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Redegørelse
0B

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk
område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og
en vedtægtsdel.

Indledning
2B

I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund
samt dens forhold til anden planlægning.
I vedtægtsdelen fastlægges planområdets afgrænsning og
anvendelse samt planens retsvirkninger. Der optages
bestemmelser for udnyttelsen af den enkelte ejendom,
herunder byggeriets omfang, udformning og udseende,
adgangsforhold, friarealer og beplantning m.v.
En lokalplan skal efter bestemmelserne i planloven offentliggøres og fremlægges som forslag i 2-8 uger afhængig af
planens karakter. I denne periode har alle mulighed for at
fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen.
Hvis planen ikke ændres væsentlig, kan den herefter
vedtages endeligt af Byrådet.
Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes,
bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i
planen.
Lokalplan omfatter gamle Møllehøj gård med jordtilligende.

Områdets beliggenhed
3B

Området ligger i det østlige Hedehusene mellem Kallerup
landsby og Kalleruphaven. Området afgrænses mod vest af
Bækstien og mod øst af Kallerupvej.
Området er på godt 37.000 m2.

Bækstien

Kalleruprenden

Gl. Møllehøj

Luftfoto 2016 med afgrænsning af lokalplan 5.16

Kallerupvej

4
Baggrund og formål med
lokalplanen
4B

Ejerne ønsker at udstykke og bebygge området. Byrådet har
derfor besluttet, at der skal udarbejde en lokalplan.
Kommunen har vurderet, at lokalplanen har en karakter, der
kræver 8 ugers høring efter offentliggørelse af forslaget.
Området ligger op til Kallerup landsby, der i Kommuneplan
2014 er udpeget som landsby med særlige kulturhistoriske
interesser. Det indebærer, at der skal tages særlig hensyn til
de kulturhistoriske værdier ved ny planlægning. Ved udvikling
af lokalplanområdet skal hensynet til landsbyen derfor indgå
som et vigtigt element, bl.a. ved bevaring af karakteristisk
beplantning og afstand til den nye bebyggelse.
Stier og grønne arealer indenfor lokalplanområdet skal udformes, så de indgår som en naturlig del af det regionale net
af rekreative naturstier og kommunens gang- og cykelstier.
Lokalplanområdet er påvirket af støj fra omgivende veje, og
dele af området overholder ikke Miljøstyrelsens vejledende
grænser for trafikstøj. Det skal derfor etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af en støjvold samt stilles særlige
krav til bebyggelsens højde og placering.
Det gamle gårdanlæg med gården Møllehøj, som formodentlig delvist stammer tilbage fra 1600-tallet, skal bevares som
en ”historisk fortælling” for området.
Lokalplanen skal fastlægge retningslinjer for gårdens
anvendelse, som både tilgodeser landsbymiljøet og giver
basis for bevaring af de historiske bygninger.

Bebyggelsen set fra nordvest. I baggrunden ses den bevaringsværdige gård, Møllehøj, og til
højre de eksisterende Bækhuse.
Lokalplanens indhold
5B

Anvendelse: Lokalplanen udlægger området til helårsbeboelse med rækkehuse og parcelhuse, samt til grønt område.
Den bevaringsværdige gård, Møllehøj, har et bygningsareal
på 456 m2, her under udhuslænger på samlet 261 m2, som
det vil være svært at udnytte kun til boligformål. For at give
de bedste betingelser for at bevare bygninger og anlæg, vil
der derfor blive mulighed for at anvende gården til erhverv
og tilsvarende aktiviteter, der ikke giver anledning til støj,
udendørs oplag eller tung trafik i lokalområdet. Det kan være
liberale erhverv, kontor, restaurant, undervisning/naturskole,
klubaktiviteter, en mindre butik m.v. Men ikke aktiviteter, der
forudsætter ombygninger, der påvirker bygningernes ydre,
f.eks. hotelvirksomhed. Aktiviteterne vil bl.a. blive begrænset
af parkeringsudlæg. Planlovens bestemmelser om anvendelse
af overflødige landbrugsbygninger ophæves dermed.
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Zoneforhold: Området ligger i landzone. Med vedtagelse af
lokalplanen føres de nye udstykninger til helårsbeboelse i
byzone. Det grønne område langs Kalleruprenden ligger
delvist i ”den ydre grønne kile” udlagt i den regionale planlægning. Den forbliver derfor i landzone.
Møllehøj forbliver i landzone som resten af Kallerup landsby.
Nye boliger: Der kan opføres 23 rækkehuse og 10 parcelhuse.
Parcelhusene skal opføres i et plan med fladt tag eller lav
taghældning.
Rækkehusene får to beboelsesplaner. Der vil derfor blive et
ret stort tagrum, der ikke må være udnytteligt af hensyn til
ejendommens maksimale etageareal. Det vil være nødvendigt at udføre taget med en konstruktion, så tagrummet ikke
kan udnyttes, for at kunne opnå byggetilladelse. De to vestligste rækkehuse skal af æstetiske hensyn være noget lavere
end de øvrige rækkehuse. Det medfører, at de vil fremstå
med en trempelkonstruktion med vinduer i tagfladen.
Støjafskærmning: Af hensyn til støj fra bl.a. Holbækmotorvejen skal rækkehusbebyggelsen opføres i områdets sydlige
del med en bygningshøjde på ca. 10 meter til tagkip.
Det er derfor en forudsætning for ibrugtagning af parcelhusene, at rækkehusene er opført.
Mod Kallerupvej skal anlægges en støjvold. Jord, der tilføres
til volden udefra, skal overholde gældende lovbestemmelser.
Byggefelter: Rækkehusene skal opføres som en samlet bebyggelse i områdets sydlige del af hensyn til deres funktion
som støjskærm for resten af bebyggelsen. Rækkehusene skal
respektere en afstands zone til den bevaringsværdige gård,
Møllehøj, i størrelsesordenen 50 meter.
Byggemodning: Der er et kotefald på op til 8 meter fra øst
mod vest i området. Dette skal der tages højde for i byggemodningen og ved placering af bygninger. Det tilstræbes at
følge det eksisterende terræn og samtidig få så lidt terrænspring som muligt mellem de enkelte grunde. Terrænkote vil
blive fastlagt i forbindelse med byggetilladelse på de enkelte
ejendomme.

