jen

Bondehøjvej

Holbækmotorve

j
ldeve
R o s ki

Kommuneplantillæg
Tillæg nr 21 til
Kommuneplan 2014

Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2014

Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den
mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens
indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har besluttet at foretage ændringer i Kommuneplan 2014,
for at muliggøre vedtagelse af en ny lokalplan for et areal i Det
regionale Fritidsområde øst.
Hverken kommuneplanens hovedstruktur og rammer for
lokalplanlægning har direkte bindende virkning for grundejerne.
Derimod er Byrådet forpligtiget til at virke for planens
gennemførelse, og Byrådets bygge- og anlægsvirksomhed må ikke
stride mod kommuneplanen.
Rammerne er således bindende for Byrådet, som er forpligtiget til at
udarbejde lokalplaner for at muliggøre nybyggeri. Lokalplaner for
området fastlægger mere deltaljerede retningslinjer, som skal være
i overensstemmelse med rammebestemmelserne i dette tillæg til
kommuneplanen.

Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet
med afsæt i projektoplæg for Nordic Water Universe.
Arealet afgrænses ved følgende matrikler beliggende inden for
rammeområde 2401 og 2403, Bilag 2:
Rammeområde 2401:
Matr.1k og 1m Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup
Matr. 2b og 7000m Kragehave By, Høje-Taastrup
Rammeområde 2403:
Matr. 45a, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 48b, 48c, 49a, 49b, 49c, 49d,
49e, 49g, 39b, 39c, 48b, 48c, 51a, 41c, 41e, 13i, 7000n Sengeløse
By, Sengeløse
Matr. 1i, 1æ, 1az, 1ar, 1m, 1ai, 7000b Høje-Taastrup By, HøjeTaastrup

Kort: Rammeområde 2401 og 2410 som en del af Det Regionale
Fritidsområde (grøn) i Høje Taastrup by.

Med Kommuneplantillæg nr. 21 er der foretaget ændringer i
kommuneplanens hovedstruktur og i rammebestemmelser for 2401
og 2403 i Kommuneplan 2014 således, at planlægningen
understøtter en helhedsorienteret udvikling af arealet og en
hensigtsmæssig kobling af området til eksisterende by og
omgivelser. Det er med tillægget vurderet, at ændringerne til
kommuneplanlægningen er i tråd med de overordnede strategiske
mål og retningslinjer for udviklingen af Høje Taastrup by.
Kommuneplantillægget udgør sammen med Kommuneplan 2014 det
planmæssige grundlag for lokalplan 2.32, der fastlægger

detailbestemmelser for arealanvendelsen.
Kommuneplantillæg nr. 21 indeholder følgende ændringer og
præciseringer til kommuneplanens hovedstruktur og
rammebestemmelser:
Ændringer i hovedstruktur
•

•

2.4. Retningslinjer for detailhandel. Justering af tabel med
rammer for detailhandelsudviklingen i Høje Taastrup by
o

Reserveramme til fortætning i bymidten (22.000 m2)
reduceres med 3.500 m2

o

Ramme til detailhandel i Det Regionale Fritidsområde
12.000 m2 øges til 15.500 m2 inden for bymidten, i
det der kan planlægges for én dagligvarebutik på
maks. 3.500 m2 i forbindelse med et projekt.

4.1.4 Retningslinjer for stier. Justering af plan for gangstier
jf. Bilag 3
o

Planlagt gangsti i et loop, som kobler Det regionale
Fritidsområde med resten af byen

o

planlagt gangsti til Høje Taastrup station

De kortmæssige angivelser af planlagte stier viser principielle
linjeføringer, hvis endelige forløb fastlægges i efterfølgende
lokalplaner.
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Ændringer i rammebestemmelser
Rammeområde 2401
•

En højere bebyggelsesprocent inden rammeområde 2401: 60
% ændres til 115 %

•

Mulighed for én dagligvarebutik på maksimalt 3.500 m2
inden for bymidten og i tilknytning til et projekt

•

Parkeringsnorm justeres:
Fra: et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m²
etageareal samt 1 parkeringsplads pr. beregnede 6 tilskuere/
tilhørere/gæster
Til: mindst 1 parkeringsplads pr. feriebolig samt 600 pladser
til tilskuere/tilhørere/gæster

