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Kommuneplantillæg
Tillæg nr 36 til
Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 36 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. 36 til Kommuneplan 2014,
for at justere plangrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af en ny
lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A – 12.

Redegørelse

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2104 for Høje-Taastrup Kommune afløser
de hidtil gældende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde
1201
Det nye rammeområde får betegnelsen 1202.
Området benævnes Taastrup Hovedgade og Kingosvej og afgrænses af
de to veje.
Rammeområde 1202 omfatter matriklerne nr. 4ae og 4r, Taastrup-Valby
By, Taastrup Nykirke, som vist på vedhæftede kortbilag.

Baggrunden for
udarbejdelse af
kommuneplantillæg

EX: Byrådet har godkendt, at der inden for området udarbejdes en ny
lokalplan, der muliggør en ændret anvendelse, end de gældende
rammebestemmelser giver mulighed for.
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 om 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 1201 der
planlægges ændret:




Anvendelse generelt: Erhvervsområde.
Anvendelse specifikt: Kontor og serviceerhverv.
Max, antal etager: 1½

Disse bestemmelser afløses i kommuneplantillæg 36, så:




Anvendelse generelt: Erhvervs- og boligområde.
Anvendelse specifikt: Kontor- og serviceerhverv og/eller åben/lav
boligbebyggelse til helårsbeboelse.
Max. Antal etager: 2.

Øvrige rammebestemmelser for rammeområde 1201 vil blive videreført
uændrede i Rammeområde 1202.
Naturbeskyttelse

International naturbeskyttelse
Natura 2000
Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold
til naturtyper og arter. Jf. bekendtgørelse nr. 1383 af 26. oktober 2016
om administration af planloven i forbindelse med internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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.
Lokalplanområdet vil ikke berøre nogen af delene.
Produktionsvirksomhe
der

Kommunen skal sikre, at en ændret arealanvendelse ikke vil medføre, at
produktionsvirksomheder på naboarealer, ikke vil kunne overholde sine
gældende miljøkrav. Det betyder, at kommunerne i planlægningen skal
tage højde for de fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder for
produktionsvirksomheder, og det skal sikres, at der som følge af ny
planlægning ikke stilles skærpede miljøkrav til en virksomhed, eller at
virksomhedens udviklingsmuligheder begrænses i forhold til i dag.
Der er ingen produktionsvirksomheder i området. Samlet set er det
derfor vurderingen, at ingen eksisterende produktionsvirksomheder vil
kunne blive mødt med skærpede miljøkrav i forbindelse med vedtagelse
af lokalplanen.

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. 36 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 kun er tale om et mindre
område eller mindre ændringer i gældende planer, § 8, stk. 2.
Byrådets beslutning er offentliggjort på kommunens hjemmeside den ….

Lovhjemmel

§ 23c i Lov om planlægning (Lbk. nr. 287 af 16/04/2018 med senere
ændringer).

Bestemmelser rammeområde 1202

Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Området anvendes til liberalt erhverv og boligformål
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25%.
Der må maksimalt bygge i 2 fulde etager.
Den maksimale bygningshøjde er 9 meter.

Opholdsarealer

Trafik

Parkering

Tilkørsel til området sker fra Taastrup Hovedgade og Kingosvej.

Stationsnærhed

Området er stationsnært kerneområde.

Detailhandel

Ikke udlagt som område for detailhandel.

Til Plandata

Her anføres relevante kategorier fra Plandata

Plannummer

1202

Plannavn

Taastrup Hovedgade og Kingosvej

Anvendelse generelt

Erhverv og bolig

Anvendelse specifikt

Kontor- og serviceerhverv og/eller åben/lav boligbebyggelse.

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Taastrup

Bebyggelsesprocent

25

Bebyggelsesprocent
af den enkelte
ejendom

25

Max rumfang m3/m2
Max. bygningshøjde

9 meter

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 16/04/2018 med
senere ændringer) vedtages forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan
2010 for Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Byråd den 19. marts 2019

Michael Ziegler
borgmester
/

Jørgen Lerhard
teknisk direktør
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Områdegrænse for ramme 1202

Bilag 1: Oversigrskort
SAG: 18/18931

Taastrup
Dato: 2018-10-19
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Områdegrænse for ramme 1202

Bilag 2: Matrikelplan
SAG: 18/18931

Ejerlav: Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
Dato: 2018-11-05

Offentliggørelse på kommunens hjemmeside www.htk.dk fredag den 22. marts 2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.01.9.1 og Kommuneplantillæg nr. 36
for ejendommene Taastrup Hovedgade 10A og 12.
Beboelse og liberalt erhverv
Byrådet har den 19. marts 2018 vedtaget Lokalplan 1.01.9.1 og Kommuneplantillæg nr. 36.
Læs dagsorden, referat og sagsfremstilling fra Byrådets møde her:
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiskeudvalg/18/18-2753.aspx?agendaid=18-2753-2825#section20
Planerne omfatter et område vest for Taastrup Hovedgade og nord for Kingosvej i
Taastrup.

Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen skal give mulighed for en bredere anvendelse så der både kan være liberalt
erhverv og/eller beboelse samt at fastholde nogle af områdets få tilbageværende
patriciervillaer med haveanlæg, og dermed bevare områdets karakter.
Tillæg nr. 36
Tillægget muliggør en mere varieret anvendelse af den eksisterende bebyggelse så der både
kan være ren beboelse, liberalt erhverv som kontor- og serviceerhverv eller en blanding
heraf.
Offentlig høring
Lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 21. december 2018 til
den 31. januar 2019
Der indkom ét høringssvar fra en nabo og ét høringssvar fra Banedanmark.

Der er i forhold til de planforslag som Byrådet vedtog den 18. december 2018, kun ændret i
navnet på lokalplanen så planen nu hedder: ”Lokalplan 1.01.9.1, Taastrup Hovedgade 10A og
12, Beboelse og liberalt erhverv”.
Banedanmark havde ingen bemærkninger.

Offentliggørelse
Planerne offentliggøres fredag den 22. marts 2019 på kommunens hjemmeside under
Høringer og offentliggørelser www.htk.dk/hoeringer samt www.plandata.dk.
Læs Lokalplan 1.01.9.1 her
Læs Kommuneplantillæg nr. 36 her
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 er i strid med principperne i planen, jf.
planlovens § 19.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over ovenstående afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du
kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige, om kommunen har haft ret til at
træffe en afgørelse, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes
kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsens dato den 22. marts 2019.
Læs klagevejledning her

