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener.
Stationsforpladsen skal kunne rumme cykel- og bilparkering samt busholdepladser og i øvrigt gives en udformning, så stationen og dens omgivelser på naturlig
måde indgår som en integreret del af bycentret. Der
skal etableres mindst 2 vejadgange til forpladsen .
Bebyggelsen langs Hovedgaden og Vesterkøb skal opføres i 2-2½ etager med facade mod gaden.
Dog kan der tillades 4 etager langs Hovedgaden mellem Hedebovej og viadukten samt i stationsområdet.
På de øvrige arealer kan bebyggelsen ikke opføres i
mere end to etager.
Langs Hovedgaden og Vesterkøb skal den nederste
etage forbeholdes erhverv med behov for direkte kundeadgang.
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I forbindelse med omlægning af Hovedgaden fastlægges nye byggelinjer, og der fastsættes nye retningslinjer for parkering under hensyntagen til de foreliggende
parkeringsmuligheder ved stationen. Syd for Hovedgaden udlægges et sammenhængende parkeringsareal
med gennemkørselsmulighed fra stationen til Hedevolden. Nord for Hovedgaden udlægges et sammenhængende parkeringsareal med gennemkørselsmulighed fra Vesterkøb til Kallerupvej.
Arealerne ud mod Hedevolden må kun anvendes til haveboliger, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
For de øvrige arealer må bebyggelsesprocenten på
den enkelte ejendom ikke overstige 50 dog 60, hvis
der foreligger et samlet projekt, der sikrer tilstrækkelige parkeringsmuligheder og anvendelige friarealer.
Området er stationsnært og en del af bymidten.

Område 360 (Hedehusene sydøst,
delområde B)
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.27.
Området kan ved byomdannelse anvendes til bolig- og
centerformål (butikker, offentlig og privat service, herunder mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed,
skole, institutioner, biograf, forsamlingshus, fritidsaktiviteter, hotel- og restaurationsformål o.l.).
Området skal udbygges efter en samlet overordnet
plan, i hvilken der blandt andet fastlægges nærmere
bestemmelser for bebyggelsens afstand til beskyttede
naturområder som eksempelvis fredskov.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 80 for området
som helhed. Nærmere retningslinjer for butiksarealernes beliggenhed og størrelse fastlægges i en samlet
plan for området.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 6 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 50% af boligetagearealet og 10% af øvrige etagearealer.
Til parkeringsformål skal der udlægges et areal svarende til mindst 1 plads pr. bolig og mindst 2 pladser pr.
100 etagemeter øvrig anvendelse.
I området sikres arealudlæg til etablering af vejforbindelse under jernbanen.
Området er stationsnært og del af bymidten.
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Område 361
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.27.
Området anvendes til håndværk og lettere industri, der
ikke påfører omgivelserne miljømæssige gener.
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
10% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 plads pr. 50 m² af det øvrige
etageareal.
Langs grænsen mod syd og vest skal etableres et
bredt beplantningsbælte.
Udstykning i parceller skal ske ud fra en samlet plan
for hele området. Endvidere skal afgrænsningen mod
område 360 og 378 nærmere fastsættes i lokalplan.
Området er stationsnært.

Område 362
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.17.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Der kan opføres op til ca. 150 boliger.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25 for parcelhuse og 30 for tæt-lav.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. bolig.
Området skal udstykkes ud fra en samlet plan og opbygges omkring et § 40-gade system.
Området er stationsnært.

Område 363
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.04 og
4.04.1.
Området anvendes til fritidsformål (idrætspark med
dertil hørende haller, klubfaciliteter, restaurant, administration, varmecentral, parkering o.l.).

Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Områdets sydgrænse (Sydvej) skal endeligt fastlægges i lokalplan.
Delområde a er stationsnært.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært og en del af bymidten.

Område 363 A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.04.2.
Området udlægges til boligformål. Der kan inden for
området opføres tæt/lav boligbebyggelse samt ældreboliger og ungdomsboliger.
Der kan desuden etableres servicefunktioner til områdets betjening.
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må
ikke overstige 20%.
Bebyggelsen opføres i højst 2 etager. Der skal anlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal til bolig.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-06.
Området anvendes til institutioner o.l. (kirke, kirkegård,
plejehjem o.l.).
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Området er stationsnært.

Område 364

Område 367

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.06 og 4.26.
Området anvendes til fritidsformål, bypark med mulighed for indplacering af et fritidscenter og en biblioteksﬁlial samt andre bygninger, der er relaterede til områdets aktiviteter.
I områdets vestlige del sikres fra Kallerupvej arealudlæg til vejforbindelse mod syd under jernbanen.
Området er stationsnært og en del af bymidten.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Delvist omfattet af
byplanvedtægt 4.06.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Området er stationsnært.

Område 365
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.26.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.