Rammeområde 2403
•

Redaktionel opdatering af rammebestemmelse 2403

Redegørelse for ændringer
Detailhandel og planlægning for dagligvarer
I betragtning af projektets størrelse og udbygning over de næste år
er det vurderet, at der vil blive behov for etablering af en større
dagligvarebutik som service til gæster i Nordic Water Universe.
Kommuneplanen fastlægger generelt, at der inden for bymidter i
Høje-Taastrup kommune kan etableres butikker med dagligvarer
med maksimal butiksstørrelse på 3.500 m2. Dog har den del af
bymidten, som er beliggende i Det regionale Fritidsområde ikke
tidligere haft denne mulighed.
Det er med kommuneplantillægget vurderet, at en dagligvarebutik
på op til 3.500 m2 i tilknytning til Nordic Water Universe vil matche
projektets omfang og det behov for dagligvareforsyning, som må
forventes i henhold til det fuldt udbyggede projekt. Butikken vil på
den baggrund have status af en større dagligvarebutik til lokal
forsyning, dog stadig beliggende inden for bymidten.
Med kommuneplantillæg nr. 21 tillades planlægning for én
dagligvarebutik på op til 3.500 m2 inden for bymidten i Det
Regionale fritidsområde. Rammen til dagligvarer i rammeområde
2401 udmønter dermed en del af reserverammen til fortætning i
bymidten i Høje Taastrup by. Reserveramme til fortætning i Høje
Taastrup by reduceres derfor med de 3.500 m2 (22.000 m2 – 3.500
m2 = 18.500 m2).
Med planlægning for en dagligvarebutik i Det Regionale
fritidsområde bibeholdes den samlede ramme for udbygning af
detailhandel i Høje Taastrup by, og afgrænsning af bymidten ændres
ikke. Det vurderes, at en dagligvarebutik til lokal forsyning og i
tilknytning til et projekt i Det Regionale Fritidsområde ikke har
konsekvenser for udviklingen af detailhandel i resten af bymidten.
Planlægning for stier
Som udgangspunkt skal stiplanlægningen sikre god tilgængelighed
til og fra Det Regionale Fritidsområde. Stier i området skal
understøtte en kobling mellem byens funktioner og delområder.
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Vigtige funktioner er blandt andet Høje Taastrup station og byens
centrum, overordnet vej med cykelsti (Roskildevej og
Gregersensvej), udviklingsområde Vest for Bondehøjvej, regionale
rekreative stier mod nord og lokale stiruter i byen.
Medkommuneplantillæg nr. 21 suppleres planlægningen for stier i
området med følgende: Planlagt gangsti i loop, som kobler Det
Regionale Fritidsområde med resten af byen og en planlagt gangsti
til Høje Taastrup station

