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Indledning

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 udarbejde tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014,
for at kunne vedtage en ny lokalplan for et boligområde nord for Kallerup
landsby.

Redegørelse

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup afløser de hidtil
gældende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde 3830 og en
del af rammeområde 3040.
Rammeområde 3830 afgrænses af Kallerup landsby mod syd, Kalleruprenden mod vest, Kallerupvej mod øst og Kalleruphaven mod nord.
Rammeområdet omfatter matriklerne 3ab, 3ad, 3h, 3i, 3k, 3l og 3x, 3y,
3æ samt del af 3e og 7000o, alle Kallerup Gårde, Hedehusene
Den del af rammeområde 3040, der afløses af kommuneplantillæg 19 omfatter ejendomme til Gl. Møllehøj, del af matrikel 3e Kallerup Gårde, Hedehusene.
Det nye rammeområde får betegnelsen 3831, og omfatter samme område
som rammeområde 3830 samt hele matrikel 3e Kallerup Gårde, Hedehusene.
Rammeområde 3831 omfatter således matriklerne: 3ab, 3ad, 3e, 3h, 3i,
3k, 3l og 3x, 3y, 3æ samt del af 7000o, alle Kallerup Gårde, Hedehusene
og benævnes Møllehøj.
U

Baggrund for udarbejdelse af kommuneplantillæg:
Byrådet har godkendt, at der udarbejdes ny lokalplan indenfor rammeområdet.
Lokalplanen udlægger området til haveboliger i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i rammeområde 3830, men der gives mulighed
for at bygge rækkehuse i 2 etager med udnyttet tagetage, hvor der i de
gældende rammebestemmelser fastlægges højst én etage med udnyttet
tagetage.
Den øgede byggehøjde er begrundet med, at rækkehusene skal fungere
som støjskærm mod Holbækmotorvejen.
Lokalplanen fastlægger af samme grund et maksimalt etageareal for rækkehusene i stedet for en maksimal bebyggelsesprocent.
De gældende rammebestemmelser udlægger desuden en landskabskile på
9.000 m2 med en offentlig sti mellem Fløng og det åbne land mod øst.
Den offentlige sti fastholdes i lokalplanen, men de grønne arealer placeres
i områdets vestlige del langs Kalleruprenden og Bækstien.
Rammebestemmelserne for rammeområde 3040 udlægger området til boligformål, idet den eksisterende bebyggelse skal bevares. Der kan ikke
udstykkes nye grunde.
Tillæg nr. 19 til kommuneplanen fastlægger bevaringsbestemmelser for
Gl. Møllehøj, men for at give bevaringen de bedste betingelser, udvides
anvendelsesbestemmelserne til også at omfatte forskellige ikke miljøbelastende anvendelser; liberale erhverv, service, butik, fritidsaktiviteter m.v.
Det er kommunens vurdering, at der kun er tale uvæsentlige ændringer i
forhold til 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:
U

Bestemmelserne i rammeområde 3830 vil bliv ændret i rammeområde
3831 jf. nedenstående.
Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 3830 vil blive videreført
uændrede i Rammeområde 3831:
Rammebestemmelser for rammeområde 3830, der ændres med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19:
U

U

•

Området anvendes til helårsbeboelse: Fritliggende enfamiliehuse,
dobbelthuse, rækkehuse og enfamiliehuse på små grunde m.v., samt
grønt område.

•

Fælles opholdsarealer skal udformes som en del af den grønne kile fra
Kallerup til Fløng, Kallerupkilen og være på mindst 9.000 m2.

•

For tæt/lavt byggeri er den maksimale bebyggelsesprocent 40.

•

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.

Rammebestemmelser for rammeområde 3830, der ændres med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19:
U

U

•

Området anvendes til boligformål, helårsbeboelse.

•

Udstykning af nye grunde kan ikke finde sted.

Nye rammebestemmelser jævnfør kommuneplantillæg 19 for nyt rammeområde 3831:
U

Miljøvurdering

U

•

Området anvendes til helårsbeboelse: Fritliggende enfamiliehuse og
rækkehuse, samt grønt område.