Område 366
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Område 368

Område 370

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.06.4 og
4.08 samt byplanvedtægt 4-06-2 og 4-06-3.
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Et delområde, bestående at matr.nr. 5h, 5i, 5m, 5eh
og 5eo, kan anvendes til motel, restaurant o.l. med
tilhørende privatbolig under forudsætning af, at bebyggelsen afskærmes mod de omkringliggende boligparceller ved et beplantningsbælte, og at der etableres så
mange parkeringspladser, at gæster og personale til
enhver tid vil kunne parkere på de til motellet hørende
arealer.
Anvendelse af matr.nr. 5g til benzintank vil kunne fortsætte som hidtil.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30. En lokalplan kan dog for det ovennævnte delområde til motelformål tillade en bebyggelsesprocent på 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til en parkeringsplads pr. 100 m² boligetageareal. Til andre funktioner udlægges et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.05.1 og
byplanvedtægt 4-06.
Området anvendes til skoleformål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke
overstige 35.

Område 369
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.05 og
4.06.5 samt byplanvedtægt 4-06.
Området anvendes til etageboligformål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 50.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal, svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
De allerede fastlagte friarealer skal bevares.
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Område 371
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-06
og 4-06-1.
Området anvendes til offentlige og rekreative formål.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).
Områdets udformning skal fastlægges ud fra en samlet plan.

Område 372
Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 4-06.
Området anvendes til fritidsformål (grønt område og
idræt).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.

Område 373 og 374
Lokalplaner og byplanvedtægter: Område 373 er omfattet af lokalplan 4.06.5 og byplanvedtægt 4-06 og
område 374 af byplanvedtægt 4-06.
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Der kan ikke etableres detailhandel.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 375

Område 380

Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.05.1.1.
Området anvendes til tæt-lavt boligområde (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse med lille grund o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 35.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager
(uden udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Endvidere kan der indplaceres en mindre bibliotekﬁlial.

Lokalplaner og byplanvedtægter: Delvist omfattet af
lokalplan 5.09.1.
Området udlægges til jordbrugsformål, herunder skovrejsning.
Ud over bygninger til jordbrugsdrift kan der kun opføres bebyggelse til ovennævnte formål og kun med Byrådets godkendelse.
Området er i regionplanen udpeget til råstoﬁnteresseområde, og der kan så længe råstoﬁndvindingen pågår etableres forskellig virksomhed med tilknytning til
denne.
De eksisterende anlæg til affaldsbehandling er tilknyttet den aktuelle råstoﬁndvinding og skal afvikles, når
råstoﬁndvindingen ophører.

Område 377
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.27.2.
Området anvendes til offentlige formål (stationsforplads).
Området skal supplere stationsforpladsen på nordsiden af banen.
Ny bebyggelse vil kun i begrænset omfang og kun med
særlig tilknytning til de traﬁkale funktioner kunne opføres.
Området er stationsnært og en del af bymidten.

Område 378
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.27.1.
Området anvendes til haveboligbebyggelse (ældreboliger).
Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 30, og bebyggelsen skal opføres efter
en samlet plan.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Området vejbetjenes fra Reerslevvej.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges en
parkeringsplads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 381
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.31.
Området udlægges til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan inden for området etableres bofællesskaber.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte boligparcel
ikke overstige 25.
Ved samlede tæt-lave bebyggelser må bebyggelsesprocenten være op til 35.
Fritliggende parcelhuse kan ikke opføres i mere end
1½ etage. Samlede tæt-lave bebyggelser kan højst opføres i 2 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal på mindst 100%
af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der mindst udlægges en parkeringsplads pr. påbegyndt 90 m² boligareal.
Mod Roskildevej fastlægges en byggelinje på 25 meter
fra vejmidte.

Område 382
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.18.14.
Området udlægges til centerformål: Butikker, liberalt
erhverv, restaurationsvirksomhed, offentlig service,
kulturelle aktiviteter, boliger o.l.
Mod Hovedgaden må stueetagen kun anvendes til butikker eller andre cityerhverv; liberalt erhverv, service,
udstillingsvirksomhed mv.
Kapitel 4 – Rammer for lokalplanlægning

95

Bebyggelsesprocenten må for området som helhed
ikke overstige 65.
Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager med saddeltag og udnyttet tagetage.
Bygningers højde må ikke overstige 11 meter.

Område 383
Området udlægges til haveboliger og grønt område.
Der kan etableres en byggerummelighed på op til 4000
m² etageareal inden for området medregnet eksisterende bebyggelse.
For parcelhusbebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 25.
For tæt-lavt byggeri er den maksimale bebyggelsesprocent 35.
Der må højst bygges i en etage med udnyttet tagetage.
Bebyggelsen skal udformes, så der tages hensyn til
støjen fra Holbækmotorvejen.
Der optages bestemmelser om eventuelt bevaringsværdige bygninger i lokalplaner for området.
Tilkørsel til området skal ske fra Kallerupvej.
Fællesarealerne skal udformes som en del af den grønne kile fra Kallerup til Fløng, Kallerupkilen.
Området gennemløbes af en nord-sydgående sti, og
der skal anlægges en øst-vest gående sti med forbindelse til stien syd for Fritidshaverne. Stierne er en del
af kommunens overordnede stisystem.
Der skal etableres grønne fællesarealer omkring de to
stier.

