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Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2014
Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende
periode vedtages ændringer i kommuneplanens indhold, skal der
udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har godkendt, at der opføres en ny etageboligbebyggelse på et
ca. 8.000 m2 stort område, afgrænset af Halland Boulevard, Niebuhr Gade
og Eigtveds Allé. Derved vil kommuneplanens rummelighed for boliger i
området bliver overskredet.
Der skal derfor udarbejdes et tillæg, der ændrer kommuneplanens
rammebestemmelser og rækkefølgeplanen for området.

Redegørelse

Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup afløser de hidtil
gældende bestemmelser for den del af kommuneplanens rammeområde
2260, der omfatter den planlagte bebyggelse.
Rammeområde 2260 omfatter hele den østlige del af Høje-Taastrup
Planens etape 3.
Ramme 2260 fastlægger bl.a. et maksimalt boligareal på 22.100 m2 for
rammeområdet som helhed. Denne boligkvote er dog allerede udmøntet i
eksisterende bebyggelse andre steder indenfor området.
Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2014 skal derfor muliggøre yderligere
boligbebyggelse i området.
Tillæg nr. 28 udlægger et nyt rammeområde omfattende matriklerne 12cl
og del af 12bz begge Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup. Se kortbilag 2.
Det nye rammeområde får betegnelsen 2262.
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:
U

Følgende bestemmelser fastlagt i rammeområde 2260 ændres indenfor
det nye rammeområde med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28:
U

•

Området anvendes til administrations- og kontorbyggeri, IT og Medico
og lignende lettere produktion og forskning samt helårsboliger,
butikker, offentlige og kulturelle formål samt andre serviceprægede
byfunktioner.

•

Der kan i området som helhed maksimalt opføres 22.100 m²
etageareal til bolig, 84.200 m2 til kontor, 1.500 m2 til offentlige formål
og 1.500 m2 til butikker.

•

Maks antal etager: 3.

•

Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100 % af
boligetagearealet.

Ændrede rammebestemmelser jævnfør kommuneplantillæg 28 for nyt
rammeområde 2262:
U

U

•

Området udlægges til etageboligbyggeri.

•

Der kan yderligere opføres 6.000 m² etageareal til boligformål i
området.

•

Boligbebyggelsen må kun opføres i 3 - 4 etager.

•

Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 65 % af
boligetagearealet.

•

Udstykning af nye byggegrunde kan ikke finde sted.

Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 2260, der berører det nye
rammeområde, vil i princippet blive videreført uændrede for rammeområde 2262.
De nye rammebestemmelser tillader en større bebyggelsestæthed end
tidligere planer, hvilket ligger i forlængelse af intentionerne i
Kommuneplan 2014.
Miljøbelastning
Jf. Planlovens § 11, stk. 1, pkt. 7, må støjbelastede arealer ikke udlægges
til boligformål med mindre de kan sikres mod støjgener. Det indebærer,
at bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal opføres, så det skærmer for
trafikstøj på de primære opholdsarealer.
Jf. Planlovens § 11, stk. 1, pkt. 8, må arealer, der er belastet af lugt, støv
og anden luftforurening ikke udlægges til boliger.
Nærmeste erhvervsområde med produktionsvirksomhed, er erhvervsområdet syd for Erik Husfeldts Vej. Der vil her kunne etablere sig
virksomheder i miljøklasse 4-5. Området ligger mere end 250 meter fra
lokalplanområdet, og således mere end de 150 meter, der er angivet som
afstandskrav i Miljøstyrelsens vejledning, Håndbog om Miljø og
Planlægning.
Den nye boligbebyggelse vil således heller ikke indebære skærpede
miljøkrav til nuværende eller kommende virksomheder i erhvervsområdet.
Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10/05/2017) 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. 28 til kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af screeningen har
Byrådet vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Byrådets
beslutning er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr. 1529 af 23/11/2015)
fastsættes følgende bestemmelser for lokalplaner, der tilvejebringes
indenfor rammeområde 2262:

Bestemmelser for rammeområde 2262
Områdets anvendelse

Området anvendes til helårsbeboelse; etageboligbyggeri med mulighed
for beboerrelaterede servicefunktioner.

Bebyggelsens omfang

Der kan maksimalt opføres 6.000 m² etageareal i området som helhed.
Bebyggelsen skal opføres i 3-4 etager.

Opholdsarealer

Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 65 % af
boligetagearealet.

Parkering

Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig.

Stationsnærhed

Stationsnært kerneområde.

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.

Til PlanDK
Plannummer

2262

Plannavn

Eigtveds Allé

Anvendelse generelt

helårsbeboelse

Anvendelse specifikt

etageboliger

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Høje Taastrup By

Max. etage

4 etager

Hovedstruktur
Kommuneplan 2014

Rækkefølge byudvikling afsnit 1.2.3:
Område 2.5:
Samlet rummelighed for bolig og erhverv:
1. halvdel af planperioden: 41.000 m2.
2. halvdel af planperioden: 170.000 m2.
Rummelighed til liberale erhverv:
1. halvdel af planperioden: 35.000 m2.
2. halvdel af planperioden: 167.000 m2.
Rummelighed til boliger:
1. halvdel af planperioden: 6.000 m2.
Maksimalt omfang: detailhandel: 500 m2

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 vedtages forslag til tillæg nr. 28 til
Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 24.04.2018

Michael Ziegler
borgmester
/

Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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