Rammebestemmelser for enkeltområde 2401
Med Nordic Water Universe lægges op til en tæt bebyggelse med et
samlet etageareal på 504.000 m2 og en bebyggelsesprocent på 114
% inden for rammeområde 2401. Formål og omfang af bebyggelsen
er i tråd med kommuneplanens generelle anvendelsesbestemmelser
og sigtet med udviklingen af Det Regionale Fritidsområde. Den
forholdsvis tætte bebyggelse er desuden hensigtsmæssigt placeret
inden for det stationsnære område i Høje Taastrup by.
Med kommuneplantillæg nr. 21 ændres bebyggelsesprocenten for
området til 115 % mod tidligere 60 %.
Det tilføjes i rammebestemmelsen, at der kan planlægges for én
dagligvarebutik på op til 3.500 m2 inden for bymidten i tilknytning
til et projekt.
Parkeringsnorm justeres.
Rammebestemmelser for enkeltområde 2403
Det er vurderingen, at rammebestemmelse for område 2403 ikke i
tilstrækkelig grad beskriver mulighederne for udvikling af området i
tråd med de generelle anvendelsesbestemmelser i kommuneplanens
hovedstruktur. Det vil sige, at området kan udvikles til regionale
rekreative fritidsformål.
Med kommuneplantillæg nr. 21 justeres rammebestemmelse 2403
således, at beskrivelsen af områdets anvendelse i højere grad
afspejler de overordnede formål med udviklingen af Det regionale
Fritidsområde.
Opsamling
Kommuneplantillæg nr. 21 indeholder mindre ændringer og
justeringer i kommuneplanens hovedstruktur og
rammebestemmelser i overensstemmelse med kommuneplanens
overordnede retningslinjer for området. Der er derfor ikke indkaldt
ideer og forslag til planlægningen.
Vurdering af planmæssige ændringer i henhold til
produktionsvirksomheder
I henhold til Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 23 og nr. 24. skal
kommunen sikre, at en ændret arealanvendelse ikke vil medføre, at
produktionsvirksomheder på naboarealer, ikke vil kunne overholde
sine gældende miljøkrav.
Kommuneplantillæg nr. 21 er i overensstemmelse med
kommuneplanens generelle anvendelsesbestemmelser for Det
Regionale Fritidsområde. Kommuneplantillæg nr. 21 muliggør dog
en række mindre planmæssige ændringer i et område, hvor der på
naboarealerne ligger forskellige typer af virksomheder, herunder
produktionsvirksomheder.
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Naboarealerne er kommuneplanområderne 2040, 2090 og 2050.
Indenfor disse områder er der ingen produktionsvirksomheder af
national interesse. Disse defineres ved at være større virksomheder
med væsentlige investeringer knyttet til beliggenheden,
virksomheder med oplandseffekt, f.eks. transport-, havne, råstofsog forsyningsvirksomhed eller virksomheder som indgår i en
væsentlig regional værdikæde.
Område 2040, som støder op til den rekreative del af Nordic Water
Universe er udlagt til lettere industri (industri- og
værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt
engroshandel). I området kan indpasses butikker for særlig
pladskrævende udvalgsvarer. I dag ligger der kun en tom
industribygning, og der er således ingen eksisterende
produktionsvirksomheder.
Område 2090, som ligger øst for er udlagt til institutioner og
lignende (forskning, rådgivning og undervisning med tilhørende
værksteder, lagerbygninger, administration, kollegieværelser,
regnvandsbassin, parkanlæg, varmecentral og lignende). I dag
ligger der en produktionsvirksomhed, Danish Meat Research
Institute, på arealet. Virksomheden ligger 420 meter fra
lokalplangrænse og vil derfor ikke kunne blive mødt med skærpede
miljøkrav.
Område 2050, som ligger delvist inde lokalplanområdet mod vest, er
udlagt til almene/kommunale formål med relateret
entreprenørvirksomhed (kommunale depoter, garager og oplag med
tilknyttet administration, tegnestuer og eventuelle mindre
reparationsværksteder). Inden for den vestlige del af området, kan
der etableres et varmeværk. Der kan etableres klubfaciliteter for
foreninger med tilknytning til området. Området omkranses med
afskærmende beplantning.
I dag anvendes området til genbrugsstation, omlastestation for tørre
fraktioner fra husholdninger samt materialegård for kommunens
entreprenørmateriel. Genbrugsstation og omlastestation er
godkendte virksomheder, og der er i godkendelserne stillet
støjvilkår, der sikrer at støjkrav til anvendelserne i lokalplanområdet
kan overholdes.
Samlet set er det derfor vurderet, at ingen eksisterende
produktionsvirksomheder vil kunne blive mødt med skærpede
miljøkrav i forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21.
Vurdering af kommuneplantillæg i henhold til Natura 2000-områder
og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV
Natura 2000 områder er en samlende betegnelse for EUfuglebeskyttelsesområderne og EU-habitatområderne. Natura 2000områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede
naturområder gennem hele EU. Endvidere nyder en lang række
arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og deres yngleog rasteområder en særlig beskyttelse.
Kommunen må ikke vedtage planer eller træffe afgørelser, der kan
have en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for eller
integriteten af Natura 2000-områder eller levesteder, yngle- og
rasteområder for dyre- og plantearter på EU’s habitatdirektivs bilag
IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de
kan medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller de
beskyttede arter på bilag IV.
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Det område, som kommuneplantillægget vedrører, ligger ca. 2 km
syd for Natura2000-området ”Vasby Mose og Sengeløse Mose”
(Habitatområde nr. 124) og 10 km øst for Natura2000-området
”Roskilde Fjord” (Habitatområde nr. 120). På baggrund af den store
afstand fra lokalplanområdet til Natura2000-områderne og de
planmæssige ændringer, der foretages med kommuneplantillægget,
har kommunen vurderet, at Natura2000-områderne ikke vil blive
væsentligt påvirket.
Kommunen har registreret både Spidssnudet Frø og Stor
Vandsalamander samt en række forskellige flagemusearter i
området. Kommunen har vurderet, at der med kommuneplantillæg
nr. 21 ikke foretages ændringer i områdets
anvendelsesbestemmelser, som vil medføre en væsentlig påvirkning
af områdets bilag IV-arter.