Der skal for den enkelte ejendom tilvejebringes et opholdsareal ud over parkeringsarealer svarende til 10%
af bruttoetagearealet.
Til parkeringsformål skal der mindst udlægges én parkeringsplads for hver påbegyndt 50 m² bruttoetageareal. For større selvstændige lagerlokaler dog mindst én
parkeringsplads for hver påbegyndt 100 m².

Område 385
(Hedehusene sydøst, delområde A)
Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 4.27, 4.27.2.
Området anvendes til bolig- og centerformål (butikker,
offentlig og privat service, bibliotek, cykel- og bilparkering i forbindelse med stationen, biograf, forsamlingshus, hotel- og restaurationsformål o.lign.).
Området skal udbygges efter en samlet overordnet
plan. Området skal som en del af bymidten ses i samspil med området nord for jernbanen (område 359).
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 80 for området
som helhed. (Nærmere retningslinjer for butiksarealernes beliggenhed og størrelse fastlægges i en samlet
plan for området.).
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 50% af boligetagearealet og 10% af øvrige etagearealer.
Til parkeringsformål skal der udlægges et areal svarende til mindst 1 plads pr. bolig og mindst 2 pladser pr.
100 etagemeter øvrig anvendelse.
Området er stationsnært og del af bymidten.

Område 384
Området udlægges til mindre erhvervsvirksomheder
med begrænset forurening.
Der kan inden for området etableres op til brutto 3000
m² detailhandel for særligt pladskrævende udvalgsvarer. Den enkelte butik må højst have en størrelse på
brutto 1.500 m². Det vil sige inklusive lagerfaciliteter og
andre udenomsfunktioner.
Der må ikke i øvrigt etableres detailhandel.
Den enkelte grund må ikke udstykkes mindre end
2.000 m² eller større end 9.000 m².
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Bebyggelsen må højst opføres i to etager plus kælder.
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Område 386
(Hedehusene sydøst, delområde C)
Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan 4.27.
Området anvendes til boligformål. Anvendelse til institutioner samt offentlig og privat service kan tillades i
de nederste og øverste etager efter en detailplanlægning af bebyggelsen.
Området skal udbygges efter en samlet overordnet
plan, i hvilken der fastlægges nærmere bestemmelser
for bebyggelsens afstand til beskyttede naturområder
som eksempelvis fredskov.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 etager.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 65 for området
som helhed.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 75% af boligetagearealet og 10% af øvrige etagearealer.
Til parkeringsformål skal der udlægges et areal svarende til mindst 1½ plads pr. bolig og mindst 2 pladser pr.
100 etagemeter øvrig anvendelse.
Området er stationsnært.

Område 387
(Hedehusene sydøst, delområde D)
Området anvendes til boligformål samt i begrænset
omfang til institutioner.
Området skal udbygges efter en samlet overordnet
plan, i hvilken der fastlægges nærmere bestemmelser
for bebyggelsens afstand til beskyttede naturområder
som eksempelvis vandhuller og fredskov.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for området
som helhed.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet.
Til parkeringsformål skal der udlægges et areal svarende til mindst 1½ plads pr. bolig.
Området er stationsnært.

Område 389
(Hedehusene sydøst, delområde E)
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). I forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplaner fastlægges nærmere bestemmelser for bebyggelsens afstand til beskyttede naturområder som
eksempelvis vandhuller og fredskov inden for området
og inden for område F.
Der skal udlægges areal til en mulig fremtidig østlig
videreføring af en vej mellem område C og D. Området
mellem vejudlægget og jernbanen må kun anvendes til
en landskabeligt udformet støjvold.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og
må ikke opføres med en større facadehøjde end 8,5 m.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der mindst udlægges et areal
svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig.

Område 388
(Hedehusene sydøst, delområde F)
Området anvendes som natur- og fritidsområde og
er en del af et større naturområde. Den øvrige del af
dette naturområde (syd for område F) er beliggende i
landzone og udgør en del af kommuneplanens såkaldte reserveareal, område 313.
Området skal friholdes for bebyggelse.
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Arealanvendelse og zonestatus
Arealernes primære anvendelse fastlægges som vist
på arealanvendelsesplanen (kort 3.4.2), som opdeler
hovedområdet i 13 enkeltområder.
Inden for hvert enkeltområde kan der i lokalplan kun
optages bestemmelser om anvendelse af arealer til andre formål end angivet på arealanvendelsesplanen, såfremt det er i overensstemmelse med rammeplanens
øvrige bestemmelser og rammebestemmelserne for
enkeltområdet.
Enkeltområderne 403, 404, 405, 412, 414, 415 og 416
(numrene fremgår af kort 3.4.4) ligger helt eller delvist i landzone. I område 404 kan arealer overføres til
byzone, såfremt det viser sig nødvendigt at inddrage
yderligere arealer til sådanne offentlige formål, som
kan henføres til bymæssig bebyggelse. Område 416
skal i lokalplan overføres til byzone.
Rammerne er på kort 3.4.3 konkretiseret i et principdiagram. I lokalplanlægningen kan principdiagrammet
afviges, såfremt lokalplanen indeholder en alternativ
løsning, som er i overensstemmelse med ovenstående rammer.
Under rammebestemmelserne for de enkelte områder
er angivet en norm for udlæg af arealer til parkeringsformål. Disse normer skal alene anvendes som udgangspunkt for fastlæggelse af arealreservationer. Der
kan i lokalplaner fastlægges lavere normer, såfremt
parkering anlægges fælles for ﬂere ejendomme. I den
enkelte lokalplan vil der om nødvendigt som betingelse
for ibrugtagning af ny bebyggelse blive fastsat særlige
krav om anlæg af parkeringspladser.