Lokalplanområdet set fra Kallerupvej
Udstykning: Parcelhusgrunde skal være relativt store af
hensyn til det faldende terræn.
Der kan udstykkes 23 rækkehusgrunde indenfor det udlagte
areal til rækkehuse. Friarealet nord for det enkelte rækkehus
skal af hensyn til skyggeforhold have en længde på minimum
22 meter inkl. udlæg til carport og udhus.
Gamle Møllehøj gården med tilhørende have og gårdsplads
udstykkes som en selvstændig matrikel for at bevare det
karakteristiske gårdanlæg. Bl.a. skal den gamle have nord for
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gården sikres ved en afstand fra stuehuset til skel på omkring
30 meter, plus/minus en meter.
Fælles friarealer, her under veje og støjvold, skal udstykkes
som særskilte matrikler, så arealerne kan overtages af
grundejerforeningen.
Bebyggelsens ydre fremtræden: Facader skal generelt
fremstå i blank mur. Mindre dele af facaderne kan dog
udføres i glas, træ eller gedigne bygningsplader. Murværk på
parcelhusene kan evt. pudses eller vandskures.
Tagene dækkes af mørke materialer som tagpap eller mørke
tagsten. De mørke tage bidrager til en ensartet, afdæmpet
fremtræden af bebyggelsen, der på grund af det ret kraftige
fald i terrænet vil kunne ses i sin helhed fra Bækstien.
Der vil blive mulighed for at etablere ”grønne tage” med tørv
eller tilsvarende for at forsinke afledningen af regnvand.
For rækkehusene skal tilstræbes et ensartet look. Træ- og
pladepartier skal derfor fremstå i mørke farver. Vinduesrammer og døre skal være sorte eller mørkegrå.
Solpaneler: Der gives mulighed for at montere solceller på
bebyggelsens tage. Af æstetiske hensyn skal de placeres i
samlede grupper og tilpasses til tagets struktur, farve og
øvrige elementer. Panelerne må f.eks. ikke placeres rundt om
tagvinduer eller zigzagge ned langs et valmet tag.
Udestuer/overdækning: Der må ikke opføres udestuer eller
overdækkede terrasser på sydsiden af rækkehusene af
hensyn til afstand til stien og den bevaringsværdige gård.
Udestuer og overdækkede terrasser på nordsiden af
rækkehusene skal udføres efter ensartede bestemmelser for
ikke at forringe forholdene for naboerne, og sikre harmoni i
bebyggelsens ydre fremtræden.
Afledning regnvand: Der vil blive bestemmelser om omfanget
af bebyggede og befæstede arealer for at begrænse afledning
af regnvand til nabogrunde.
Hegning: Områdets grønne karakter skal understreges af
levende hegn mod veje, stier og fællesarealer.
Friarealer: Området skal sikres et ordentligt udseende. Der
må derfor ikke være oplag eller henstilling af effekter udenfor
bygningerne og indhegnede gårdspladser. Dette gælder også
uindregistrerede biler, campingvogne, både og tilsvarende.
Områdets vestlige del udlægges til fælles opholdsareal. Der
kan her anlægges mindre legepladser, boldbaner o.l. til
områdets beboerne. Der kan desuden anlægges små søer,
der bidrager til forsinkelse af afledningen af regnvand.
Der skal udlægges en plads centralt i bebyggelsen til brug for
bl.a. affaldssortering, storskrald m.v.

Kalleruprenden og Bækstien set fra nord
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Planloven (Lov nr. 668 af
08/06/2017):
§ 15, stk. 2: i lokalplaner kan
der optages bestemmelser om:
nr. 10: udformning, anvendelse
og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om
terrænregulering, hegnsforhold,
bevaring af beplantning og
beplantningsforhold i øvrigt,
herunder beplantningens tilladte
højde, samt belysning af veje og
andre færdselsarealer.
nr. 15: bevaring af eksisterende
bebyggelse således at bebyggelsen kun med tilladelse fra
kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres.

Parkering: Der stilles krav til etablering af parkeringspladser,
så der bliver parkeringsmulighed for både beboere og gæster
til området. Kravene til parkering til den enkelte bolig vil blive
effektueret i forbindelse med kommende byggetilladelser.
Veje/stier: Interne veje skal anlægges med de kurver, som er
vist på bebyggelsesplanen, for at minimerer generne i nabobebyggelsen fra bilernes kørelys. Af samme grund skal
vendepladsen for enden af den sydlige adgangsvej afsluttes
med en skærm eller tæt beplantning.
Der fastlægges bestemmelser for udformning af veje og stier,
så de bliver trygge for både trafikken og beboerne, her under
legende børn, og giver fremkommelighed for handicappede.
Der skal føres en offentlig sti gennem områder, der forbinder
stien til Kallerup grusgrav med Bækstien. Stien skal have et
trace på mindst 10 meter for at give den et landskabeligt
præg. Afstandskravet vil dog ikke kunne opretholdes ved
tilslutningen til Kallerupvej øst for bebyggelsen.
Belysning: Områdets udendørsbelysning skal udformes, så
lysforurening af omgivelserne og energispild undgås.
U

Antennemast: Der kan indenfor området opføres en antennemast til mobilkommunikation. Etablering af en antennemast må antages at være betinget af dispensation fra
lokalplanens højdebestemmelser.
Grundejerforening: For den nye bebyggelse stilles der krav
om oprettelse og medlemskab af en grundejerforening, der
skal varetage pleje og vedligehold af veje, støjvold og andre
fælles anlæg og friarealer. Der er hensigten, at fælles arealer
tilskødes grundejerforeningen.
Bevaringsbestemmelser: De eksisterende gårdlænger til den
gamle gård, Møllehøj, omfattes af bevaringsbestemmelser.
Bygningerne kan dateres helt tilbage til slutningen af 1600tallet og fremstår meget autentiske i bindingsværk med
gennemstukne bjælker i tagremmen (Styrtrumshuse) og
overvejende med stråtag.

Bevaringsværdig gård, Gl. Møllehøj, Kallerupgade 4.

