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Kommuneplantillæg
Tillæg nr 29 til
Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune
Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis Byrådet i den mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har besluttet at udarbejde tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014,
for at justere plangrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan
1.51.3 for et område afgrænset af Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard.

Redegørelse

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune afløser
de hidtil gældende bestemmelser for rammeområde 1770.
Det nye rammeområde får betegnelsen 1771.
Området benævnes Taastrup Hovedgade 182, 184 og 186.
Rammeområde 1771 omfatter matriklerne nr. 105a, 105b, 109a, 109b,
109c, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 40, 47 og 7000l Høje Taastrup by
Rønnevang som vist på vedhæftede kortbilag.
Fingerplan
Rammeområde 1771 ligger i fingerplanens ydre storbyområde og i den
vestlige byfinger, som er Roskildefingeren.
Områdets sydlige del er omfattet af den østvestgående transportkorridor. Transportkorridoren skal friholdes for bebyggelse og befæstelse
samt anlæg af parkeringspladser.
Natura 2000 - Bilag IV-arter
På EU-habitatdirektivets bilag IV er opført en række dyre- og plantearter,
som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte. Det betyder, at bilag-IV
arter ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller
bestanden, og at yngle- eller rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.
Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række
flagermus findes udbredt forskellige steder i kommunen.
Rammeområde 1771
Der er ikke vandhuller eller fugtige områder inden for i lokalplanområdet.
Det er kommunens vurdering det næppe er sandsynligt at området fungerer som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander eller spidssnudet frø.
Der er nogle større fyrretræer og enkelte større løvtræer i området.
Kommunen har ikke umiddelbart konstateret større hulheder eller sprækker, men gør opmærksom på, at fældning af træer med større hulheder
og spættehuller må jf. ”Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter m.m.” kun må ske i september og oktober.
Samlet set er det kommunens vurdering, at mulighederne indeholdt i lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter.
Grundvand

Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen har derfor i 2014 udarbejdet en
”Redegørelse om Byudvikling i OSD og NFI”. Grundvandsredegørelsen
omfatter arealmæssigt hele kommunens OSD og alle indvindingsoplande.
Denne grundvandsredegørelse indgår som en del af forudsætningen for
den fremtidige kommune- og lokalplanlægning, hvor viden om fare for
forurening af grundvandet fra ønskede aktiviteter, afvejes i forhold til
hensynet til grundvandet og viden om grundvandsforholdene.
I rammeråde 1771 er der ikke tale om en ændret arealanvendelse til en
mere forurenede aktivitet, jf. Bilag 1 i ” Vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger”.
Den fremtidige arealanvendelse vurderes derfor at være i overensstemmelse med bestemmelserne i ” Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande uden
for disse.
Støjfølsom anvendelse
Nord for rammeområde 1771 ligger der et erhvervsområde med produktionsvirksomheder på Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej. Området er udlagt til værkstedsområde, hvor der kun må udøves
mindre industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt engrosvirksomhed. På hver ejendom må der opføres eller indrettes beboelseslejlighed.
I Kommuneplan 2014 er område 1770 udlagt til boligformål, offentlige
formål og lettere erhverv, som er foreneligt med boligformål. Inden for
området er der etableret boliger for hjemløse og familieinstitution med
boligfunktion.
Erhvervsområdet nord for rammeområdet har produktionsvirksomheder,
som er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller regelmæssige tilsyn.
I gældende miljøgodkendelser for disse virksomheder er der fastsat vilkår
for, hvor megen støj, lugt og støv disse må påvirke hjemløseboligerne og
de tilhørende boliger til virksomhederne med.
Der er ikke produktionsvirksomheder af national interesse eller virksomheder med oplandseffekt i erhvervsområdet.

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg

Byrådet har godkendt, at der inden for området udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør en højere bebyggelsesprocent, end de gældende rammebestemmelser giver mulighed for.
For at kunne vedtage lokalplanen, skal der derfor først vedtages et tillæg
til kommuneplanen.

Idefase

Det er kommunens vurdering, at der er tale mindre ændringer, der ikke
strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Der vil derfor ikke blive
gennemført en foroffentlighedsfase med indkaldelse af forslag og ideer i
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Ændringer i plangrundlaget

Hidtidigt gældende rammebestemmelser for rammeområde 1770, der
planlægges ændret:
•
•
•
•

Blandet bolig og erhverv
Bebyggelsesprocent 35 %
Max antal etager 1½ etage
Området anvendes til boligformål, offentlig formål og lettere erhverv, der er foreneligt med boligformål. Området overgår fra
landzone til byzone ved lokalplanlægning.

Disse bestemmelser afløses i kommuneplantillæg 1771, så:
•
•
•
•

Blandet bolig og erhverv
Bebyggelsesprocent 40 %
Max antal etager 2 etager
Området anvendes til boligformål, offentlig formål og lettere erhverv, der er foreneligt med boligformål samt detailhandel for
særlig pladskrævende varer, bilforhandler. Området overgår fra
landzone til byzone ved lokalplanlægning.

Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 1770 vil blive videreført
uændrede i Rammeområde 1771.
Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10. maj 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. 29 til kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.
På baggrund af screeningen har Byrådet afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.
Byrådets beslutning begrundes med, at der er tale om et mindre område
og mindre ændringer i gældende planer, som kan betegnes som justeringer.
De gældende rammebestemmelser i kommuneplanen udlægger området
til blandet bolig og erhverv, og herværende lokalplan fastlægger nærmere bestemmelser for områdets anvendelse som boligformål, kontorog serviceerhverv samt detailhandel for pladskrævende varer, bilforhandler, som er eksisterende og tidligere lå inden for rammeområde 1450.
Byrådets beslutning er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 17.
maj 2018.

Lovhjemmel

§ 23c i Lov om planlægning (LBK. nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer).

Bestemmelser rammeområde 1771
Områdets anvendelse

Området anvendes til området anvendes til boligformål, offentlig formål,
kontor- og serviceerhverv samt lettere erhverv, som er foreneligt med
boligformål og detailhandel for særlig pladskrævende varer, bilforhandler.
Ingen kontor- og serviceenhed må udgøre mere end 1.500 m².

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager uden udnyttelig tagetage.
Den sydlige del af rammeområde 1771 er omfattet af den østvest gående
transportkorridor. Inden for transportkorridoren må der ikke bebyggelses
eller befæstes eller anlægges parkeringspladser.

Opholdsarealer

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

Parkering

Der skal etableres mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig og etableres 1
parkeringsplads pr. 50 m² etageareal erhverv.

Stationsnærhed

Området er ikke stationsnært.

Detailhandel

Indenfor området udlægges 4.000 m2 til detailhandel for særlig pladskrævende varer.

Til PlanDK
Plannummer

1771

Plannavn

Taastrup-Syd

Anvendelse generelt

Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifikt

Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

By- og landzone

Plandistrikt

Taastrup by

Bebyggelsesprocent

40

Bebyggelsesprocent
af den enkelte ejendom

40

Max rumfang m3/m2

Ingen bemærkninger

Max. bygningshøjde

Ingen bemærkninger

Max. etage

2

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 kommuneplanens rammebestemmelser. Jævnfør Planlovens § 12, stk. 3.
Det påhviler Byrådet at udarbejde et forslag til lokalplan, hvis en ansøgning om udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med
kommuneplanen. Jævnfør Planlovens § 13, stk. 3.

Vedtagelsespåtegning

I henhold til Lov om planlægning (LBK. nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) vedtages forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014
for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 20. november 2018.

Michael Ziegler
borgmester

/

Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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Høje-Taastrup
Kommune

Søg
HØRINGER OG AFGØRELSER 2018

Byrådet har den 20. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 1.51.3 og
tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014. Planerne omfatter et område afgrænset
af Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard i den sydlige del af Taastrup.
Området udlægges til oﬀentlig formål samt bolig- og erhvervsformål.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen 1.51.3 muliggør, at der kan opføres en rækkehusbebyggelse med 38 boliger i
henholdsvis ét og to planer og udstykkes 8 parceller til énfamiliehuse på arealet syd for det
kommunale regnvandsbassin.
Las Lokalplan 1.51.3 for Trekants området afgrænset af Taastrup Hovedgade og Hveen
Boulevard.

http://www.htk.dk/Politik/Hoeringer-afgorelser/Afgoerelser-med-klagemulighed/Lokalplan-1513-Taastrup-Hovedgade.aspx?p=1
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Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014
Kommuneplantillæg nr. 29, rammeområde 1771 aﬂøser bestemmelserne i rammeområde 1770.
De nye rammebestemmelser muliggør, at bebyggelsesprocenten kan forøges fra 35 til 40 %,
og at bebyggelsen kan opføres i 2 fulde etager. Nuværende rammebestemmelse muliggør
alene 1 etage med udnyttelig tagetage.
Læs Kommuneplantillæg nr. 29 for Trekants område afgrænset af Taastrup hovedgade og
Hveen Boulevard.

Oﬀentlig høring
Lokalplan og kommuneplantillæg har været i oﬀentlig høring fra den 22. maj til den 17. juli
2018.
Der er i forhold til det forslag, som Byrådet vedtog den 15. maj 2018 foretaget følgende
ændringer og tilføjelser:
Arealet til énfamiliehusbebyggelse er reduceret, og antallet af énfamiliehuse er reduceret fra
10 til 8, samtidigt er antallet af rækkehuse forøget fra 36 til 38. Det samlede antal nye boliger
inden for lokalplanområdet er stadig 46. Denne omfordeling af boligtyperne er sket for at
skabe større afstand til den eksisterende bebyggelse Thorsholm, som består af 10 boliger for
sociale udsatte borgere.
Derudover er der foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser.

Oﬀentliggørelse
Planerne oﬀentliggøres den 23. november 2018 på kommunens hjemmeside eller på
Plandata.dk.

Retsvirkninger
Ejendomme omfattet af lokalplanen må kun udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, jf. planlovens § 18. Eksisterende lovlige
anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan give dispensation fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen, jf.
planlovens § 19.

Klagevejledning til klage over lokalplan
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage jævnfør Planlovens § 59. Læs
Klagevejledning til klage over lokalplan.

Ansvar for denne side
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