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Kommuneplantillæg
Tillæg nr 33 til
Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune
Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis Byrådet i den
mellemliggende periode ønskes en ændringer i kommuneplanens indhold,
skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har besluttet at udarbejde tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2014,
for at justere plangrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af en ny
lokalplan for et boligområde i Reerslev, nord for kirken.

Redegørelse

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2104 for Høje-Taastrup Kommune afløser
de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde
5220 samt del af rammeområde 5250
Det nye rammeområde får betegnelsen 5221.
Området benævnes Reerslev Vest, nord for kirken og afgrænses af
Brandhøjgårdsvej mod vest, Reerslev Landsby mod øst, Kirken mod syd
og et engareal mod nord.
Rammeområde 5221 omfatter matriklerne nr. 56, 7i, 9bd, 9be, 9au,
9at, 9as, 9ak, 9bb, 9bc, 9ba, 9ar, 9aø, 9aq, 9aæ, 9ap, 9ao, 9an, 9am,
9al, 9av, 9ax, 9ay, 9az, 9f,
samt del af matr.nr.:
7000h, alle Reerslev By, Reerslev.
som vist på kortbilag 1 og 2.

Baggrunden for
udarbejdelse af
kommuneplantillæg

Denne lokalplan udarbejdes for at imødekomme Byrådets ønske om et
område med varieret bebyggelse så der også kan bygges boliger i eet
plan og med taghældninger ned til 25°. Lokalplanen erstatter den
eksisterende lokalplan 6.17 der kun giver mulighed for opførelse af
boliger i 1½ plan med en taghældning på mellem 45 og 50°.
For at kunne vedtage planen, skal der derfor først vedtages et tillæg til
kommuneplanen.

Idefase

Ændringer i
plangrundlaget

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.
Hidtidigt gældende rammebestemmelser for rammeområde 5220 der
planlægges ændret:






Anvendelse til boligområde - åben/lav
Fremtidig zonestatus landzone
Bebyggelsesprocent 25%
Der skal tilvejebringes opholdsareal på mindst 100% af etagearealet
Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 1
parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 100 m² af det
øvrige etageareal.

og for en del af rammeområde 5250:


Fremtidig zonestatus landzone

Disse bestemmelser afløses i kommuneplantillæg 33, så:







Anvendelse til boligområde åben/lav og tæt/lav.
Fremtidig zonestatus byzone og landzone
Bebyggelsesprocent 30%.
Der skal tilvejebringes passende fælles opholdsarealer
Der skal udlægges minimum 1 parkeringsplads pr. bolig

Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 5220 og del af 5250 vil
blive videreført uændrede i Rammeområde 5321.

International
naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse
Natura 2000
Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold
til naturtyper og arter. Jf. bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 om
administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Der er ingen Natura 2000-områder inden for en radius af 7 km til
lokalplanområdet og det vurderes derfor ikke at have en påvirkning af
disse.
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.
Nord for lokalplanområdet ligger der et engareal der er beskytte efter
Naturbeskyttelsesloven §3. Arealet bliver temporært oversvømmet. Der
er ikke registreret Bilag IV- arter på arealet.
I lokalplanens delområde C er der etableret en sø som erstatning for et
mindre vandhul og en mose der lå i delområde B. Søen er etableret med
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven idet der var registreret stor
vandsalamander i vandhullet. Ændringer af bebyggelsesregulerede
bestemmelser som etageantal og bygningers udseende vurderes ikke at
ville påvirke flora og fauna i området.

Produktionsvirksomhe
der
Miljøvurdering

Der er ingen produktionsvirksomheder i området eller i nærheden af
Reerslev.
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. 33 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 mindre justeringer
i bebyggelsesregulerende bestemmelser der ikke vil få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Byrådets beslutning er offentliggjort på kommunens hjemmeside den ….

Lovhjemmel

§ 23c i Lov om planlægning (Lbk. nr. 287 af 16/03/2018 med senere
ændringer).