Beplantning mod haven til Gl. Møllehøj
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Gården skal bevares som et samlet anlæg, der også omfatter
prydhaven med de store løvtræer nord for stuehuset. Der vil
ikke uden Byrådets tilladelse kunne ske tilbygning, ombygning eller nedrivning af bygningerne. Der vil dog kunne opføres enkelte udhuse øst for gården, hvis disse placeres som en
”fjerde” længe eller i det fjerne østlige hjørne udenfor den
bevaringsværdige beplantning.
Ved vurderingen af bygningsmæssige ændringer og eventuelt
opførelse af udhuse vil der blive lagt vægt på, at der benyttes
traditionelle materialer og at det bygningsmæssige udtryk
svarer til de bestående bygninger.
For at fastholde områdets karakter skal en del eksisterende
træer og beplantning i tilknytning til Gl. Møllehøj og langs
Bækstien, bevares. Kommunen vil rådgive om pleje m.v.
Områdets historie og
eksisterende forhold
7B

Der er fundet spor af beboelse i kallerupområdet, der
stammer flere tusinde år tilbage. Landsbyen Kallerup
nævnes første gang i skriftlige kilder i 1376.
I 1688 er der registreret to gårde og nogle huse i
landsbyen. De to gårde er Kallerup gård og Hulkærgård. I
1690 fraskødes Møllehøj fra Kallerupgård.
Landsbyen er den sidste i kommunen, der får sine jorder
udskiftet. Det sker omkring år 1800, og da der kun er tre
gårde, sker udskiftningen som en ”stjerneformet”
udskiftning. De tre gårde bliver derfor liggende samlet i
landsbyen.

Kallerup Landsby. Kortets gyldighedsperiode 1856-1877.
Op gennem 1800-tallet og 1900-tallet medfører udviklingen, at gårdene efterhånden afstår deres jorder til
andre formål; jernbane, byudvikling, grusgravning,
motorvej m.v.
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I 1950’erne udstykkes det meste af Møllehøjs jord til
kolonihaver. Der var tidligere blevet opført en ny Møllehøj
gård længere mod nord i det område, der hedder
Kalleruphaven.
I en del år var det resterende jordtilliggende til Møllehøj
udlagt til naturområde som en del af en grøn landskabskile, der strakte sig fra det åbne land og helt ind til Fløng.
Men i forbindelse med nedlæggelsen af Københavns Amt
blev området udlagt til haveboliger i Kommuneplan 2006.
Fingerplanen 2107
Området omkring Bækstien er en del af den ”ydre grønne
kile” udlagt i landsplandirektivet for Hovedstadsområdet,
”Fingerplanen”. Landområdet øst for Kallerupvej er ligeledes
en del af den ”ydre grønne kile”. Se bilag 6.

Forhold til anden
planlægning
8B

Fingerplan 2017:
§ 19. Kommuneplanlægningen i
de ydre grønne kiler skal sikre,
1) at områderne forbeholdes
overvejende almen, ikke
bymæssig friluftsanvendelse
med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse,
2) at områderne ikke inddrages
til byzone,
3) at områderne friholdes for
bebyggelse og anlæg til
bymæssige fritidsformål.

I henhold til direktivet må arealer i de grønne kiler ikke føres
i byzone. De grønne arealer omkring Bækstien forbliver
derfor i landzone.

U

Kommuneplan 2014
Rammebestemmelser: Lokalplanområdet ligger indenfor
rammeområderne 3830 og 3040 i kommuneplanen.
U

Rammeområderne 3040 og 3830
Rammeområde 3830 udlægger området til helårsbeboelse:
Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og
enfamiliehuse på små grunde m.v., samt grønt område.
For parcelhuse er den maksimale bebyggelsesprocent 30 og
for tæt/lavt byggeri 40. Det maksimale antal etager
fastlægger til 1 etage med udnyttelig tagetage.
Der udlægges desuden en grøn kile mellem Kallerupvej og
Kalleruprenden på 9.000 m2. I kilen er udlagt en sti, der
forbinder stien syd om Fritidshaverne med Bækstien. Stierne
er en del af kommunens stisystem.
Rammeområde 3040 omfatter Kallerup landsby. Området udlægges til helårsbeboelse. Den eksisterende bebyggelse skal
søges bevaret. Udstykning af nye grunde kan ikke finde sted.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige 30. Bebyggelsen kan opføres i en etage med
udnyttelig tagetage.
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Planloven:
§ 15, stk. 2, nr. 11: I en lokalplan kan der optages bestemmelser om tilvejebringelse af
eller tilslutning til fællesanlæg i
eller udenfor det af planen omfattede område som betingelse
for ibrugtagen af ny bebyggelse.

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014: Lokalplan 5.16 har bestemmelser om byggeriets højde og omfang samt udstykningsforhold og udlæg af grønne arealer, som afviger fra de
gældende rammebestemmelser i kommuneplanen. Der skal
derfor vedtages nye rammebestemmelser før lokalplanen kan
vedtages endeligt. Der vil blive tilføjet et nyt rammeområde
til kommuneplanen med betegnelsen 3831.
U

Lokalplan
Der er ikke lokalplaner eller byplanvedtægter for området.

Miljøbeskyttelsesloven:
§ 28, stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme til kloaknettet, når stikledning er ført
frem til grundgrænsen.

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i landzone. Med vedtagelse af
lokalplan 5.16 overføres dele af området til byzone.
I henhold til Planlovens § 47A, stk. 1 kan en ejer af en fast
ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller
frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra
landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen forlange
ejendommen overtaget af kommunen, hvis den fortsat
benyttes til disse formål.
Kommunen kan dog iht. Planlovens § 13, stk. 4 forlange, at
ejeren af arealet stiller sikkerhed for, at kommunen, hvis planen
ikke realiseres, kan få dækket udgifterne til tilvejebringelse af
lokalplan og kommuneplantillæg samt, medmindre ejeren
fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af
kommunen, udgifterne til overtagelse af arealet efter § 47 A.

Det må forventes, at Lokalplan 4.43 først kan vedtages
endeligt, når ejerne har fraskrevet sig retten til at forlange
arealerne overtaget efter Planlovens § 47 A.
Sektorplaner
Varmeforsyning: Lokalplanområdet planlægges forsynet med
”kold” fjernvarme. Der skal således installeres varmepumpe i
de enkelte boliger, men anlæggene forsynes med vand fra en
fælles boring. Høje Taastrup Fjernvarme forhandler med
bygherre om anlæggets udformning.
U

U

Tilslutning til anlægget vil blive en betingelse for ibrugtagning
af byggeri indenfor området. Byrådet vil dog kunne dispensere fra bestemmelserne om kollektiv varmeforsyning, hvis
anlægget ikke klart ved indflytningen.
Vandforsyning: Bebyggelsen inden for lokalplanområdet
tilsluttes vandforsyning efter den til enhver tid gældende
vandforsyningslov.
U

U

Kloakering: Området er i spildevandsplanen udlagt til separat
kloakeret område.
U

U

Grundvand: Lokalplanområdet ligger, i lighed med hele HøjeTaastrup Kommune, i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I henhold til statens udmelding, skal
udvikling inden for OSD og indvindingsoplande (herunder
NFI), så vidt muligt friholdes for byudvikling.
U