Traﬁk
For traﬁkafviklingen inden for hovedområdet fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen:
• Den gennemkørende nord-sydgående traﬁk ledes
uden om hovedområdet ved anlæg af Ring 5, som
i kommuneplanen forudsættes at få tilslutning til
Ågesholmsvej og en tilslutning umiddelbart nord for
kommunegrænsen.
• Der etableres stiforbindelse helt ned til Taastrup
stationsby langs Sengeløsevej, stiforbindelse til
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Høje Taastrup langs Bondehøjvej og stiforbindelse til
Hedehusene ad Ågesholmsvej.
• Der reserveres areal til niveaufri stiforbindelse ved
Ågesholmsvejs skæring med Ring 5 og ved Sengeløsevejs udløb i Ågesholmsvej.

Tekniske anlæg
Rammerne for etablering af tekniske anlæg i hovedområdet fastsættes på følgende måde:
• Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede ledningsanlæg (vandforsyning, el, spildevand,
gas).
• Der skal sikres mulighed for kollektiv varmeforsyning
i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan.
• Området vandforsynes fra et kommunalt vandværk
i Sengeløse og tre private vandværker. Ledningsanlæg fremføres i vej- og stianlæg.
• Der skal lokalt være mulighed for indplacering af
mindre transformerstationer.

Detailhandel
Inden for hovedområdet skal der være mulighed
for etablering af detailhandel i de delområder,
som ligger i byzone:
Lokale butikker

Nybyggeri og omdannelse, idet
eksisterende butikker kan bevares.

Maksimale butiksstørrelser

Område 411 Sengeløse

150 m²

Dagligvarer: 500 m²

Gårdbutikker kan placeres i landzonen efter en konkret
vurdering og på basis af en landzonetilladelse. Der kan
indpasses salgslokaler: 250 m² i forbindelse med salg
af egne produkter.
Udvalgsvarebutikker: Butikker samt salgslokaler i forbindelse med produktionsvirksomheder maks. 100 m².

Formålet med udpegningen er at sikre og genoprette
en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper,
som området er udpeget for. Ved kommunens administration følges Skov- og Naturstyrelsens Vejledning om
administration af internationale naturbeskyttelsesområder, 2001.

Offentlig service, kulturelle aktiviteter
og forlystelser

Vasby Mose og Sengeløse Mose er udpeget til habitatområde på baggrund af følgende naturtyper:
• Næringsrige søer og vandhuller med ﬂydeplanter
eller store vandaks (3150)
• Vandløb med vandplanter (3260)
• Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig
bund (vigtige orkidélokaliteter) (6210)
• Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte
med blåtop (6410)
• *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
• Rigkær (7230)
• *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
(91E0)
* Prioriteret naturtype (sjælden og sårbar, kræver
særlig beskyttelse)

I hovedområdet kan der etableres børneinstitutioner,
ungdomsklubber, spejderlokaler, posthus, forsamlingshus, et mindre bibliotek, boliger til bestemte aldersgrupper o.l. uden nærmere angivelse i rammebestemmelserne.
Der kan ikke etableres gevinstgivende spilleautomathaller. Forlystelser kan i øvrigt indpasses jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor.

Kirke med omgivelsesfredning
Opmærksomheden henledes på, at der er omgivelsesfredning ved Sengeløse Kirke.
Herudover ﬁndes der konkrete fredninger på enkelte
matrikler.

Beskyttelse af Vasby og
Sengeløse Moser
I Høje-Taastrup Kommune er der udpeget ét internationalt naturbeskyttelsesområde: EF Habitatområde
nr. 124 Vasby Mose og Sengeløse Mose. Området er
en del af et netværk af biologiske interesseområder i
EU kaldet Natura 2000 netværket. Området og dets
beskyttelse er fastlagt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.
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Beskrivelse af området
Vasby Mose og Sengeløse Mose er en del af et
større mosesystem, der er udviklet fra søer i det relativt ﬂade terræn. I dag er størstedelen af det ikkeafgræssede område sprunget i skov, domineret af
dunbirk (Betula pubescens) og ask (Fraxinus exelsior).
I skovbunden er der blandt andet registreret rederod
(Neottia nidus-avis), ægbladet ﬂiglæbe (Listera ovata)
og skovhullæbe (Epipactis helleborine).
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Afgrænsning af EF Habitatområde nr. 124 Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Under og lige efter Anden Verdenskrig har der været gravet
eller skrabet tørv, og i de lysåbne partier, hvor det underliggende mergellag er blevet blottet, ses i dag en interessant ﬂora med ﬂere sjældne arter, såsom melet kodriver
(Primula farinosa) og rust-skæne (Schoenus ferrugineus).
Det samme er gældende for det område, hvor der i
1984 blev gennemført en pleje i form af afskrælning af
de øverste jordlag og rydning af træer og buske.

