Sig din mening
Alle kan bidrage til planlægningen med synspunkter,
forslag og ideer.
Du kan indtil den 26. april 2010 skrive til:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2, 2630 Taastrup
att: Teknik- og Miljøcentret
mail: tmc@htk.dk

FOROFFENTLIGHED
JASONSMINDE
ERHVERVSOMRÅDE

Hvad sker der videre?
Efter d. 26. april 2010, vil administrationen forelægge
de indkomne forslag og ideer for Byrådet. Byrådet
beslutter derefter, om der skal vedtages et forslag til
tillæg til kommuneplan 2010.

Nyt kommuneplantillæg
De fremtidige planer for området kan ikke holdes
indenfor de gældende rammebestemmelser i Kommuneplan 2010. En gennemførelse af det nye projekt,
kræver derfor udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg med nye rammebestemmelser, der erstatter de
gældende rammer.
For en gennemførelse af projektet kræves at hele det
samlede, fremtidige rammeområde placeres i byzone og udlægges til erhvervsområde for fabrikation,
logistik-, lager- og transportvirksomhed, tekniske
anlæg og skovrejsning. Virksomhederne skal være i en
miljøklasse, der kan opfylde kravene om minimumsafstand til nærliggende boligområde. Ingen grund må
være mindre end 4000 m2 og bebyggelsesprocenten
fastsættes til 60. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 15, 25 og 40 m, afhængigt af bygningernes
placering på grunden.

Hvis der vedtages et forslag til tillæg til kommuneplanen, kommer dette senere i en offentlig høring i 8
uger, inden Byrådet tager endeligt stilling til, om kommuneplanen skal justeres.

Har du spørgsmål?
Du kan kontakte arkitekt m.a.a. Ulla Friberg i Teknikog Miljøcentret hvis du har spørgsmål.
Tlf. 43 59 12 86 eller mail tmc@htk.dk.

Mere information
Kommuneplanen er Byrådets plan for den fysiske udvikling i kommunen.
Den gældende Kommuneplan 2010 kan ses på kommunens hjemmeside www.htk.dk, i rådhusets borgerseservice, samt på bibliotekerne.

Indkaldelse af forslag og ideer til ændring af
rammeområder og rammebestemmelser for
Jasonsminde Erhvervsområde, Hedehusene

Baggrund for kommuneplantillæg

Skovrejsning/spredningskorridor

Projekt for området

Byrådet besluttede i 2009 at sende Jasonsminde
Erhvervsområde i offentlig udbud med henblik på
opførelse af erhvervsbyggeri på området.
Den ca. 155.000m2 store grund ligger tæt op ad
kommunegrænsen til Roskilde og afgrænses mod
nord af jernbanen, mod vest af Hedelandsvej, mod
syd af Hovedgaden og mod øst af Rockwool´s ejendom. Grunden har et naturligt terrænfald på ca.
15 m fra Hovedgaden i syd mod jernbanen i nord.
Arealet er i dag ubebygget, bortset fra et gammelt
stuehus, en lade og 5 privatejede boliger i grundens
sydøstlige hjørne.
I kommuneplan 2010 er området omfattet af de 3
rammeområder: 307 (landzone), 311 (by - og landzone) og en del af 354 (byzone).
Rammeområde 307 er udlagt til skovrejsning og
områderne 311 og 354 er udlagt til forskellige former for erhverv.
For område 311 og 354 gælder, at der i dag maksimalt må bygges i henholdsvis 15 og 12 meters
højde; dog må der i område 311 opføres enkelte
bygninger eller bygningsdele i op til 40 m´s højde.
For begge områder er den nuværende bebyggelsesprocent på 50.

Forud for udbuddet har kommunen fået gennemført
en flora/faunaundersøgelse, for at få klarlagt en hensigtsmæssig placering af en spredningskorridor for
områdets dyr og planter. Undersøgelsen foreslår som
en mulighed, at skovrejsningsarealet flyttes fra områdets vestlige del til den østlige del, og her bruges
til spredningskorridor sammen med en eksisterende
stiforbindelse og jernbaneunderføring til de grønne
arealer nord for jernbanen. Dette forslag sammenholdt med spildevandsplanens krav om placering af
et stort regnvandsbassin på området østlige del og
en i Kommuneplan 2010 grøn kile med stisystem
syd for Hovedgaden, i retning mod Hedeland, gør at
spredningskorridoren mest hensigtsmæssige placering er på områdets østlige del.

Et arkitektfirma har udarbejdet volumenstudier og
dispositionsforslag for Jasonsminde Erhvervsområde,
som inspiration for den kommende lokalplanlægning.
Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i et ønske
om at kunne bygge i højden samt det hensigtsmæssige i at placere spredningskorridoren på områdets
østlige del.
Forslaget har som hovedgreb en grøn ankomstkile,
der fungerer som adkomstvej til området og forslaget
tilgodeser de topografiske forhold på grunden ved at
fastsætte højdegrænseplaner med max. bygningshøjder på 15, 25 og 40 m, placeret således, at de
højeste bygninger placeres midt på grunden i dennes
længderetning. Dermed kommer bygningskroppene
til at virke mindre dominerende mod omgivelserne
og skyggevirkningerne på områdets grønne arealer
minimeres.

