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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan for den fremtidige udvikling af et 
geografisk afgrænset område i kommunen.

Der skal altid udarbejdes lokalplan, inden der foretages 
væsentlige ændringer af et område, f.eks. større bygnings- 
eller anlægsarbejder. Lokalplan udarbejdes også, når det er 
nødvendigt for at kommuneplanen kan gennemføres, eller når 
kommunen ønsker at sikre en særlig udvikling i et område.

Lokalplaner er opbygget af en redegørelsesdel og en 
bestemmelsesdel samt kortbilag. Redegørelsen er en 
beskrivende tekst mens bestemmelsesdelen er udformet som 
lovtekst.

Lokalplanens bestemmelser er bindende for grundejerne 
i området. Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse 
eller andre  ændringer i lokalplanområdet, skal være i 
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byrådet 
kan dog dispensere til mindre betydende afvigelser fra planen.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige 
forhold i området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står 
i lokalplanen.

Inden byrådet kan vedtage en lokalplan, skal der udarbejdes 
et lokalplanforslag, som sendes i offentlig høring i mindst 4 
uger. Efter høringsperioden behandler byrådet planforslaget 
sammen med alle de indkomne bemærkninger og tager 
stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt, og om der 
i den forbindelse skal foretages ændringer af planen.

Vedtagelsestidspunkt og høringsfrist for denne lokalplan 
findes bagerst i planen.
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Lokalplanens baggrund og formål
Byrådet godkendte den 24. marts 2021 Udviklingsplanen 
for Toftehøjskolegrunden og besluttede på samme møde at 
igangsætte lokalplanlægningen for området.

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af et 
fremtidigt boligområde i det sydlige Ølstykke Stationsby og 
viser samtidig, hvordan visionen for området, med at skabe 
en mere sammenhængende by med flere mødesteder i 
bymidten, kan realiseres.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre 
et boligområde med dertilhørende fællesbebyggelse i en 
struktur, der bestående af mindre boligklynger. Boligerne i de 
enkelte klynger orienteres mod et fælles centralt udeareal og 
skaber derved et mødested for den enkelte klynge. De enkelte 
klynger består af en blanding af boligtyperne; rækkehuse i op 
til 2 etager og etageboliger  i op til 4 etager med varierende 
boligstørrelser. Etageboligerne er placeret nordligst på 
grunden i en bymæssig sammenhæng, mens rækkehusene er 
placeret mod de eksisterende parcelhusområder. 

Udover boligklyngerne, er formålet med lokalplanen også 
at give mulighed for at opføre et fælleshus med forskellige 
servicefunktioner som f.eks. fitnessrum, multisal, storkøkken. 
Fælleshuset skal ligge centralt i området, og der gives 
mulighed for at etablere uderum og væksthus i området 
ved fælleshuset, som understøtter og bidrager til at fremme 
fællesskaber for områdets beboere og byens øvrige borgere. 

Herudover skal lokalplanen sikre vejadgang, parkering, 
boligveje og stier i området, som kobles til byens eksisterende 
forbindelser og derved skaber sammenhæng mellem 
det nye boligområde og resten af Ølstykke Stationsby. 
Lokalplanen skal yderligere sikre, at det nordøstlige hjørne 
(Toftegårdshjørnet) af lokalplanområdet åbnes op i skrænten, 
således at der skabes adgang og man inviteres ind på grunden 
fra Rådhus Allé.

 

Lokalplanens område og zonestatus

Lokalplanens område udgør et areal på ca. 55.000 m² og 
omfatter matrikelnumrene 3an og 3az begge af Udlejre 
By, Ølstykke, samt del af vejmatrikel 3aæ af Udlejre By, 
Ølstykke. Området afgrænses mod nord af Ny Toftegårdsvej, 
Frederiksborgvej mod vest og Gammel Roskildevej mod øst. 
Syd for området ligger et boligkvarter med parcelhuse og 
rækkehuse samt en daginstitution. 

Redegørelse

Lokalplanområdets placering i 
kommunen.