U

Området er i Kommuneplan 2014 udlagt til åben lav og tæt
lav boligbebyggelse. Ejeren har jævnfør Planlovens § 13, stk.
3 krav på, at der udarbejdes en lokalplan, der muliggør
denne anvendelse. Ejendommene kan derfor ikke friholdes
for bebyggelse eller byggeriet flyttes til anden lokalitet uden
for ”Områder med særlige drikkevands-interesser ”.
Der er redegjort for grundvandsinteresserne i forhold til lokalplanområdet i kommuneplanens grundvandsredegørelse.
Deklarationsbælte kloak

Servitutter
Langs Bækstien mod områdets vestlige afgrænsning er udlagt
et servitutbælte i forbindelse med en nedgravet kloakledning.
U

U
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Tinglyst 4. nov. 1975.
I områdets nordvestlige hjørne er ført en vandforsyningsledning, jævnfør servitut dateret 7. nov. 2008.
Langs områdets nordlige afgrænsning løber et nedgravet elkabel, jævnfør servitut dateret 1. dec. 1992.
I områdets sydlige del mod Kallerupgade ligger et nedgravet
telekabel. Servitut fra feb. 1988.
I forbindelse med udstykning af området er det landinspektø-rens opgave at foretage en oprydning i servitutter lyst på
ejendomme indenfor området og aflyse servitutter uden
relevans.
Forhold til områdets andre
funktioner, herunder støj og
trafik
10B

Bygningsreglement 2015:
Pkt. 6.4.2, stk. 1:
Funktionskravet for boliger for
støj indendørs i beboelsesrum …
anses for opfyldt, når
støjniveauet ikke overstiger
værdier svarende til de
vejledende grænseværdier fra
tabel III i Miljøstyrelsens
Vejledning nr. 5/1984.:
33 dB med lukkede vinduer og
46 dB med åbne vinduer.

Trafikstøj: Området er påvirket af støj fra Holbækmotorvejen
og Kallerupvej.
Der er udarbejdet en støjrapport af et certificeret firma.
Konklusionen på rapporten er, at trafikstøjen ved forskellige
støjdæmpende tiltag kan nedbringes til at opfylde Miljøstyrelsens vejledende støjnormer på højst 58 dB på en
acceptabel del af de primære udeopholds-arealer. Bl.a. skal
rækkehusbebyggelsen udformes, så den danner en
støjskærm mod syd, og der skal opføres en støjvold mod
Kallerupvej.
Af støjrapporten fremgår det desuden, at facader mod syd vil
have en støjbelastning over 58 dB. Facadeelementer skal
derfor udformes, så bygningsreglementets krav til støj i
boliger kan overholdes. Bygherre må påregne, at der i
forbindelse med byggeansøgning vil blive stillet krav om
dokumentation for overholdelse af støjkravene.
Refleksion af støj fra rækkehusene vil medføre en forøgelse
af støjniveauet for området syd for, bl.a. på Kallerup Gård.
Der vil ikke være mærkbare ændringer for Bækhusene og
husene øst for Kallerupvej.
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Trafikbelastning: Den nye udstykning får tilkørsel fra
Kallerupvej. Det er kommunens vurdering, at det ikke vil
belaste Kallerupvej væsentligt.
UT

Kommunen kan ansøge politiet om, at byskiltet ved Kallerupvej flyttes længere mod nord, således at hastigheden
nedsættes på strækningen ud for den nye udstykning.
Kollektiv transport: Nærmeste busstoppested, bus 116 på
Østerled. 400-500 meters gangafstand.
U

Cykling/gang: Man kan cykle til Fløng og Hedehusene ad lokale
stier og boligveje
Miljøvurdering
9B

Lov om miljøvurdering af planer
og programmer. LBK nr. 448 af
10/05/2017:
Kommunen skal foretage en
miljøvurdering af lokalplaner,
kommuneplaner og kommuneplantillæg, der fast-lægger
rammer for anlæg, der enten:

Byrådet skal i henhold til Miljøvurderingsloven træffe
afgørelse om, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af
lokalplanen.
Byrådets afgørelse træffes med baggrund i en miljøscreening,
hvor der redegøres for planens konsekvenser og forholdet til
lovens præmisser.
Planområdet skal benyttes til boligformål. Boligformål er ikke
opført i bilag 1 eller 2 til miljøvurderingsloven.
Lokalplan og kommuneplantillæg påvirker ikke et
internationalt naturbeskyttelsesområde.
Det skal derfor vurderes, om planerne muliggør aktiviteter,
der kan få væsentlig indflydelse på miljøet jævnfør lovens §
8, stk. 1, nr. 3.

Er anført i bilag 1 eller 2 til loven
Med udgangspunkt i miljøscreeningen vurderes det, at der
(§ 8, stk.1, nr. 1).
ikke vil være krav til eller behov for en miljøvurdering ud
Kan påvirke et internationalt
over de problematikker, der beskrives i miljøscreeningen.
naturbeskyttelsesområde (§ 8,
Vurderingen baseres på, at der er tale om et mindre område
stk.1, nr. 2)
med parcelhuse og rækkehuse. Området er udlagt til helårsboliger i kommuneplanen, og bebyggelsen vil ikke medføre
Vurderes at kunne få væsentlig
indflydelse på miljøet. (§ 8, stk. behov for udbygning af områdets infrastruktur.
1, nr. 3)
Det forudsættes, at der i bebyggelsesplanen tages hensyn til
støjen fra overordnede veje og områdets beliggenhed tæt på
et velbevaret landsbymiljø og den ydre grønne kile jævnfør
Fingerplanen.
Tilladelser fra andre
myndigheder
1B

Landbrugspligt
Matriklerne indenfor lokalplanområdet er noteret som
landbrugsejendomme. Det er en forudsætning for planens
realisering, at landbrugspligten ophæves på ejendommene.
Jf. landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1 kan landbrugspligten
ophæves, når arealer skal anvendes til byformål inden for 5
år og er udlagt i en godkendt lokalplan.
Fortidsminder
Der er indenfor området registreret et fortidsminde: ”vej,
udateret”. Vejen skal muligvis ses i sammenhæng med den
historiske landsby Kallerup (-gårde), der har rødder tilbage i
middelalderen.