Hovedprincipper i beskyttelsen
Hovedprincipperne for beskyttelse af de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder er, at der ikke
kan vedtages planer eller besluttes projekter, der vil
have en negativ påvirkning af de arter og naturtyper,
som området er udpeget for at beskytte. Der er forbud
mod planlægning for bestemte aktiviteter inden for de
internationale naturbeskyttelsesområder, eksempelvis
må der ikke laves store anlæg (større veje, ﬂyvepladser, jernbaner, vindmølleparker og lossepladser mv.)
eller udlægges områder til byzone, sommerhuse eller
graves efter råstoffer.

Der må kun gives tilladelser eller dispensationer til aktiviteter i områderne efter de gældende love, når det
ikke vil skade den natur og de arter, der skal bevares.
Det kan f.eks. være at bygge til, dræne et stykke jord,
lede spildevand bort eller bore efter vand.
Eksisterende lovlig anvendelse, herunder jordbrugsmæssig drift eller udnyttelse af ejendomme, kan fortsætte. Hvis eksisterende, lovlige aktiviteter er i strid
med beskyttelsesforpligtelserne, kan ændring af eksisterende anvendelse blive nødvendig. Myndigheden
må i sådanne tilfælde benytte lovgivningens almindelige regler (plejeaftaler, fredning eller lignende) til at
sikre bevaringsmålsætningen for området.
Kommunen skal foretage konsekvensvurderinger af
nye planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse
med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
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Område 401

Område 410

Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhavehuse, parcelhuse o.l.) dog højst 40 boliger.
Der kan etableres seniorboliger.
Grundstørrelsen for åben-lav bebyggelse skal som minimum være 800 m² og for tæt-lav bebyggelse 500 m².
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.

Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Boliger
kan kun etableres i tilknytning til erhverv. I området kan
der etableres håndværks- og reparationsvirksomhed
samt mindre fremstillingsvirksomhed, der ikke påfører
omgivelserne miljømæssige gener. Etagearealet til erhvervsformål skal være mindst dobbelt så stort som
etagearealet til boligformål. Der kan kun etableres én
bolig til en familie på hver matrikel.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m over
det omkringliggende terræn.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 40.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 bilplads pr. bolig og 1 plads pr. 50
m² af det øvrige etageareal.

Område 403 og 405
Området anvendes til landbrug, gartneri o.l.
Eventuel ny bebyggelse kan kun opføres i henhold til
landbrugsloven og planlovens landzonebestemmelser.

Område 404
Området anvendes til institutioner o.l. (kirke, kirkegård,
skole, børneinstitutioner, boldbaner o.l.).
Der må ikke etableres nye boliger, men de eksisterende boliger kan bevares.

Område 407, 408 og 409
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Område 411
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Der kan etableres beskyttede boliger.
Der kan etableres forsamlingshus e.l.
Der kan indrettes et mindre bibliotek.
Der kan etableres detailhandel, jf. de samlede rammer
herfor.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig og en parkeringsplads pr. 50 m² af det øvrige etageareal.
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Område 412

Område 416

Området anvendes til landbrug, gartneri o.l.
Eventuel ny bebyggelse kan kun opføres i henhold til
landbrugsloven og planlovens landzonebestemmelser.

Området anvendes til haveboliger, højst 45 boliger, fortrinsvis række-og gårdhavehuse, hvor en mindre andel
af parcelhuse kan indpasses.
Der kan etableres seniorboliger.
Grundstørrelsen for åben-lav bebyggelse skal som
minimum være 700 m² og for tæt-lav bebyggelse 350
m². Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet. Til parkeringsformål skal
der minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads per bolig.

Område 413
Området anvendes til offentlige formål (plejehjem, beskyttede boliger o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 30.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkering udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Område 414
Området anvendes til let produktion, værksteds-, laboratorie- og lagervirksomhed samt dertil hørende administration.
På området må kun opføres 1 bolig.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.
Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage
med udnyttelig tagetage.
Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 8,5 m højde over terræn.

Område 415
Området anvendes til haveboliger (række-, gårdhaveog parcelhuse o.l.).
Der kan etableres seniorboliger.
Grundstørrelsen for åben-lav bebyggelse skal som
minimum være 700 m² og for tæt-lav bebyggelse 500
m². Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet. Til parkeringsformål skal
der minimum udlægges et areal svarende til 1 parkeringsplads per bolig.
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Tekniske anlæg
Rammerne for etablering af tekniske anlæg i hovedområdet fastsættes på følgende måde:
Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede
ledningsanlæg (vandforsyning, el, spildevand, gas).
Der skal sikres mulighed for etablering af kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens
varmeforsyningsplan.
Lokalplanlægningen skal respektere de udførte spildevandsanlæg, og der skal reserveres areal til et nyt
regnvandsbassin i Stærkende.
Området vandforsynes fra private vandværker i Reerslev og Stærkende. Ledningsanlæg lægges i vej- og
stianlæg.
Der skal lokalt være mulighed for indplacering af mindre transformerstationer.