Miljøvurdering
I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10.05.2017) skal
der foretages en miljøvurdering af planer, der enten må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, potentielt kan påvirke et
internationalt naturbeskyttelsesområde, eller som er opført i bilag 1
og 2 til loven.
Kommunen har gennemført en miljøscreening af planen, og det er
vurderet, at der med kommuneplantillæg nr. 21 er tale om mindre
ændringer af kommuneplanen, som ikke ændrer på det
eksisterende, overordnede sigte, at området udvikles til rekreative
formål. Planens miljøpåvirkning er derfor vurderet til ikke at være
større end påvirkningen fra de anlæg, det gældende plangrundlag
allerede giver mulighed for.
Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af
kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2014.

Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af
19/1/2018) fastsættes følgende forslag til ændringer i
kommuneplanens hovedstruktur og bestemmelser for lokalplaner,
der tilvejebringes indenfor henholdsvis rammeområde 2403 og
2401:
Ændringer i hovedstruktur
•

•

Justering af tabel med rammer for detailhandelsudviklingen i
Høje Taastrup by
o

Reserveramme til fortætning i bymidten reduceres
med 3.500 m2

o

Ramme til detailhandel i Det Regionale Fritidsområde
øges til 15.500 m2 inden for bymidten, i det der kan
planlægges for én dagligvarebutik på maks. 3.500
m2 i forbindelse med et projekt

Justering af plan for gangstier jf. Bilag 3
o

Planlagt gangsti i et loop, som kobler Det Regionale
Fritidsområde med resten af byen

o

Planlagt gangsti til Høje Taastrup station
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Ændringer i rammebestemmelser
Rammeområde 2401:
•

En højere bebyggelsesprocent inden rammeområde 2401:
60 % ændres til 115 %

•

Mulighed for én dagligvarebutik på maksimalt 3.500 m2
inden for bymidten og i tilknytning til et projekt

•

Parkeringsnorm justeres:
Fra: et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m²
etageareal samt 1 parkeringsplads pr. beregnede 6 tilskuere/
tilhørere/gæster.
Til: mindst 1 parkeringsplads pr. feriebolig samt 600 pladser
til tilskuere/tilhørere/gæster.

Rammeområde 2403:
•

Redaktionel opdatering af rammebestemmelse 2403

Hidtil gældende rammebestemmelser jf. Kommuneplan 2014:
Rammenummer

2401

Rammenavn

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup, sydøstlige del

Anvendelse generelt

Rekreativt område

Anvendelse specifikt

Forlystelsesanlæg

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Høje Taastrup by

Bebyggelsesprocent

60 %

Bebyggelsesprocent
af

Rammeområde under ét

Områdets anvendelse

Området anvendes til fritidsformål og kulturelle aktiviteter samt hotel- og
konferencevirksomhed. Der kan etableres faciliteter og bebyggelse til
sport, kultur og underholdning, her under sommerland, temapark,
dyrepark, badeland, svømmehal, skøjtehal, fitnesscenter, biograf, teater,
cirkusplads m.v. Der kan etableres overnatningsfaciliteter som hotel, motel
vandrehjem, campingpladser, feriehytter m.v. Der kan desuden etableres
nyttehaver.
I tilknytning til områdets aktiviteter kan etableres restauranter, caféer,
kiosker, souvenirbutikker, servicebutikker m.m. i et omfang tilpasset
områdets karakter, og som i øvrigt ligger inden for regionplanens rammer
for detailhandel.
Indenfor området kan opføres en arena til afvikling af større regionale
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kulturelle arrangementer og sportsevents. I tilknytning til arenaen kan
etableres butikker for udvalgsvarer o.l. Butiksarealet kan kun opføres som
en del af det samlede byggeri til regionale fritids- og kulturformål.
En del af rammeområdet indgår i bymidten, i denne del af rammeområdet
kan indpasses særlige former for forlystelser, jævnfør
lokaliseringsbestemmelserne i den overordnede planlægning.
Indpasning af støjfølsomme funktioner kan kun ske i det omfang, det er
foreneligt med aktiviteterne i delområde 2050 (kommunale depoter og
oplag samt kommunale og fælleskommunale affaldshåndteringsaktiviteter
med tilknyttet administration og eventuelle mindre
reparationsværksteder).
Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten må for hele området ikke overstige 60.
Hovedindgange for aktiviteter langs hovedstrøget – promenaden – skal
orienteres mod denne.