Museumsloven:
lovbekendtgørelse nr. 1505 af
14. december 2006 § 27 stk. 2

Udover den udaterede vej har der ligget et ret stort antal
gravhøje i området, hvor kun Baunehøj i Fløng endnu
eksisterer. Der er desuden flere steder i området opsamlet
flintredskaber.
Kroppedal Museum har derfor en begrundet formodning om
tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for
lokalplanområdet.
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Findes der fortidsminder under et jordarbejde vil de i givet
fald være omfattet af Museumslovens § 27.
Kroppedal Museum anbefaler som faglig ansvarlig institution,
at der udføres en arkæologisk undersøgelse i god tid, før
anlægsarbejder påbegyndes. I modsat fald kan fund af
fortidsminder medføre arbejdsstandsning indtil de arkæologiske udgravninger er foretaget - dog højst op til ét år.
Naturbeskyttelse
Langs Kallerup Renden og Bækstien er udlagt en natur spredningskorridor, jf. Kommuneplan 2014. Spredningskorridoren
dækker en mindre del af lokalplanområdet, her under det
vestligste rækkehus. Kommunen vurderer, at den planlagte
udvikling af området ikke vil forringe spredningskorridorens
funktion.
De åbne arealer dyrkes i dag landbrugsmæssigt. Der er ikke
observeret noget specielt dyreliv eller beskyttede arter i
området.
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1BLokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning (Lbk. nr. 1529 af
23/11/2015 med senere ændringer) fastsættes følgende
bestemmelser for det område der er beskrevet i § 2.
§ 1. Lokalplanens formål
13B4

§ 2. Områdets afgrænsning
14B5

Lokalplanens formål er at:
•

Fastlægge rammer for en velfungerende haveboligbebyggelse.

•

Sikre god sammenhæng mellem Fløng og det åbne land
øst for Kallerupvej, her under udlægge areal til en
gennemgående sti.

•

Udlægge fælles grønne opholdsarealer for de kommende
beboere.

•

Sikre eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og
beplantning.

•

Fastlægge anvendelsen af de bevaringsværdige
bygninger.

•

Anføre bonusvirkning for tilladelser til diverse aktiviteter
i landzonen.

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter
følgende ejendomme: Matrikel nummer 3e, 3h, 3i og 3x
Kallerup Gårde, Hedehusene.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den
12. juli 2017 udstykkes fra disse ejendomme.

§ 3. Områdeinddeling og
zonestatus
15B6

1. Området opdeles i 5 delområder: Delområde P, R, S, M
og L. (Jf. Bilag 3)
2. Med vedtagelse af lokalplan 5.16 føres den del af
området, der er udlagt til parcelhuse, rækkehuse og
støjvold fra landzone til byzone. Delområde P, R og S.

§ 4. Områdets anvendelse
16B7

I områder til helårsbeboelse,
kan der drives visse former for
liberale erhverv i boligerne
(f.eks. lægepraksis, frisørsalon,
dagpleje), når erhvervet udøves
af beboerne uden fremmed
medhjælp, og ejendommens og
kvarterets præg af boligområde
i øvrigt fastholdes.

1. Delområder P udlægges til helårsbeboelse, enfamiliehuse, samt vej- og stiarealer og plads til affaldssortering
og fælles ophold.
1.1. Der kan indenfor delområde P opføres en antennemast til mobilkommunikation.
2. Delområde R udlæggets til helårsbeboelse, rækkehuse.
3. Delområde S udlægges til støjvold.
4. Delområde M udlægges til:
4.1. Helårsbolig for en familie.
4.2. Liberale erhverv, kontor, restaurant, klubaktiviteter,
butik på maks. 100 m2, offentlige formål som
undervisning/naturskole.
4.3. Der kan ikke tillades anvendelse, der forudsætter
væsentlige ændringer af bygningernes udseende,
fagdeling, vinduer, døre m.v.
4.4. De under pkt. 4 anførte anvendelser af bygningerne
får bonusvikrning i forhold til Planlovens landzonebestemmeler jf. § 35. Bestemmelserne i Planlovens
§ 37, om anvendelse af overflødiggjorte
landbrugsbygninger m.m. ophæves.
5. Delområde L udlægges til grønt fælles opholdsareal for
områdets beboere.
5.1. Der kan indenfor delområde L anlægges legeplads
eller tilsvarende.
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LAR: Lokal afledning af
regnvand.

5.2. Der kan indenfor delområde L etableres regnvandsbassiner/søer m.v. i forbindelse med LAR tiltag.
5.3. Der må ikke indenfor området etableres oplag eller
henstilles biler, campingvogne og andre
påhængskøretøjer, både, motorcykler og
tilsvarende.
6. Der kan indenfor området etableres tekniske anlæg til
områdets forsyning med el og varme.

§ 5. Udstykning
17B8

1. Lokalplanområdet udstykkes i princippet som vist på
bilag 3.
2. Delområde P: Ingen byggegrund må udstykkes mindre
end 800 m2. 3 af siderne skal være minimum 20 meter.
3. Delområde R har et samlet areal på ca. 6.100 m2. De
enkelte rækkehusgrunde skal udstykkes med en længde
syd-nord på ca. 40 meter.
4. Delområde M: Området udstykkes som en matrikel.
Matrikelgrænsen følger mod nord den nye øst-vest
gående sti, og skal have et naturligt forløb med en
afstand på ca. 30 meter fra den nordlige længe på
gården, jf. Bilag 3. Området er på ca. 6.500 m2.
5. Fælles friarealer, her under vej- og stiarealer, samt
delområde L og delområde S udstykkes som en eller
flere selvstændige matrikler.
6. Delområde L skal være på mindst 9.000 m2 og på
strækningen mellem Bækstien og Kallerupvej have en
bredde på mindst 10 meter.

§ 6. Veje og stier
18B9

1. Området har kørende adgang fra Kallerupvej som vist
på kortbilag 3.
2. Der anlægges veje og stier i princippet som vist på
kortbilag 3.
3. Interne veje udlægges med minimum 9 meter trace.
Vejene anlægges med asfalteret kørebane og parkeringslommer samt flisebelagte fortove. Blinde vejstykker skal udformes, så det er muligt for en personbil eller
mindre lastbil (3,5 t) at vende uden at komme ind på
privat grund.
4. Veje anlægges efter det på kortbilag 4 viste vejprofil,
idet vejareal eller fortove kan gøres bredere.
Parkeringslommerne placeres på den nordlige side af
vejen, For hver ca. 20-25 meter anlægges i forbindelse
med parkeringslommerne et plantefelt med et vejtræ
(hvidtjørn). Plantefeltet skal være på minimum 2 m2 og
anlægges med hævet kantsten. Der etableres ud for
plantefeltet et rodvenligt bærelag under fortovet.
Ledninger og rør, der nedgraves i vejen, skal placeres,
så de ikke giver anledning til skade på vejtræerne.
5. Vest for vendepladsen til den sydlige fordelingsvej
etableres en afskærmning i mindst 2 meters højde.
Afskærmningen skal hindre projektørbelysning fra biler
ind over nabobebyggelsen og det grønne område.
6. Veje og stier må terrænreguleres, hvis det sker for at
sikre fremkommelighed for gangbesværede og der tages
højde for afvanding til tilstødende arealer.
7. Alle boligparceller skal have kørende vejadgang fra interne veje. Der må kun etableres én overkørsel til hver
parcel. Overkørsler må højst være 4 meter brede.

