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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 Kommuneplan 2010, for at
kunne vedtage en ny lokalplan for boliger på Kirkestien 4A og 4B.

Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 31 tilvejebringes som grundlag for vedtagelsen af
lokalplan 7.14.1 der udlægger området til boligformål.
Tillægget omfatter det hidtidige rammeområde 4140, ligger ved Kirkestien
i Sengeløse, lidt nordvest for Sengeløse Skole.
Rammeområde 4140 omfatter matriklerne 6k, 6b samt del af 6h, alle
Vasby by, Sengeløse, som vist på det det vedhæftede kortbilag 2.
Tillægget afløser de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens
rammeområde 4140. Det opdeler rammeområdet i rammeområde 4141,
som udlægges til boligformål og som svarer til afgrænsningen på Lokalplan 7.14.1, samt rammeområde 4142, som udlægges til åbent land til
græsning mv.
I forbindelse med udarbejdede af forslag til Lokalplan 7.14.1, er Byrådet
indstillet på at ændre anvendelsen i kommuneplanen fra erhverv (lettere
industri) til boligformål. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg. I denne forbindelse ændres også anvendelsen
for den del af rammeområdet, som ikke omfattes af den nye lokalplan, fra
erhverv til åbent land, hvilket det er udlagt til i den eksisterende lokalplan
7.14.
Det er kommunens vurdering, at der er tale om en mindre ændring af de
gældende bestemmelser. Der vil derfor ikke blive gennemført en idefase i
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget.
Hidtidigt gældende rammebestemmelser for rammeområde 4140, der
planlægges ændret:
•
•

En specifik anvendelse til lettere industri i form af let produktion,
værksteds-, laboratorie- og lagervirksomhed samt dertil hørende administration
På området må kun opføres 1 bolig. Bebyggelsesprocenten må for den
enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i
mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse må ikke
opføres i mere end 8,5m højde over terræn.

Disse bestemmelser afløses i kommuneplantillæg 31, så:
• Anvendelsen ændres til boligformål i form af både tæt-lav og åben-lav
bebyggelse
• På området må kun opføres i alt 13 boliger. Bebyggelsesprocenten må
for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse må
ikke opføres i mere end 8,5m højde over terræn.
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. 31 til kommuneplan 2014. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke
skal udarbejdes miljøvurdering. Byrådets beslutning er offentliggjort på
kommunens hjemmeside den xxxx.
Natura 2000
Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold
til naturtyper og arter. Jf. bekendtgørelse nr. 1383 af 26.10.2016 om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Lokalplanområdet grænser op til Natura2000-området Sengeløse og
Vasby Mose (nr. 124). Det er i dag præget af en erhvervsbygning til lettere industri med omgivende parkeringsarealer, oplag mv. Lokalplanen giver mulighed for at ændre anvendelsen fra lettere industri til boligformål i
form af 12 boliger, og denne ændring vurderes ikke at påvirke Natura
2000-området væsentligt.
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.
Høje-Taastrup kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter inden for
området og vurderer at der ikke findes bilag IV-padder i området. Der er i
dag nogle ældre erhvervsbygninger. Kommunen vurderer ikke umiddelbart, at der er er flagermus i bygningerne. Såfremt der konstateres flagermus i forbindelse med nedrivning af bygningerne, skal Miljøstyrelsens
vildtkonsulent kontaktes med henblik på udslusning af flagermusene. Den
østlige del af lokalplanområdet, der grænser direkte op til Natura2000området, friholdes for byggeri og må kun udlægges til fælles, grønt areal i
en afstand af 10 meter fra Spang Å. Ændringen fra erhverv til beboelse
vurderes således ikke at medføre en væsentlig påvirkning af bilag IVarter.
Produktionsvirksomheder
Der vurderes ikke at være produktionsvirksomheder i nærheden af lokalplanområdet eller rammeområde 4141, som kan blive påvirket af den
støjfølsomme anvendelse til beboelse.
Lovhjemmel

I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr. 287 af 16/04/2018 med senere
ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplaner, der tilvejebringes indenfor rammeområde 4141 og 4142:

Områdets anvendelse

4141: boligformål til åben-lav og tæt-lav beboelse
4142: åbent land

Bebyggelsens omfang

4141: På området må kun opføres i alt 13 boliger. Bebyggelsesprocenten
må for den enkelte ejendom ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse må ikke
opføres i mere end 8,5 m højde over terræn.
4142: Området må ikke bebygges.

Opholdsarealer

-

Parkering

-

Stationsnærhed

4141: Området er ikke stationsnært.
4142: Området er ikke stationsnært.

Detailhandel

4141: Ikke udlagt som område for detailhandel.
4142: Ikke udlagt som område for detailhandel.

Til PlanDK

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

Plannummer

4141 og 4142

Plannavn

Plandistrikt

4141: Kirkestien 4
4142: åbent land ved Kirkestien
4141: Boligformål
4142: Åbent land
4141: Åben-lav og tæt-lav beboelse
4142: Åbent land til græsning mv.
4141: by- og landzone
4142: landzone
4141: by- og landzone
4142: landzone
Sengeløse

Bebyggelsesprocent

-

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

4141: 40
4142: -

Max rumfang m3/m2

-

Max. bygningshøjde

4141: 8,5 m
4142: 4141: 1½
4142: Byrådet kan inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse,
som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Jf. Planlovens § 12, stk. 2.
Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller

Anvendelse generelt
Anvendelse specifikt
Fremtidig zonestatus
Zonestatus

Max. etage
Retsvirkninger

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Jf. Planlovens § 12, stk. 3.
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

I henhold til § 11 i Lov om Planlægning vedtages tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den XX.XX. 20XX.
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