Bestemmelser rammeområde 5221

Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Området anvendes til helårsbeboelse, fritliggende enfamiliehuse,
dobbelthuse og rækkehuse.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 30%.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1½ etage.

Opholdsarealer

Der skal tilvejebringes passende fælles opholdsarealer

Trafik

Tilkørsel il området sker fra både Flintebjergvej og MW Gjøes Vej

Parkering

Der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig.

Stationsnærhed

Området er ikke stationsnært.

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.

Til PlanDK
Plannummer

Her anføres relevante kategorier fra PlanDk, som findes i dok.nr.:
236821-15
5021

Plannavn

Reerslev Vest, nord for kirken

Anvendelse generelt

Helårsbeboelse

Anvendelse specifikt

Åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse

Fremtidig zonestatus

Byzone og landzone

Zonestatus

Byzone og landzone

Plandistrikt

Reerslev/Stærkende

Bebyggelsesprocent

30

Bebyggelsesprocent
af den enkelte
ejendom

30

Max rumfang m3/m2
Max. bygningshøjde

8,50 meter

Max. etage

1½

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 16/03/2018 med
senere ændringer) vedtages forslag tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2014
for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 26/2 - 2019

Michael Ziegler
borgmester
/

Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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Områdegrænse for ramme 5221

Bilag 1: Oversigtsplan
SAG: 18/17841

Reerslev
Dato: 2018-10-04

Tillæg 33 til kommuneplan 2014

Områdegrænse for ramme 5221

Bilag 2: Matrikelplan
SAG: 18/17841

Reerslev By, Reerslev
Dato: 2018-10-04

Forslag til Lokalplan 6.17.1 og Kommuneplantillæg nr. 33 for et boligområde i Reerslev, nord for kirken og vest for Tingstedvej
Byrådet har den 20. november 2018 besluttet at offentliggøre forslag til Lokalplan 6.17.1 og
Kommuneplantillæg nr. 33.
Lokalplanens afgrænsning
Lokalplanen omfatter et område nord for kirken i Reerslev mellem Tingstedvej og Brandhøjgårdsvej.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanens formål er at udvikle området til boligområde med varieret byggeri som fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse.
Læs: Forslag til Lokalplan 6.17.1, for et boligområde i Reerslev, nord for kirken og vest for
Tingstedvej

Kommuneplantillæg nr. 33
Tillægget muliggør en mere varieret bebyggelse så der også kan bygges boliger i ét plan og
med taghældninger ned til 25°, mod tidligere hvor boliger kun måtte opføres i 1½ plan med
en taghældning på mellem 45 og 50°.
Læs: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 for et boligområde i Reerslev, nord for kirken og
vest for Tingstedvej

Offentlig høring
Forslag til lokalplan 6.17.1 og Kommuneplantillæg nr. 33 er offentligt fremlagt i mindst 4 uger
fra den 23. november 2018 og kan ses på kommunens hjemmeside www.htk.dk/hoering eller
Plandata.dk.
Eventuelle høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 2. januar 2019 og sendes
til tmc@htk.dk eller til Høje-Taastrup Kommune, Teknik– og Miljøcenter, Bygaden 2, 2630
Taastrup. Disse vil indgå i Byrådets behandling af lokalplanen.
Offentliggørelsen af lokalplanforslaget betyder efter planlovens § 17, at ejendomme, der er
omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan
foregribe indhold af den endelige plan.
De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 23. november 2018 og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, dog højst 1 år.

Miljøvurdering af forslag til lokalplan 6.17.1 og Kommuneplantillæg nr. 33
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr.
1225 af 25. oktober 2018) er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen, og kommunen
har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Læs Miljøscreening af forslag til lokalplan 6.17.1 og Kommuneplantillæg nr. 33 for et boligområde i Reerslev
Klagevejledning til klage over kommunens miljøvurdering af lokalplan
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør Miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i Planloven.

Læs Klagevejledning til klage over kommunens vurdering af lokalplan.