16
8. Interne stier skal udlægges i mindst 3 meters bredde,
og udføres med grus eller anden fast belægning i mindst
to meters bredde.
9. Langs områdets sydlige afgrænsning anlægges en sti,
der forbinder Bækstien med Kallerupvej jf. kortbilag 3.
Stien udføres med en 3 meter bred fast belægning og
fremføres i et trace på 10 meter.
10. Veje skal belyses med fritstående lysmaster med nedad
rettede, asymmetriske armaturer med en lyspunktshøjde på max 3,5 meter. Armaturerne anbringes med
en afstand som anbefalet af producenten. Veje og stier
belyses, så der ikke er direkte lys i private haver.
§ 7. Bebyggelsens omfang og
placering
19B20

1. Delområde P:
1.1. Indenfor delområde P må kun opføres fritliggende
enfamiliehuse.
1.2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
ikke overstige 30.
1.3. Der må maksimalt terrænreguleres med +/- 0,5 m,
men ikke nærmere skel end 0,5 m. Der regnes i
forhold til naturligt terræn eller godkendt koteplan
for byggemodningsprojekt.
1.4. Bygninger må højst opføres i et plan.
1.5. Intet punkt af bygningens ydervæg eller tag må
overstige 6,0 m målt fra reguleret terræn.
1.6. Bygninger skal placeres, så der kan etableres et
reelt, støjafskærmet udeopholdsareal i forbindelse
med bygningen, terrasse eller lignende.
1.7. Tage skal fremstå enten som flade tage med en
hældning på mellem 2 og 4 grader. Eller som
symmetriske sadeltage med en hældning på højst
25 grader.
1.8. Indenfor delområde P må højst 35 % af den enkelte
boligmatrikel være bebygget eller befæstet med
vandafvisende belægning. Her ud over kan der
etableres 110 m2 med nedsivningsåben belægning,
f.eks. fliser mindre end 0,1 m2.
2. Delområde R:
2.1. Indenfor delområde R må kun opføres rækkehuse.
2.2. Rækkehusene må ikke opføres tættere en 50 meter
fra nærmeste facade på rækkehusene langs
Fagerbo.
2.3. Rækkehusene skal opføres i overensstemmelse med
den på bilag 3 viste bebyggelsesplan, med sydfacader i en afstand på 4-7 meter fra den sydlige
afgrænsning af delområde R.
2.4. Det samlede etageareal eksklusive carport, udhus
og terrasseoverdækning for rækkehusene må højst
være på 3.200 m2.
2.5. Rækkehusene må kun opføres i to plan. Tagrummet
skal udføres, så det ikke kan udnyttes.
2.6. Bebyggelsen skal opføres med en højde til tagkip på
mellem 9,8 og 10 meter. Facadehøjde må højst
være 6 meter.
2.7. De sidste 2 huse i den vestlige ende af bebyggelsen
skal dog opføres i et plan med udnyttet tagetage og
med en højde til kip på højst 8,5 meter. Taget skal
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udformes som på øvrige huse og facaden bliver
dermed tilsvarende lavere.
2.8. Bygningshøjden skal fastlægges ud fra en koteplan,
der fastlægges som gennemsnittet af eksisterende
terræn for hver et-to byggefelter.
2.9. Boligerne må højst have en husdybde på 11,25
meter.
2.10.
Carport/udhus skal opføres samlet i den
nordlige del af grunden op til adgangsvejen. Carport
/udhus må højst have et areal på i alt 40 m2 pr.
rækkehus.
2.11.
Der må kun etableres overdækninger på
bebyggelsens nordside. Overdækningen må højst
være 12 m2 pr. rækkehus og skal være helt åben
på 2 sider.
2.12.
Indenfor delområde R må højst 45 % af den
enkelte boligmatrikel være bebygget eller befæstet
med vandafvisende belægning. Her ud over kan der
etableres 70 m2 med nedsivningsåben belægning,
f.eks. fliser mindre end 0,1 m2.
3. Delområde S:
3.1. Støjvolden skal opføres med en højde på 3 meter
over kote for Kallerupvej. Se bilag 6.
3.2. Støjvolden opbygges symmetrisk med mindst
mulige hældning, og højest 1:2.
3.3. Der kan ikke opføres bygninger indenfor området.
4. Delområde M:
4.1. De eksisterende bygninger skal bevares, og kan
ikke uden Byrådets tilladelse ændres eller nedrives.
4.2. Opføres ny bebyggelse, tilbygning eller ombygning
indenfor delområdet må ikke finde sted uden
Byrådets særlige tilladelse.
4.3. De eksisterende bygninger med et areal på 456 m2
udgør i princippet det tilladte byggefelt indenfor
delområdet og må ikke overskrides.
4.4. Der kan øst for gården med Byrådets godkendelse
af placering og udformning opføres udhuse med et
samlet areal på op til 100 m2.
5. Delområde L:
5.1. Der kan ikke opføres bygninger indenfor området,
her under udhuse o.l.
§ 8. Bevaring af bebyggelse og 1. Eksisterende bygninger vist på kortbilag 5 skal bevares.
beplantning
2. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres uden Byrådets tilladelse.
20B1