Note -  Boligklynge: 
En klynge består af bolig-
enheder centreret omkring 
et fælles uderum, hvor f.eks. 
regnvand fra hustage op-
samles og små biotoper 
skaber rammerne omkring 
de nære fællesskaber.  
En klynge vil typisk bestå 
af et fællesskab på +/- 50 
personer.
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Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved 
lokalplanens vedtagelse

Lokalplanen afgrænses som vist på illustrationen, samt på kortbilag 1.

Områdets udvikling
Lokalplanens område var en del af jordene omkring 
Toftehøjgård og lå ude i åbent land. Urbaniseringen  og 
Ølstykke Stationsbys udvikling med udbygning af parcel-
husområde skabte grundlag for opførelsen af Toftehøjskolen. 
De første elever startede i skolen i efteråret 1967. 

 

Lokalplanområdets beliggenhed på målebordsblad fra 1928-1940

Eksisterende forhold
Lokalplanens område ligger i det sydlige Ølstykke 
Stationsby. Toftehøjskolegrunden fremstår i dag hengemt 
og uden forbindelse til den øvrige by (Foto 1). Store veje, 
terrænspring og tæt beplantning afskærer ejendommen fra de 
omkringliggende omgivelser. Toftehøjskolegrunden ligger i et 
lavere niveau i den nordlige del af området med en 3 meter 

1. Kig til Ny Toftegårdsvej 
mod Rådhusvænget fra det 
nordøstlige hjørne
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stejl skråning, som skaber en barriere mellem skolegrunden 
og den øvrige by (Foto 2-3).

 
Nord for ejendommen ligger Ny Toftegårdsvej og den gamle 
rådhusgrund, som nu er bebygget med etageboliger. Øst 
for ejendommen ligger Gammel Roskildevej, Byparken 
og punkthusbebyggelsen Søhøj Park. Mod vest går en 
cykelforbindelse i tunnel under Frederiksborgvej (Foto 4) og 
parcelhusbebyggelsen strækker sig herfra og ud til Skenkelsø 
Sø. I den sydlige del af ejendommen ligger boldbanerne og 
et grønt beplantningsbælte, der grænser op mod Børnehuset 
Marienlyst og en blandet bebyggelse bestående af parcelhuse 
og rækkehuse.

Området er bebygget med ca.  9.700 m², hvoraf størstedelen 
er skolebygninger (Foto 5-6). Dertil findes i området et 
fjernvarmeanlæg og en pedelbolig. De ubebyggede arealer 
anvendes i dag som boldbaner og legepladser samt til 
parkering. Der er vejadgang fra Frederiksborgvej.

 
Lokalplanens indholdToftehøjskolegrunden skal skabe 
en sammenhængende by tæt på naturen.  Der tages 
afsæt i de eksisterende kvaliteter med skolegård, leg 
og fællesskab og de omkringliggende naturkvaliteter 
fra Storesø-Lyngen og Skenkelsø sø og skabes en ny 
symbiose mellem fællesskab, byliv og natur. Lokalplanen 
danner rammerne for et fællesskab, som rækker ud til 
byen og åbner op mod sine omgivelse

r.

 
Illustration af visualisering af områdets centrale plads - Byens Rum

Anvendelse 
Lokalplanen udlægger området til primært boliganvendelse 
med mulighed for at opføre rækkehuse og etageboliger i 
henholdsvis op til 2 og 4 etager. Herudover stiller lokalplanen 
krav om, at der skal opføres et fælleshus, og der gives 
mulighed for at etablere fælles faciliteter i det såkaldte Byens 
Rum. Byens Rum skal bestå af væksthus og overdækket 
uderum. Intentionen er at bevare og genbruge dele af den 
gamle skoles bygningskonstruktion, som et overdækket 
uderum samt bevare del af den centrale skolegård, som 
byrumselement i Byens Rum. 