Bevaring af landsbymiljø
Det eksisterende landsbymiljø – bebyggelse, vejforløb
og beplantning – skal tilstræbes bevaret. Nyt boligbyggeri skal tilpasses de nuværende forhold, så det på naturlig måde integreres i det eksisterende landsbymiljø.
Ny bebyggelse skal derfor fortrinsvis opføres som
åben-lav boligbyggeri med en beplantning, som svarer
til den nuværende.
Udsynet til kirken skal bevares. Derfor kan der på arealet øst for kirken (område 517) kun opføres bebyggelse
i én etage uden udnyttelse af tagetage. Den nordlige
del af område 515 friholdes for bebyggelse.
Det tilstræbes, at der etableres/fastholdes udkig til det
åbne land fra landsbyens kerne.
Bevaringsbestræbelser og nybyggeri – på såvel byzone- som landzonearealer – skal ske under hensyntagen
til landbrugsejendommenes udviklingsmuligheder.

Erhverv og detailhandel
Arealanvendelsesplanen udlægger ikke arealer til byerhverv o.l.
I de ældre landbrugsejendomme i byzonen skal der
være mulighed for indretning af mindre værksteder,

håndværks- og fremstillingsvirksomhed, som efter Byrådets skøn vil kunne indpasses uden miljømæssige
og traﬁkale gener for omgivelserne.
Der kan endvidere uden nærmere angivelse i enkeltområdernes rammebestemmelser indrettes lokaler til
detailhandel og lignende funktioner.
Gårdbutikker kan placeres i landzonen efter en konkret
vurdering og på basis af en landzonetilladelse. Der kan
indpasses salgslokaler: 250 m² i forbindelse med salg
af egne produkter.
Udvalgsvarebutikker: Butikker samt salgslokaler i forbindelse med produktionsvirksomheder maks. 100
m².

Offentlig service, kulturelle
aktiviteter og forlystelser
Børneinstitutioner, ungdomsklubber, spejderlokaler
o.l., posthus samt boliger til bestemte aldersgrupper
(unge, pensionister) kan uden nærmere angivelse i
rammebestemmelserne etableres på arealer, som er
udlagt til boligformål.
Inden for områderne 511, 512 og 513 kan der etableres
forsamlingshus og et mindre bibliotek.
Der kan ikke etableres gevinstgivende spilleautomathaller. Forlystelser kan i øvrigt indpasses jf. hovedstrukturens bestemmelser herfor.

Retningslinjer for udbygning
af ubebyggede områder
De ubebyggede områder kan umiddelbart anvendes i
overensstemmelse med rammeplanen og de efterfølgende rammebestemmelser.

Kirke med omgivelsesfredning
Opmærksomheden henledes på, at der er omgivelsesfredning ved Reerslev Kirke.
Herudover ﬁndes der særfredninger for enkelte matrikler.

Lokale butikker:

Område 511 og 512 Reerslev
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Nybyggeri og omdannelse, idet eksisterende butikker kan bevares.

Maksimale butiksstørrelser

200 m².

Dagligvarer: 500 m²
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Område 501

Område 525*

Området anvendes til boligformål. Der kan opføres
åben/lav boligbebyggelse og dobbelthuse. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 25.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Der skal minimum udlægges et areal til parkeringsformål svarende til én parkeringsplads pr. bolig og én parkeringsplads pr. 100 m² af det øvrige etageareal.

Området kan omdannes til boligområde. Der kan etableres boliger inden for den eksisterende bygningsmasse.
Der skal minimum udlægges et areal til parkeringsformål svarende til én parkeringsplads pr. bolig og én parkeringsplads pr. 100 m² af det øvrige etageareal.

Område 502, 503, 504, 505 og 506

Område 510

Området anvendes til boligformål o.l. i forbindelse
med landbrug.
Udstykning af nye grunde kan ikke ﬁnde sted. Ved
den eksisterende bebyggelse kan der kun foretages
ændringer, som er forenelige med områdets status af
landzone.
Eventuel ny bebyggelse kan kun opføres i henhold til
landbrugsloven og planlovens landzonebestemmelser.

Området anvendes til landbrug, gartneri o.l.
Arealet kan udstykkes i mindre landbrugsparceller
i tilknytning til boligbebyggelsen umiddelbart syd for
området. Det er en betingelse for udstykning, at der
etableres et beplantningsbælte i nordskellet.
Mod sydskellet kan der opføres mindre bygninger i tilknytning til arealernes drift. Der må ikke opføres beboelsesbygninger.