3. Hvor bygningerne fraviger deres oprindelige udseende,
skal det i forbindelse med ombygninger og vedligeholdelse tilstræbes, at bygningerne bringes tilbage til
deres oprindelige udseende.
4. Der kan ikke opføres tilbygninger til de eksisterende
bevaringsværdige bygninger. Udvendig ombygning kan
kun ske i begrænset omfang, og må ikke væsentligt
ændre bygningernes ydre fremtræden. Ombygninger
skal udføres med samme bygningsmæssige udtryk og
materialer som de eksisterende bygninger.
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5. Udhuse opføres med facader i tjæret eller mørkt tonet
træ: Massive planker 1 på 2 eller som klinkkonstruktion.
Tage må ikke have en større hældning end 20 grader.
Der kan dog gives tilladelse til stråtag.
6. De på kortbilag 5 viste træer skal bevares og må ikke
fældes eller nedskæres uden Byrådets tilladelse.
7. Beplantning mod den nordlige afgrænsning af
delområde M udgør afgrænsningen af det historiske
gårdanlæg med Møllehøj. Beplantningen skal bevares
med en udstrækning som vist på kortbilag 5. Beplantningen skal bestå af en tæt blanding af løvfældende
træer med en gennemsnitshøjde på mindst 6 meter og
buske/underskov med en højde på mindst 2,5 meter.
§ 9. Bebyggelsens udseende
21B

1. Delområde P:
1.1. Facader, gavle og gavltrekanter skal fremstå i teglsten, enten som blank mur, pudset eller vandskuret. Mindre dele af facaden kan fremstå i træ,
facadeplader eller glas. Der må ikke benyttes
spånplader andre plader, der kan optage fugt eller
forvitre.
1.2. Tagmateriale skal være sort tagpap, sorte eller
mørkegrå tagsten, sorte eller mørkegrå skifer eller
skiferlignende materiale. Der må ikke benyttes
glaserede eller blankengoberede tagsten. Der kan
etableres ”grønne tage” med organisk materiale.
1.3. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i aluzink eller
galvaniseret stål.
1.4. Der må ikke opsættes udvendige antenner på
bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn.
1.5. Carporte og udhuse skal opføres i træ eller stål.
Træ skal fremstå i natur eller malet i mørke farver.
Stål skal fremstå galvaniseret eller malet. Tagform:
Flade tage med maksimalt 25 grader taghældning.
For tagmaterialer gælder samme bestemmelser
som for beboelseshuset. Dog kan der også benyttes
glas eller, til tage med en hældning på under 10
grader, kunststofplader.
1.6. Der kan monteres solpaneler på tagene, når de:
- Placeres i rektangulære grupper.
- Tilpasses tagets udformning og øvrige
elementer.
- Er uden synlige rammer.
- Har samme farve som øvrige tagbeklædning.
- Har en lysreflektionsværdi på højst 7% jf.
retningslinjer fra Teknologisk Institut.
- På flade tage (2-4 grader) kan solpanelerne
monteres på stativ med en maksimal hældning
på 45 grader.
- På øvrige tage skal solpanelerne integreres i
tagfladen og flugte med den øvrige tagbelægning.
1.7. Skiltning ved boliger skal begrænses til en navneplade ved indgangen på højst 600 cm2. Skiltning og
reklamering må i øvrigt ikke finde sted i området.
2. Delområde R:
2.1. Facader, gavl og gavltrekanter skal opføres i
teglsten som blank mur. Dele af facade kan fremstå
i træ, eller facadeplade i sort eller mørkegrå. Der

19
må ikke anvendes spånplader eller andre plader,
der kan optage fugt eller forvitre.
2.2. Vinduesrammer og vindueskarme og dørpartier skal
udføres i træ og- eller aluminium i sort eller
mørkegrå farve.
2.3. Tagmateriale skal være sorte eller mørke tegl- eller
beton-tagsten. Tagstenene må ikke være
reflekterende. Der kan etableres ”grønne tage” med
organisk materiale.
2.4. Der må ikke i rækkehusene etableres ovenlysvinduer eller kviste i taget undtagen for de to
vestligste rækkehuse, hvor de kan etableres i
forbindelse med boligrum.
2.5. Der må ikke være vinduer i første sals højde i
vestvendte gavle.
2.6. Der må ikke etableres altaner.
2.7. Varmepumper må kun monteres på sydfacaden.
2.8. Solpaneler må kun placeres på sydvendte tagflader.
De skal:
- Være integreret i tagfladen og flugte med den
øvrige tagbelægning.
- Placeres i rektangulære grupper.
- Være uden synlige rammer.
- Have samme farve som øvrige tagbeklædning.
- Have en lysreflektionsværdi på højst 7% jf.
retningslinjer fra Teknologisk Institut.
2.9. Carporte og udhuse/cykelskur skal udføres i sort eller mørkt malet træ, evt. kombineret med galvaniseret stål. Tag skal være med sort eller gråt tagpap.
2.10.
Overdækningen må højst have en hældning på
5 grader og skal udføres i klare plader. Konstruktionen skal udføres i sortmalet træ eller galvaniseret
stål.
2.11.
Der må ikke opsættes udvendige antenner på
bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn.
§ 10. Hegning og beplantning
2B3

1. Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal være levende
hegn af bøg. Hegnene skal holdes indenfor egen grund
og må ikke placeres nærmere skel end 30 cm.
2. Indenfor delområde P må kun hegnes med levende
hegn, bøg i en højde på 1.8 meter.
3. Indre hegn må ikke opføres nærmere skel end 180 cm
og må ikke have en højde på over 2 meter.
4. Levende hegn kan suppleres med et skjult trådhegn.
5. I delområde R må der i skel mellem terrassearealer på
”stille” side (nordsiden) af boliger opføres fast hegn i
maksimalt 2,0 meters højde og 3,5 meter ud fra facade.
Hegnet skal udføres med brædder af træ, eventuelt
kombineret med galvaniserede stål. Øvrige hegning i
skel skal være levende hegn, bøg, i 180 cm.
6. De grønne fællesområder langs Bækstien, skal fremstå
som græsbevokset engområde. Solitære træer i
området er eg, lærk, valnød, morbær, nødder og
frugttræer. Desuden diverse blomstrende buske med en
højde på 1-4 meter.
7. Til vejtræer benyttes højstammet hvidtjørn (Crataegus
laevigate Hugin).
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§ 11. Ubebyggede arealer og
parkering
23B4

1. Ubebyggede arealer må ikke benyttes til udendørs oplag
eller henstilles campingvogne, uindregistrerede biler o.l.
2. Der må ikke indenfor området parkeres biler på 3500 kg
totalvægt og derover.
3. Indenfor delområde P skal der på den enkelte
boligparcel udlægges mindst to parkeringspladser.
4. Indenfor delområde R skal der på den enkelte
boligparcel udlægges mindst en parkeringsplads.
5. Der anlægges desuden 23 fælles parkeringspladser
indenfor delområde P.

