B ohus B ouloevard

S kåne Boulevard

Eri k Hu s feldts Vej

Halland B oulevard

Bredebjergvej

Kommuneplantillæg
Tillæg nr 22 til
Kommuneplan 2014

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 foretage ændringer Kommuneplan 2014, for at
kunne vedtage en ny lokalplan for et erhvervsområde mellem
Bredebjergvej og Halland Boulevard.

Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 22 tilvejebringes som grundlag for vedtagelsen af
lokalplan 2.25.3, der udlægger området til erhvervsformål i form af lettere
industri.
Området ligger placeret mellem Bredebjergstien mod vest, Erik Husfeldts
Vej mod nord og Halland Boulevard mod øst. Mod syd grænser området
op til et markareal, som for en dels vedkommende også planlægges
udlagt til erhvervsformål. Se kortbilag 1.
Rammeområde 2491 omfatter matr.nr. 12bu samt dele af matr.nr. 83 a,
83 b, 83 c og 52 d, alle Høje-Taastrup by, Høje-Taastrup, som vist på
vedhæftede kortbilag 2.
Tillægget afløser de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens
rammeområde 2490 for så vidt angår det nye rammeområde. Det nye
rammeområde får betegnelsen 2491.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 2.25.3 er Byrådet indstillet
på at hæve bygningshøjderne i forhold til, hvad de gældende
rammebestemmelser giver mulighed for samt at justere den gældende
anvendelsesbestemmelse. Endelig justeres bredden på beplantningsbæltet
langs Halland Boulevard. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde et
kommuneplantillæg.
Det er kommunens vurdering, at der er tale om en mindre ændring af de
gældende bestemmelser. Der vil derfor ikke blive gennemført en idéfase i
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget.
Hidtil gældende rammebestemmelser for rammeområde 2490, der
ændres med kommuneplantillægget:
•

•
•

Administrationsbebyggelse kan opføres i op til tre etager med en
maksimal facadehøjde på 12 meter og en taghældning på højst 25
grader. For den øvrige bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige
10 meter indenfor en afstand på 150 meter øst for Bredebjergstien og
8,5 meter videre frem til beplantningsbæltet mod Halland Boulevard.
Der skal anlægges et 10 meter bredt beplantningsbælte langs Sydvej
og Erik Husfeldts Vej. Langs Halland Boulevard udlægges et 35 meter
bredt beplantningsbælte.
Området anvendes til erhvervsformål: Fremstillings-, værksteds- og
lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder, men ikke
egentlige transportvirksomheder.

Disse bestemmelser afløses i kommuneplantillæg 22, så:
•

Den maksimale bygningshøjde er 12,5 meter indenfor en afstand af
190 meter øst for Bredebjergstien. Hertil kan lægges tekniske
installationer og anlæg på maks. 20% af tagfladen på op til 2 meter
over tagfladen. Den maksimale bygningshøjde videre frem mod
beplantningsbæltet mod Halland Boulevard er 12 meter. Hertil kan
lægges mindre tekniske installationer på maks. 2 meter.

•
•

Der udlægges et beplantningsbælte på 10 meter langs Erik Husfeldts
Vej og Halland Boulevard.
Området anvendes til erhvervsformål: Fremstillings-, værksteds- og
lagervirksomheder, virksomhed til sortering af genbrugsmateriale som
flasker, dåser og lignende materiale samt til transportrelaterede
virksomheder men ikke egentlige transportvirksomheder.

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10/05/2017) 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 1 og 2 til loven.
Kommunen har foretaget en miljøscreening af tillæg nr. 22 til
Kommuneplan 2014. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at
der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Byrådets beslutning er
offentliggjort på kommunens hjemmeside den 6. september 2017.
Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.
november 2015 med senere ændringer) fastsættes følgende
bestemmelser for lokalplaner, der tilvejebringes indenfor rammeområde
2491:

Områdets anvendelse

Området anvendes til erhvervsformål: Fremstillings-, værksteds- og
lagervirksomheder, virksomhed til sortering af genbrugsmateriale som
flasker, dåser og lignende materiale samt til transportrelaterede
virksomheder men ikke egentlige transportvirksomheder. Andelen af
etageareal til administration skal udgøre mindre end 40% for den enkelte
virksomhed. Området zoneres i forhold til virksomhedsklasser af hensyn
til Torstorp boligområde.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60. Den maksimale
bygningshøjde er 12,5 meter indenfor en afstand af 190 meter øst for
Bredebjergstien. Hertil kan lægges tekniske installationer på maks. 2
meter over tagfladen, på maks. 20% af tagfladen. Den maksimale
bygningshøjde videre frem mod beplantningsbæltet mod Halland
Boulevard er 12 meter. Hertil kan lægges mindre tekniske installationer
på maks. 2 meter.
Der skal anlægges et 10 meter bredt beplantningsbælte langs Erik
Husfeldts Vej og Halland Boulevard. I beplatningsbælterne kan etableres
støjdæmpende anlæg samt en sti. I området udlægges et grønt område
fælles for området samt et regnvandsbassin.
Beskyttede naturtyper, dyrearter og kulturhistoriske værdier jf.
Naturbeskyttelsesloven skal indarbejdes i planlægningen.

Opholdsarealer

-

Parkering

-

Stationsnærhed

Området er ikke stationsnært.

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.

Til PlanDK

Her anføres relevante kategorier fra PlanDk, som findes i dok.nr.:

Plannummer

2491

Plannavn

Højager erhvervsområde I

Anvendelse generelt

Erhvervsområde

Anvendelse specifikt

Lettere industri

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

By- og landzone

Plandistrikt

Høje Taastrup by

Bebyggelsesprocent

60

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. bygningshøjde

12,5

Max. etage

-

Retsvirkninger

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

Vedtagelsespåtegning

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune er
vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 19. september 2017.
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