2. Kig mod Frederiksborgvej 
fra den sydlig del af området 

3. Kig til Toftehøjskolens 
udearealer mod syd

4. Cykelsti som føres under 
Frederiksborgvej vest for 
området 

5. Eksisterende 
skolebygninger

6. Eksisterende skolegård 
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Note - Byens Rum: 
Byens Rum består af to dele. 
Et overdækket uderum, hvor 
der er mulighed for boldspil 
og events, som loppemar-
ked. Den anden del består 
af et væksthus, hvor der er 
mulighed for dyrkningsfælles-
skaber. Væksthuset kan også 
være rammen for møder mel-
lem beboere eller udlånt til 
borgere i Ølstykke Stationsby.

 
Fælleshuset må anvendes til gæsteboliger og serviceerhverv 
som eksempelvis stordriftskøkken med catering, multisal, 
fitness, værksted, kontorfaciliteter (herunder til foreninger), 
undervisning og liberale erhverv.

Herudover må der anlægges veje, stier, parkering og større 
anlæg til håndtering af regnvand.

Delområder 
Lokalplanområdet opdeles i to delområder; delområde A og 
B. Delområde A må anvendes til boligformål og delområde 
B må anvendes til fælleshus og Byens Rum samt rekreativ 
anvendelse. Lokalplanen fastlægger 6 byggefelter, hvor der 
i byggefelt 1-5 må opføres boliger i en klyngestruktur og 
rekreative arealer og i byggefelt 6 må der opføres fælles 
faciliteter, der henvender sig til hele området og byens øvrige 
beboere.

Veje, stier og parkering 
Området får 3 vejadgange fra Frederiksborgvej. Der etableres 
primære asfalterede stier på tværs gennem området, som 
kobles på eksisterende stiforbindelser og dermed skaber let 
tilgængelighed til lokalområdets vigtige destinationer: Søhøj 
Park-bebyggelsen, Børnehuset Marienlyst, Ølstykke Bibliotek 
og  Ølstykke Bypark Søhøj. Der anlægges sekundære stier, 
som et internt stisystem, som skaber oplevelsesrige smutveje 
mellem boligklyngerne og disse forbindes til de primære stier. 

Parkeringen spredes så vidt muligt på grunden, så parkering 
er tæt på boligen. Der etableres 208 stk, svarende til een 
p-plads pr bolig - heraf 4 handicappladser. Der kan anlægges 
handicapbuspladser efter behov ved at benytte de udlagte 
parkeringsudlæg eller ved at en almindelig parkeringsplads 
kan tages i brug, hvis forholdene er til det. Der udlægges 50 
ekstra pladser, som anlægges efter behov. Ved fælleshuset 
og Byens Rum udlægges 6 p-pladser.

Varieret boligbebyggelse 
Området disponeres med etageboliger i op til 4 etager 
i den nordøstlige del mod de to punkthusbebyggelser 
Rådhusvænget og Søhøj Park, og lave rækkehuse i op til 2 
etager mod sydvest ved parcelhuskvartererne.

 
Illustration af principsnit med eksempel af ny bebyggelses placering 
(grå volumen) i forhold til de eksisterende parcelhuse mod syd 
(venstre) og eksisterende etageboliger mod nord (højre)
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Illustration af eksempel på rækkehuse med grønne mellemrum

Illustration af facadeprincip af eksempel på rækkehus i 2 plan

Etageboligerne består af to forskudte bygningskroppe, der 
sammenkobles af et fælles åbent og imødekommende 
ankomstrum. 

 
Illustration af eksempel på fællesområde i etageboliger 
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Illustration af facadeprincip af eksempel på etageboliger

I hjertet af planen skal der etableres et fælleshus. Det er 
her fællesskabet imellem klyngerne vil udfolde sig på tværs 
af generationer og med aktiviteter fra morgen til aften. 
Fælleshuset kan rumme funktioner som multisal, spisesal 
med tilhørende køkken og opvask, fitnessrum, værksted, 
børne-/legerum og gæsteværelser. Her er plads til kreativitet, 
sport og bevægelse, fællesspisning, festligholdelse og fejring 
af familie samt øvrige fælles begivenheder.

