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Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune
Indledning

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis Byrådet i den mellemliggende periode ønsker ændringer i kommuneplanens indhold, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrådet har besluttet at udarbejde tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2014,
for at justere plangrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for en ny vej- og stiforbindelse fra Hovedgaden i Hedehusene til
Nærheden via en bro over jernbanen.

Redegørelse

Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2104 for Høje-Taastrup Kommune afløser
de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens rammeområder
3590 og 3640. Derudover udlægges der et nyt rammeområde til teknisk
anlæg over jernbanen.
De nye rammeområder får betegnelsen 3591, 3641 og 3642.
Rammeområde 3591
Området benævnes Hedehusene Bymidte og udlægger området til centerformål.
Rammeområde 3591 omfatter følgende matr.nr. jf. bilag 2:
16b, 16c, 16d, 1a, 1af, 1ah, 1ak, 1ao, 1bf, 1bh, 1bv, 1bx, 1by, 1bø, 1ch,
1cl, 1cq, 1cø, 1da, 1dx, 1ec, 1ek, 1er, 1ev, 1fe, 1fg, 1fo, 1fæ, 1ga, 1gc,
1gk, 1gq, 1gt, 1gz, 1hv, 1ie, 1m, 1mf, 1o, 1ol, 1om, 1on, 1oo, 1qb, 1qy,
1rk, 1rl, 1rp, 1rt, 1t, 1u, 1v, 1y, 1æ, 2bk, alle Kallerup Gde., Hedehusene, 13a, Høje-Taastrup By, Høje Taastrup, 4c, Vasby By, Sengeløse og
6m Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke,
samt dele af matr.nr.:
16a, 1rd, 1rr, 2ct, 7000f, 7000i, 7000r, 7000v, alle Kallerup Gde., Hedehusene.
Rammeområde 3641
Området benævnes Hedehusene Bypark og udlægger området til offentlige formål.
Rammeområde 3641 omfatter følgende matr.nr. jf. bilag 2:
2ac, 2bf, 2kø, 2lv, 2o, 2p, alle Kallerup Gde., Hedehusene,
samt dele af matr.nr.:
2ct, 2kz, 7000i, 7000r, alle Kallerup Gde., Hedehusene.
Rammeområde 3642
Området benævnes Hedehusene Bymidte og udlægger området til teknisk anlæg.
Rammeområde 3642 omfatter følgende matr.nr. jf. bilag 2:
16a Kallerup Gde., Hedehusene.

Baggrunden for
udarbejdelse af
kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 35

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel Nærheden i Hedehusene
syd for jernbanen, har Høje-Taastrup Kommunes Byråd besluttet at der
skal udarbejdes lokalplan 4.44, der muliggør en vej- og stiforbindelse via
en bro mellem de to bydele. Forbindelsen skal sikre at både bilister, cyklister og fodgængere kan bevæge sig nemt mellem Nærheden og den øv1

rige del af Hedehusene.
Lokalplan 4.44 ligger delvist inden for kommuneplanramme 3590, 3601
og 3640. Rammeområde 3590 og 3601 er udlagt til centerformål og
rammeområde 3640 er udlagt til offentlige formål.
Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I
rammeområde 3601 sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse over jernbanen ved Kallerupvejs forlængelse.
Det er samlet set vurderet, at lokalplan 4.44 ikke er i overensstemmelse
med rammeområde 3590 og 3640 i Kommuneplan 2014, men med rammeområde 3601. Samtidig med lokalplanen skal der derfor vedtages tillæg til Kommuneplan nr. 35. Tillægget har til formål at sikre arealudlæg
til en vej- og stiforbindelse via en bro i de nye rammeområder 3591,
3641 og 3642.
Med vedtagelse af kommuneplantillæg 35 er lokalplan 4.44 i overensstemmelse med Kommuneplan 2014.
Idéfase

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

Ændringer i
plangrundlaget

Hidtidigt gældende rammebestemmelser for rammeområde 3590 og
3640 bliver videreført uændret i de nye rammeområder 3591 og 3641. I
kommuneplantillæg nr. 35 tilføjes følgende under områdets anvendelse i
de tre nye rammeområder 3591, 3641 og 3642:
•

Miljøvurdering

Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I
rammeområdet sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse over jernbanen ved Kallerupvejs forlængelse.