Område 507, 508, 509 og 524

Område 511 og 512

Området anvendes til landbrug, gartneri o.l.
Eventuel ny bebyggelse kan kun opføres i henhold til
landbrugsloven og planlovens landzonebestemmelser.

Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Der kan indpasses mindre værksteder under forudsætning af, at de ikke er til gene for de omkringboende.
Der kan eventuelt etableres liberale erhverv i bebyggelsen.
Der kan etableres forsamlingshus el.lign.
Der kan indrettes et mindre bibliotek.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig og en parkeringsplads pr. 100 m² af det øvrige etageareal.

Område 522* og 523*
Områderne udbygges til boligformål med blandet
åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 25.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Der skal minimum udlægges et areal til parkeringsformål svarende til én parkeringsplads pr. bolig og én parkeringsplads pr. 100 m² af det øvrige etageareal.
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*For område 522, 523 og 525 gælder, at alene ét af
områderne kan realiseres inden for indeværende planperiode.

Område 513 A

Område 518

Området anvendes til erhvervsformål i forbindelse
med landbrugserhverv.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 40.

Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.

Område 514
Området anvendes til skoleformål.
Der må ikke etableres nye boliger, men de eksisterende boliger kan bevares.

Område 515
Området anvendes til fritidsformål (idrætsplads for lokalbefolkning og skole).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den,
der er nødvendig for de fastlagte aktiviteter.

Område 516
Området anvendes til kirke og kirkegård.
Der må kun etableres boliger til tjenesteformål (portner o.l.).

Område 517
Området anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage (uden
udnyttelse af tagetage).
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
For området som helhed fastlægges en samlet parkeringsordning.
Udbygning skal ske efter en samlet plan for området.
Mindst 20% af opholdsarealet skal udlægges som fælles friareal.

Område 519
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig.
Udbygning skal ske efter en samlet plan. Mindst 10%
af friarealet skal udlægges som fælles friareal.

Område 520 og 521
Området anvendes til haveboliger (rækkehuse, gårdhuse, parcelhuse o.l.).
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom
ikke overstige 25.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til
mindst 100% af etagearealet.
Til parkeringsformål skal der minimum udlægges et
areal svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.
Udbygning skal ske efter en samlet plan. Mindst 10%
af friarealet skal udlægges som fælles friareal.
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Arealer uden for hovedområderne
– rammeplan
For planlægningen på arealer, som ikke er omfattet
af de fem hovedområder, gælder følgende rammebestemmelser:

Almene retningslinjer
Zonestatus og landzoneadministration
I henhold til lov om planlægning opdeles landet i byzoner, landzoner og sommerhusområder. Uden for de
fem hovedområder ﬁndes i dag alle tre kategorier. Afgrænsning af sommerhusområder og byzone fremgår
af kort 3.0.1. De øvrige arealer er landzone.
Der kan ikke overføres nye arealer til byzone eller sommerhusområde.
I henhold til lov om planlægning forudsætter udstykning, bygge- og anlægsarbejder samt ændret arealanvendelse på landzonearealer en landzonetilladelse.
Loven indeholder dog en række undtagelser for bl.a.
udnyttelse af tidligere landbrugsbygninger, opførelse
af helårshuse op til 250 m² og ved byggeri til brug for
landbrugs- og skovbrugsejendomme.
Skal der ske større samlede ændringer i landzonen, udarbejdes en landzonelokalplan. Også efter lokalplanens
vedtagelse er landzonetilladelse nødvendig.
På byzonearealerne og i sommerhusområderne kræves ingen landzonetilladelse.

Arealanvendelse
Arealerne skal som den altovervejende hovedregel anvendes til landbrug/ gartneri og til rekreative formål.
Derudover er der i landområderne landsbyer, sommerhusområder og de i hovedstrukturen udpegede områder til fritidsformål.
Landzonen skal beskyttes, så dyre- og planteliv, kulturhistoriske værdier m.m. bevares.
Arealer kan midlertidigt overgå til andre formål i forbindelse med råstoﬁndvinding og kontrolleret affaldsdeponering.
Ud over den ved Kohøjvej eksisterende kontrollerede losseplads kan der ikke etableres yderligere lossepladser.
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Det skal bemærkes, at ophævelse af eventuel landbrugspligt forudsætter Jordbrugskommissionens godkendelse.

Forurenet jord
På en række ejendomme er der konstateret ældre forureninger som følge af spildt eller nedgravet affald.
Registreringen betyder, at ejendommens anvendelse
ikke må ændres uden afmelding eller frigivelse fra Københavns Amt. Der må således bl.a. ikke udføres bygge- eller anlægsarbejder eller ændres arealanvendelse
(f.eks. fra erhverv til institution).
En række øvrige ejendomme i kommunen undersøges i disse år af amtet for at afgøre, om de også er
forurenet og dermed skal registreres. De registrerede
ejendomme bliver efter amtets prioritering undersøgt
nærmere, og overvågning af forureningen, afværgeforanstaltninger eller oprydning iværksættes. Når ejendommene er renset op, bliver de afmeldt. Nærmere
oplysninger om, hvilke ejendomme der aktuelt er registreret, kan fås hos Københavns Amt, der er myndighed for affaldsdepoterne.