Opholdsarealer

Etablering af afskærmning og beplantning, herunder udformning, skal ske
efter en samlet landskabsplan, der fastlægger hovedretningslinjer for
afskærmning og beplantning mv. Mod Roskildevej, Bondehøjvej,
rammeområde 2050 (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. Inden for området findes vådområder
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse skal sammen med
eksisterende bevaringsværdig beplantning, f.eks. levende hegn så vidt
muligt bevares.

Trafik

Der udlægges overordnede stier gennem området. Stierne skal forbinde
stationsområdet med tilstødende områder nord og vest for
rammeområdet.

Parkering

Der skal udlægges et areal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50
m² etageareal samt 1 parkeringsplads 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.

Stationsnærhed

Stationsnært område

Detailhandel

Bymidte

Rammeområde

2403

Plannavn

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup, nordøstlige del

Anvendelse generelt

Rekreativt område

Anvendelse specifikt

Rekreativt område

Fremtidig zonestatus Byzone
Zonestatus

By- og landzone

Plandistrikt

Høje Taastrup by
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Områdets
anvendelse

Området udlægges til naturområde med mulighed for etablering af
nyttehaver og faciliteter for udendørs klubaktiviteter.

Bebyggelsens
omfang

Inden for området kan der kun opføres bygninger, der naturligt
knytter sig til anvendelsen som naturområde og nyttehaver. Til den
enkelte nyttehave kan etableres ét redskabsskur med et grundareal
på højst 6 m². Der må ikke etableres anden bebyggelse på den
enkelte nyttehavelod.

Opholdsarealer

Etablering af afskærmning og beplantning herunder udformning skal
ske efter en samlet landskabsplan, der fastlægger
hovedretningslinjer for afskærmning og beplantning mv. Mod
Holbækmotorvejen, Bondehøjvej, rammeområde 2050 (VEGA og
Driftsby for kommunalt vej- og parkvæsen) skal der udlægges
afskærmningsbælter. Inden for området findes vådområder omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse skal sammen med
eksisterende bevaringsværdig beplantning, f.eks. Levende hegn så
vidt muligt bevares.

Parkering

De til områdets aktiviteter nødvendige parkeringspladser anlægges
inden for området.

Stationsnærhed

Ikke stationsnært

Detailhandel

Ikke udlagt til område for detailhandel

Nye rammebestemmelser med kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan
2014:
Rammenummer

2401

Rammenavn

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup, sydøstlige del

Anvendelse generelt

Rekreativt område

Anvendelse
specifikt

Forlystelsesanlæg

Fremtidig
zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Høje Taastrup by

Bebyggelsesprocent

115 %

Bebyggelsesprocent
af

Rammeområde under ét

Områdets
anvendelse

Området anvendes til fritidsformål og kulturelle aktiviteter samt
hotel- og konferencevirksomhed. Der kan etableres faciliteter og
bebyggelse til sport, kultur og underholdning, her under
sommerland, temapark, dyrepark, badeland, svømmehal, skøjtehal,
fitnesscenter, biograf, teater, cirkusplads m.v. Der kan etableres
overnatningsfaciliteter som hotel, motel vandrehjem,
campingpladser, feriehytter m.v. Der kan desuden etableres
nyttehaver.
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I tilknytning til områdets aktiviteter kan etableres restauranter,
caféer, kiosker, souvenirbutikker, servicebutikker m.m. i et omfang
tilpasset områdets karakter, og som i øvrigt ligger inden for
kommuneplanens rammer for detailhandel.
Indenfor området kan opføres en arena til afvikling af større
regionale kulturelle arrangementer og sportsevents. I tilknytning til
arenaen kan etableres butikker for udvalgsvarer o.l. Butiksarealet
kan kun opføres som en del af det samlede byggeri til regionale
fritids- og kulturformål.
En del af rammeområdet indgår i bymidten, i denne del af
rammeområdet kan indpasses særlige former for forlystelser,
jævnfør lokaliseringsbestemmelserne i den overordnede
planlægning.
Indpasning af støjfølsomme funktioner kan kun ske i det omfang, det
er foreneligt med aktiviteterne i delområde 2050 (kommunale
depoter og oplag samt kommunale og fælleskommunale
affaldshåndteringsaktiviteter med tilknyttet administration og
eventuelle mindre reparationsværksteder).
Bebyggelsens
omfang

Bebyggelsesprocenten må for hele området ikke overstige 115 %.