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) 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 vurderet at kommuneplantillæg nr. 35 er omfattet af Miljøvurderingsloven, og der er derfor udarbejdet en miljøvurderingsrapport
i forbindelse med planforslagene. Miljøvurderingen redegør for de miljøpåvirkninger, som forventes at blive en konsekvens – direkte eller indirekte af kommuneplantillægget.
Miljøvurderingen er afgrænset til at beskrive og vurdere følgende miljøfaktorer:
•
•
•
•
•

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkningen og menneskers sundhed
Jord
Luft
Visuelle forhold (landskab)

Miljøvurderingen beskriver de sandsynlige væsentlige indvirkninger på
miljøet i forhold til de nævnte miljøfaktorer som følger af en vedtagelse
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af plangrundlaget. Vurderingen er gennemført på baggrund af generel viden om indvirkningerne af de i planernes forudsatte aktiviteter.
Byrådets beslutning er offentliggjort på kommunens hjemmeside den….
International naturbeskyttelse

Det område, som kommuneplantillægget vedrører, ligger ca. 4,5 km syd
for det nærmeste Natura2000-område, Sengeløse og Vasby Mose. På
baggrund af den store afstand fra lokalplanområdet til Natura2000områderne og de ændringer, der sker med kommuneplantillægget, vurderer kommunen, at Natura2000-områderne ikke vil påvirkes væsentligt.
Nærmeste bestand af padder omfattet af bilag IV i EU's habitatdirektiv
findes 350 meter mod sydøst. Det formodes, at der er flagermus i området. Det skal sikres, at træer inden for kommuneplantillæggets område
fældes udenfor flagermusenes yngle- og overvintringsperioder. Det er
kommunens vurdering, at der med kommuneplantillægget ikke sker ændringer i områdets anvendelsesbestemmelser, som vil medføre en væsentlig påvirkning af områdets bilag IV-arter.

Lovhjemmel
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§ 23c i Lov om planlægning (Lbk. nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer).
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Bestemmelser rammeområde 3591
Områdets anvendelse

Området anvendes til bycenter, Hedehusene Bymidte (jernbane- og busstation, stationsforplads, helårsbeboelse, parkering, detailhandel, liberale
erhverv, klinikker, kontorer, offentlig service, biografer, forsamlingshus,
hotel- og restaurationsformål samt forskellige ikke-gevinstgivende forlystelser i overensstemmelse med de generelle bestemmelser anført under
Rammeplan for byerne, Hedehusene/Fløng by rammeplan).
Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I
rammeområdet sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse
over jernbanen ved Kallerupvejs forlængelse.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må i området omkring
Hovedgaden og Hovedgaden og jernbanen ikke overstige 100. For den
øvrige bebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60. Bebyggelsen langs Hovedgaden og Vesterkøb skal opføres med facade mod gaden med en etagehøjde på to etager evt. med
udnyttet tagetage. Bebyggelsen på nr. 1m, 1t og 1bø samt bebyggelse
langs jernbanen øst for stationsområdet kan opføres i op til 4 etager. I
den øvrige del af området kan bebyggelsen ikke opføres i mere end 2
etager. Der er indenfor området bevaringsværdige bygninger, bl.a. de
gamle stationsbygninger.

Opholdsarealer

Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100% af etagearealet for boliger og 10% af etagearealet for erhverv.

Stationsnærhed

Stationsnært kerneområde

Detailhandel

Bymidte

Kommuneplantillæg nr. 35
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Til PlanDK
Plannummer

3591

Plannavn

Hedehusene Bymidte

Anvendelse generelt

Centerformål

Anvendelse specifikt

Bycenter

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Hedehusene/Fløng

Bebyggelsesprocent

60%

Bebyggelsesprocent
af den enkelte ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. bygningshøjde

-

Max. etage

-
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Bestemmelser rammeområde 3641
Områdets anvendelse

Området anvendes til offentlige formål: Bypark, fritidscenter og idrætsformål. Der kan kun opføres bygninger, der er relateret til områdets aktiviteter. Området er en del af bymidten.
Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I
rammeområdet sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse
over jernbanen ved Kallerupvejs forlængelse.

Stationsnærhed

Stationsnært kerneområde

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.
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Til PlanDK
Plannummer

3641

Plannavn

Hedehusene Bypark

Anvendelse generelt

Område til offentlige formål

Anvendelse specifikt

Område til offentlige formål

Fremtidige zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Hedehusene/Fløng

Bebyggelsesprocent

-

Bebyggelsesprocent
af den enkelte ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. bygningshøjde

-

Max. etage

-
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Bestemmelser rammeområde 3642
Områdets anvendelse

Området anvendes til tekniske anlæg: Vejudlæg.
Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I
rammeområdet sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse
over jernbanen ved Kallerupvejs forlængelse.

Stationsnærhed

Stationsnært kerneområde

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.
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Til PlanDK
Plannummer

3642

Plannavn

Hedehusene Bymidte

Anvendelse generelt

Område til tekniske anlæg

Anvendelse specifikt

Område til tekniske anlæg

Fremtidige zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Hedehusene/Fløng

Bebyggelsesprocent

-

Bebyggelsesprocent
af den enkelte ejendom

-

Max rumfang m3/m2

-

Max. bygningshøjde

-

Max. etage

-
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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 § 11 i Lov om planlægning godkendes tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune.

Kommuneplantillægget er vedtaget af Høje-Taastrup Byråd d. 19. marts
2019.

Michael Ziegler
borgmester
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Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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