Bebyggelse, anlæg og landskabspleje
Bestemmelser om anlæg, bebyggelse og landskabspleje i lokalplaner skal fastlægges efter følgende retningslinjer:
Bebyggelse – som er nødvendig af hensyn til drift af
landbrugsejendomme, gartnerier og skovbrug – kan
opføres uden nærmere retningslinjer.
Til hver ejendom kan der som hovedregel kun opføres
1 bolig.
Uden for landsbyerne vil nye beboelsesbygninger uden
tilknytning til landbrug, gartneri og skovbrug normalt
ikke kunne opføres.
I landsbyerne kan der – under forudsætning af, at der
tilvejebringes en lokalplan for hele landsbyen – foregå
en begrænset tilvækst i boligtallet (se nærmere under
de supplerende retningslinjer for de enkelte landsbyer).
I forbindelse med råstoﬁndvinding kan der opføres
bebyggelse af midlertidig karakter. Bebyggelsen skal
fjernes umiddelbart efter endt udgravning.
Tekniske anlæg kan etableres efter retningslinjerne i
kommuneplanens hovedstruktur.

Veje og stier kan etableres i overensstemmelse med
kommuneplanens hovedstruktur. Linieføringen skal, i
det omfang det er muligt, lægges langs eksisterende
skel. I forbindelse med nye traﬁklinier skal der udarbejdes en beplantningsplan.
Eksisterende beplantning skal søges bevaret og vedligeholdt. Eksisterende skovarealer skal holdes beplantet, så de udgør en sluttet skov.
Råstofgrave skal ved indvindingens ophør retableres.
Retableringsplan med omtrentlige koter på det fremtidige landskab fastlægges i lokalplan.

Landzonelokalplanens emner
En landzonelokalplan kan i princippet omhandle de
samme forhold, som lokalplaner for byzoneområder.
Det skal dog bemærkes, at en lokalplan for arealer i
landzone, som anvendes til jordbrugsformål, i henhold
til planloven ikke kan indeholde bestemmelser om:
ejendommens størrelse og afgrænsning, bebyggelsens beliggenhed på grunden, herunder om den
terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, anvendelse af de enkelte bygninger, samt udformning,
anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer,
herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring
af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt samt belysning af veje og andre færdselsarealer.

Lokalplanlægning af landsbyer
En lokalplan i landzone har to formål: at regulere areal
anvendelse og bebyggelsesforhold samt at fastlægge
retningslinier for den fremtidige zoneadministration.
En forudsætning for, at en lokalplan kan danne grundlag for zoneadministrationen i en landsby er, at lokalplanen omfatter hele landsbyen. Der kan eventuelt være
tale om en rammebetonet lokalplan, som følges op af
mere detaljerede lokalplaner for dele af landsbyen, såfremt det viser sig nødvendigt.
En lokalplan skal omfatte en hel landsby.
En lokalplan må ikke åbne mulighed for en egentlig byvækst. En lokalplan skal sikre, at om- og tilbygninger
samt nybyggeri tilpasses det eksisterende miljø.
Ingen grund må udstykkes med et areal, som er mindre
end 800 m², og der kan kun opføres én bolig på hver
grund. Byrådet kan, hvor særlige forhold taler herfor,
dispensere fra disse bestemmelser. Nye udstykninger
kan som hovedregel kun foretages på baggrund af en

lokalplan, som sikrer, at kommuneplanens rammer for
nyt byggeri respekteres.
En lokalplan skal sikre, at områderne primært anvendes til landbrug, boligbebyggelse og offentlige formål.
Lokalplanens bestemmelser vedrørende om- og tilbygninger, nybyggeri og bestræbelser på at bevare det
eksisterende miljø må ikke være til hinder for en hensigtsmæssig udvikling af landbrugsejendommes drift.
En lokalplan kan åbne mulighed for etablering af mindre detailhandelsbutikker og anden privat service med
tilknytning til landsbysamfundet. Endvidere kan der
etableres restaurant (kro), forsamlingshus o.l.
Der kan etableres mindre, håndværksprægede værksteder og fremstillingsvirksomhed, som fortrinsvis betjener det lokale samfund.
En forudsætning for, at der etableres detailhandelsbutikker, restaurant og fremstillingsvirksomhed er, at en
lokalplan entydigt angiver deres beliggenhed. Udvalgsvarebutikker: butikker samt salgslokaler i forbindelse
med produktionsvirksomheder maksimal butiksstørrelse: 100 m².
Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse for den
fremtidige zoneadministration, herunder specielt,
hvorledes man sikrer, at den nye boligbebyggelse,
som lokalplanen åbner mulighed for, ikke opføres på
en gang.
Gårdbutikker kan placeres i landzonen på basis af en
landzonetilladelse. Salgslokaler, maksimal butiksstørrelse: 250 m² i forbindelse med salg af egne produkter.
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