•

Den bevaringsværdige gård i områdets sydøstlige del kan benyttes til
beboelse og ikke miljøbelastende anvendelser; liberale erhverv, service, mindre butik, fritidsaktiviteter m.v.

•

Øst for Bækstien udlægges et sammenhængende grønt friareal på
mindst 9.000 m2.

•

Den bevaringsværdige gård, Møllehøj, udstykkes som et samlet anlæg.

•

Der kan indenfor området højst opføres 10 fritliggende enfamiliehuse
og 23 rækkehuse.

•

Det samlede etageareal til rækkehuse må ikke overstige 3.200 m2.

•

Rækkehuse kan opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage.

•

Rækkehuse skal opføres som en samlet bebyggelse i områdets sydøstlige del og have en højde, der reducerer støjbelastningen af arealer
nord for bebyggelsen til Miljøstyrelsens vejledende støjnormer for boligbebyggelse.

I henhold til Miljøvurderingsloven (Lbk. nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer)) skal der foretages en miljøvurdering af planer for arealanvendelse, der enten er opført i bilag 1 og 2 til loven, potentielt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller i øvrigt må antages
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Kommunen har foretaget en miljøscreening af tillæg nr. 19 til kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af screeningen har
Byrådet vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (Lbk. nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer)) fastsættes nedenstående bestemmelser for lokalplaner,
der tilvejebringes indenfor rammeområde 3831.

Bestemmelser rammeområde 3831
Områdets anvendelse

Området anvendes til helårsbeboelse: Fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse, samt grønt område.
Den bevaringsværdige gård, Gl. Møllehøj, i områdets sydøstlige hjørne
kan benyttes til beboelse og ikke miljøbelastende anvendelser; liberale
erhverv, service, mindre butik, fritidsaktiviteter m.v.

Bebyggelsens omfang

Der kan indenfor området højst opføres 10 fritliggende enfamiliehuse og
23 rækkehuse.
For fritliggende enfamiliehuse er den maksimale bebyggelsesprocent 30.
Fritliggende enfamiliehuse må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.
Det samlede etageareal til rækkehuse må ikke overstige 3.200 m2. Rækkehuse kan opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage.
Rækkehuse skal opføres som en samlet bebyggelse i områdets sydøstlige
del og have en højde, der reducerer støjbelastningen af arealer nord for
bebyggelsen til Miljøstyrelsens vejledende støjnormer for boligbebyggelse.
Den historiske gård, Gl. Møllehøj, i områdets sydøstlige hjørne bevares
med tilhørende karakteristisk beplantning.
Den bevaringsværdige gård udstykkes som selvstændig matrikel på
mindst 6.500 m2.

Opholdsarealer

Øst for Bækstien udlægges et sammenhængende grønt friareal på mindst
9.000 m2.

Trafik

Tilkørsel til området skal ske fra Kallerupvej. I områdets vestlige del udlægges en nord-sydgående sti, og udlægges en øst-vestgående sti med
forbindelse til stien syd om fritidshaverne. Stierne indgår i kommunens
stisystem. Der skal etableres grønne naturarealer omkring de to stier.

Parkering

Der udlægges mindst to parkeringspladser pr. bolig.

Stationsnærhed

Området er ikke stationsnært.

Detailhandel

Der kan etableres butik på højst 100 m2 i de bevaringsværdige bygninger.

Til PlanDK
Plannummer

3831

Plannavn

Møllehøj

Anvendelse generelt

Helårsbeboelse

Anvendelse specifikt

Haveboliger

Fremtidig zonestatus

Landzone/byzone

Zonestatus

Landzone

Plandistrikt

Hedehusene/Fløng

Bebyggelsesprocent

30

Max. bygningshøjde

10 meter

Max. etage

2½

Retsvirkninger

Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Jævnfør Planlovens § 12, stk. 3.
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 forslag til tillæg nr. 19 til
Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 30. januar 2018
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/
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