Kommuneplantillæg
Tillæg nr. 18 til
Kommuneplan 2014

Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Indledning

Jour. nr.: 17/665
Dok. nr.: 157155-17
Dato: 05. juli. 2017

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende
periode ønskes en ændringer i kommuneplanens indhold, skal der
udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har besluttet at foretage ændringer Kommuneplan 2014, for at
muliggøre vedtagelse af en ny lokalplan for området syd og øst for
Skjeberg Allé i Høje Taastrup by.

Redegørelse

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup afløser de hidtil
gældende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde 2270.
Rammeområde 2270 omfatter Høje Taastrup Planens etape 2 vest for City
2 og afgrænses af Skåne Boulevard, Halland Boulevard, Blekinge
Boulevard og Carl Gustavs Gade.
Det nye rammeområde får betegnelsen 2271, og omfatter samme
område som rammeområde 2270.
Rammeområde 2271 omfatter matriklerne 4am, 4cx, 4cz, 4cø, 4da, 4db,
4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dk, 4dl, 4dm og del af 7000ac, 7000v
og 7000ø, som vist på kortbilag 2.
Baggrund for udarbejdelse af kommuneplantillæg:
Byrådet har godkendt, at der udarbejdes ny lokalplan for den syd-vestlige
tredjedel af rammeområdet. Lokalplanen vil ændre anvendelsen af
området fra boliger, erhverv og bydelspark til rent boligområde.
Boligrummeligheden indenfor rammeområdet forøges derved med 24.500
m2 mens erhvervsrummeligheden reduceres med 23.00 m2.
Lokalplan 2.17.11 afgrænses af Høje Taastrup Boulevard, Skåne
Boulevard, Halland Boulevard og Skjeberg Allé.
Vedtagelse af lokalplanen vil derfor forudsætte at plangrundlaget ændres,
og der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2014.
Det er kommunens vurdering, at der kun er tale uvæsentlige ændringer i
kommuneplanens hovedstruktur. Der vil derfor ikke blive gennemført en
foroffentlighedsfase med indkaldelse af forslag og ideer i forbindelse med
udarbejdelsen af kommuneplantillægget.
Ændringer i plangrundlaget:
Bestemmelserne i rammeområde 2270 vil bliv ændret i rammeområde
2271 jf. nedenstående.
Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 2270 vil blive videreført
uændrede i Rammeområde 2271:
Rammebestemmelser for rammeområde 2270, der ændres med
vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18:
•

Der kan maksimalt opføres 128.000 m² etageareal i området som
helhed. Herunder op til: 42.000 m² til boligformål og 86.000 m² til
erhverv og offentlige formål.

•

Centralt i området udlægges en bydelspark/plads på mindst 7000 m².

•

Området passeres af kvartersveje og busgade,

Nye rammebestemmelser jævnfør kommuneplantillæg 18 for nyt
rammeområde 2271:
•

Der kan maksimalt opføres 129.500 m² etageareal i området som
helhed. Herunder op til: 66.500 m² til boligformål og 63.000 m² til
erhverv og offentlige formål.

Miljøvurdering

•

Der udlægges en bydelspark/plads på mindst 2.500 m² i områdets
vestlige del.

•

Området passeres af kvartersveje.

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10. dec. 2015) skal der
foretages en miljøvurdering af planer for arealanvendelse, der enten må
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, potentielt kan
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller som er opført i
bilag 3 og 4 til loven.
Kommunen har foretaget en miljøscreening af tillæg nr. 18 til
kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af
screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke skal udarbejdes
miljøvurdering. Byrådets beslutning blev offentliggjort på kommunens
hjemmeside samtidig med foreslagene til kommuneplantillægget og
lokalplanen.

Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (LOV nr. 668 af 08/06/2017) fastsættes
følgende bestemmelser for lokalplaner, der tilvejebringes indenfor
rammeområde 2271:

Områdets anvendelse

Området anvendes til butikker, kontorer, helårsbeboelse, offentlige formål
og mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder.

Bebyggelsens omfang

Der kan maksimalt opføres 129.500 m² etageareal i området som helhed.
Herunder op til: 66.500 m² til boligformål og 63.000 m² til erhverv og
offentlige formål. Op til 9.000 m² af disse kan indrettes til butikker,
kundeorienterede cityerhverv, kultur- og foreningsformål og tilsvarende.
Detailhandelsudbygningen af området skal foregå i overensstemmelse
med kommuneplanens rammer for udbygning af detailhandlen i Høje
Taastrup by. Bebyggelsen kan opføres i op til 5 etager. Dog kan enkelte
dele af bebyggelsen opføres i op til 9 etager.

Opholdsarealer

Der skal tilvejebringes velbeliggende opholdsarealer til bebyggelse inden
for området.
Der udlægges en bydelspark/plads på mindst 2.500 m² i områdets
vestlige del.

Trafik

Området passeres af kvartersveje og overordnede fordelingsveje.
Området passeres af en overordnet øst-vest gående sti.

Parkering

Der skal udlægges et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr.
bolig, 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 50
m² etageareal til andre formål.

Stationsnærhed

Stationsnært kerneområde

Detailhandel

Bymidte

Til PlanDK
Plannummer

2271

Plannavn

Høje Taastrup By, etape 2

Anvendelse generelt

Centerformål

Anvendelse specifikt

Bycenter

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Høje Taastrup By

Max. etage

5 etager

Hovedstruktur
Kommuneplan 2014

Rækkefølge byudvikling afsnit 1.2.3:
Område 2.10:
• Rummelighed Produktionsformål: 0
Område B2.3:
•
•
•
•

Rummelighed
Rummelighed
Rummelighed
Rummelighed

Boliger 1. halvdel af planperioden: 23.000 m2
Boliger 2. halvdel af planperioden: 14.000 m2
detailhandel: 750 m2
øvrige centerformål: 1.250m2

Retsvirkninger

Det påhviler Byrådet at udarbejde et forslag til lokalplan, hvis en
udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med
kommuneplanen. Jævnfør Planlovens § 13, stk. 3.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 11 i Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23. nov. 2015 med senere ændringer) vedtages tillæg nr. 18 til
Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 29. august 2017

Michael Ziegler
borgmester
/

Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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