Bonusvirkning:
Planlovens § 15, stk. 4, giver
mulighed for, at kommunalbestyrelsen udformer en landzonelokalplan, så den erstatter
de tilladelser efter lovens § 35,
stk. 1, som er nødvendige, for
at lokalplanen kan gennemføres.
Bestemmelsen giver hjemmel til
den såkaldte bonusvirkning af
lokalplaner for så vidt angår
landzonetilladelser.

6. Indenfor delområde M skal anlægges tilstrækkelig
parkering til at dække områdets parkeringsbehov.
7. Delområde L udlægges til fælles grønt område for
områdets beboere.
7.1. Der kan indenfor området etableres anlæg til
forsinkelse af regnvand, søer m.v.
7.2. Der passerer en offentlig sti gennem delområde L
fra Bækstien til Kallerupvej jf. bilag 3. Stiens traché
er 15 meter bredt.
7.3. Der kan indenfor delområde L anlægges legeplads
og tilsvarende for områdets beboere.
7.4. På fællesarealer kan opstilles parkinventar, som
bænke, legeredskaber, legehus, fodboldmål o.l. Der
kan ikke opføres permanente bygninger.
7.5. De under pkt. 5 anførte anlæg får bonusvikrning i
forhold til Planlovens landzonebestemmeler jf. § 35.
8. I den vestlige del af delområde P udlægges en plads jf.
kortbilag 3. Pladsen forbeholdes fælles formål som
genbrug, storskrald, gæsteparkering, fælles ophold m.v.
9. Delområde M: Ubebyggede arealer syd, vest og nord for
gårdlængerne udlægges til have.
10. Parkeringsarealer må kun anlægges på gårdspladsen og
på arealet øst for gårdspladsen.

§ 12. Afskærmningsforanstaltninger
24B5

1. Der skal indenfor området etableres de nødvendige
foranstaltninger til nedbringelse af støj fra omgivende
veje til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
boligområder.
2. Bebyggelsen indenfor delområde R skal udformes, så
støj fra overordnede veje nedbringes til Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier nord for bebyggelsen.
3. I delområde S skal opføres en støjvold.
4. Vendepladsen for enden af den interne vej langs
delområde R skal mod vest afskærmes af en tæt
beplantning som espalier eller lignende i mindst 2.0
meters højde.
5. Indenfor delområde M etableres et beplantet
afskærmningsbælte på 6 meter mod det østlige skel.

§ 13. Lednings- og
forsyningsanlæg

1. Området er separatkloakeret. Afledning af regn- og
overfladevand skal ske i overensstemmelse med
kommunens spildevandsplan.
2. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
3. Der kan etableres transformerstation til områdets
forsyning.
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4. Der kan etableres antennemast til mobilkommunikation i
området.
§ 14. Forudsætninger for
ibrugtagen af ny bebyggelse
25B6

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
1. De i § 6 anførte fordelingsveje og stier er anlagt.

2. De i § 12, pkt. 2, 3 og 4 nævnte afskærmningsPlanloven:
foranstaltninger er etablerede.
§ 15, stk. 2, pkt. 13: I lokalplaner
kan der stilles krav om foretagelse 3. Bebyggelsen er tilsluttet den i § 13, punkt 2 anførte
kollektive varmeforsyning.
af afskærmningsforanstaltninger
såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende
som betingelse for ibrugtagen af
ny bebyggelse
U

U

§ 15. Grundejerforening
26B9

1. Grundejere indenfor lokalplanens delområder P og R
skal være tilsluttet en fælles grundejerforening, der
omfatter delområderne P og R.
2. Grundejerforeningen skal blandt andet forestå drift og
vedligeholdelse af områdets fælles friarealer her under
bebyggelsens veje, stier, støjvold og øvrige fælles
anlæg indenfor områderne P, R, S og L.
3. Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet forlanger
det, og vedtægterne skal godkendes af byrådet.

§ 16. Lokalplanens
retsvirkninger
28B31

Lokalplanen gælder også for
forhold
der
ikke
kræver
byggetilladelse, f.eks. opførelse
af carporte, skure og lign. samt
hegn og beplantning.
Byrådet kan jf. planlovens § 19
dispensere fra de bestemmelser
i lokalplanen, der regulerer
bebyggelsens omfang, udformning og placering, når det ikke
er i strid med principperne i
lokalplanen.
Anvendelsesbestemmelser betragtes generelt som principielle.
Dispensation
fra
anvendelsesbestemmelser kan
derfor kun meddeles i meget
begrænset omfang.
Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en
vurdering af, om der i den
konkrete sag er forhold, der
taler for en afvigelse fra de
generelle bestemmelser.

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens
§ 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt
i planen.
2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra
lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af
naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at
dispensationen er af uvæsentlig betydning for de
pågældende (planlovens § 19 og 20).
3. I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at
ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for
realisering af lokalplanen.
4. I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen
privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,
der er uforenelige med planen.
5. I henhold til Planlovens § 47 a kan en ejer af en fast
ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole
eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis
overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde,
inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen. Det
forudsætter dog, at ejendommen fortsat benyttes til disse
formål.
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I henhold til Planlovens § 13 gælder at når ejeren ønsker et
areal overført fra landzone til byzone med henblik på udførelse af et bygge- eller anlægsarbejde, kan kommunalbestyrelsen forlange, at ejeren af arealet stiller en af kommunen
godkendt sikkerhed for, at kommunen, hvis arbejdet ikke
udføres, kan få dækket udgifterne til tilvejebringelse af
lokalplan og kommuneplantillæg samt, medmindre ejeren
fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter § 47 A, udgifterne til overtagelse af arealet
efter § 47 A. Udgifterne til lokalplanarbejdet kan kræves
betalt, hvis bygge- eller anlægsarbejdet ikke er påbegyndt
inden 4 år efter, at arealet er overført til byzone.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 27 i Lov om planlægning (Lbk. nr. 1529 af
23/11/2015 med senere ændringer) vedtages lokalplan
5.16.

29B3

Planloven:
§ 47 a: En ejer af en fast ejendom, der benyttes til land-brug,
gartneri, planteskole eller frugtplantage, kan, hvis ejendommen helt eller delvis overføres
fra landzone til byzone eller
sommerhusområde, inden 4 år
efter
overførslen
forlange
ejendommen henholdsvis den
overførte del af denne overtaget
af kommunen…

6. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt,
at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren
jævnfør Planlovens § 49 forlange ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler
dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold
mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og
benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 30. januar 2018.

Michael Ziegler
borgmester
/
Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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