Opholdsarealer

Etablering af afskærmning og beplantning, herunder udformning, kan
ske efter en samlet landskabsplan, der fastlægger
hovedretningslinjer for afskærmning og beplantning mv. Mod
Roskildevej, Bondehøjvej, rammeområde 2050 (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. Inden for området findes vådområder omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Disse skal sammen med eksisterende
bevaringsværdig beplantning, f.eks. levende hegn så vidt muligt
bevares.

Trafik

Der udlægges overordnede stier gennem området. Stierne skal
forbinde stationsområdet med tilstødende områder nord og vest for
rammeområdet.

Parkering

Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. feriebolig samt 600
pladser til 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.

Stationsnærhed

Stationsnært område

Detailhandel

Bymidte. Den samlede ramme til butikker med udvalgsvarer er
12.000 m2. Maksimal størrelse for butikker med udvalgsvarer er
2.000 m2. Der kan i tilknytning til et projekt til regionale
fritidsformål etableres én butik til dagligvarer på maksimalt 3.500
m2.
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Rammenummer

2403

Rammenavn

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup, nordøstlige del

Anvendelse
generelt

Rekreativt område

Anvendelse
specifikt

Rekreativt område

Fremtidig
zonestatus

Byzone

Zonestatus

By- og landzone

Plandistrikt

Høje Taastrup by

Områdets
anvendelse

Området anvendes til rekreative formål herunder naturområde samt
fritids- og turistanlæg.

Bebyggelsens
omfang

Inden for området kan der i begrænset omfang opføres bygninger, der
naturligt knytter sig til anvendelsen som rekreativt område.

Opholdsarealer

Etablering af afskærmning og beplantning herunder udformning kan ske
efter en samlet landskabsplan, der fastlægger hovedretningslinjer for
afskærmning og beplantning mv. Mod Holbækmotorvejen, Bondehøjvej,
rammeområde 2050 (VEGA og Driftsby for kommunalt vej- og
parkvæsen) skal der udlægges afskærmningsbælter. Inden for området
findes vådområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse skal
sammen med eksisterende bevaringsværdig beplantning, f.eks. Levende
hegn så vidt muligt bevares.

Parkering

De til områdets aktiviteter nødvendige parkeringspladser anlægges inden
for området.

Stationsnærhed

Ikke stationsnært

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel
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Nye rammebestemmelser – oplysninger til PlanDK
Plannr

2401

Plannav

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup,
sydøstlige del

Anvendelse generelt

Rekreativt område

Anvendelse specifikt

Forlystelsesanlæg

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

By- og landzone

Plandistrikt

Høje Taastrup By

Bebyggelsesprocent

Gennemsnitlig 115 %

Bebyggelsesprocent af den enkelte
ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. Bygningshøjde

-

Max. Etage

-

Plannr

2403

Plannav

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup,
nordøstlige del

Anvendelse generelt

Rekreativt område

Anvendelse specifikt

Rekreativt område

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Høje Taastrup By

Bebyggelsesprocent

-

Bebyggelsesprocent af den enkelte
ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. Bygningshøjde

-

Max. Etage

-
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Retsvirkninger

Byrådet kan inden for byzoner modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens
rækkefølgebestemmelser. Jævnfør Planlovens § 12, stk. 2.
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.
50 af 19. januar 2018) vedtages tillæg nr. 21 til Kommuneplan
2014 for Høje-Taastrup Kommune.
Høje-Taastrup Byråd den 24. april 2018

Michael Ziegler
borgmester
/

Jørgen Lerhard
Teknisk direktør
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Tillæg 21 til kommuneplanen

Nye planlagte gangstier

Bilag 3: Nye planlagte gangstier
SAG: 16/20517

Høje Taastrup
Dato: 2018-03-16