 
Illustration af eksempel på fælleshus

Ubebyggede arealer 
Lokalplanens område tilbyder rekreative arealer med 
mulighed for aktiviteter, som eksempelvis boldbane, 
legepladser og bålhytte. Det er aktiviteter, som allerede 
eksisterer i området og som i udgangspunktet bevares. 
Lokalplanen sikrer udearealer, som skal give mulighed for, at 
der kan etablere rekreative opholdsarealer, som beboerne kan 
tage ejerskab til og skabe levende mødesteder i området. 

Inden for de grønne arealer skal der etableres anlæg til LAR 
(Lokal Afledning af Regnvand) til opsamling, nedsivning og 
forsinkelse af regnvand.
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Gårdrum 
Der etableres et gårdrum inden for hver boligklynge, hvor man 
kan mødes til leg og hyggeligt samvær. Der skal etableres 
LAR til opsamling, nedsivning og forsinkelse af regnvand inde 
i de enkelte gårdrum. 

 
Illustration af Byens Rum

Byens Rum 
Byens Rum skal fungere som mødested mellem beboerne og 
borgere i Ølstykke Stationsby. 
Byens Rum består af to dele: et overdækket uderum, hvor 
der er mulighed for boldspil og events, som loppemarked. 
Den anden del består af et væksthus, hvor der er mulighed 
for dyrkningsfællesskaber, som eksempelvis dyrkning af 
egne grøntsager. Del af den gamle skolegård med befæstet 
areal bevares som udgangspunkt. Denne udendørs del af 
Byens Rum inviterer til aktiviteter, som eksempelvis boldspil, 
rulleskøjteløb og opholdsmulighed. 

Beplantning 
Beplantningen bruges til at definere mindre pladsdannelser, 
skærme for vind og agere som et grønt filter, man oplever 
mellem bygningerne.

Med udgangspunkt i den lokale natur skabes en grøn korridor 
for eksisterende fauna med afsæt i 4 biotoper; blandet 
løvskov, nåleskov, skovbryn og mose.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning og 
planlægning

Kommuneplan 2017 
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens 
rammeområde BE-12 og R2-9 og er i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer. 

Rammer 
Lokalplanområdet ligger inden for henholdsvis rammeområde 
BE-12 - Ølstykke St. By - Toftehøjskolen, som udlægger 
området til bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat 
og offentlig service, butikker, forenings- og fritidsformål 
som naturligt kan indpasses i området  og fastlægger en 
bebyggelsesprocent på maks. 40, antal etager til maks. 
2 og en bygningshøjde på maks. 12 m., og rammeområde 
R2-9 - Boldbaner ved Toftehøjskole, som udlægger området 
til ekstensivt udnyttede rekreative grønne områder, med 
mulighed for tekniske anlæg til opsamling og nedsivning af 
regnvand. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 
2017, hvorfor der parallelt med udarbejdelse af nærværende 
lokalplan er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 10 for 
Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej. 

Kommuneplantillæg nr. 10 for Byudvikling ved 
Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej omfatter aflysning 
af rammeområde R2-9 og rammeområde BE-12 ændres 
til også at omfatte områdeafgrænsningen af R2-9. Det 
betyder, at afgrænsningen for ramme BE-12 bliver som 
vist på kortet nedenfor. Anvendelsesbestemmelsen og 
bebyggelsesprocenten fastholdes fra BE-12, som fastlægger 
anvendelsen til bolig- og erhvervsformål med mulighed 
for privat og offentlig service, butikker, forenings- og 
fritidsformål som naturligt kan indpasses i området og maks. 
bebyggelsesprocent er fortsat 40. I den nye ramme BE-
12 ændres maks. antal etager og maks. bygningshøjde fra 
henholdsvis 2 etager og 12 m. til henholdsvis 4 etager og 16 m. 

Med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for Byudvikling 
ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej er nærværende 
lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen.
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BE - 12

 

Kort med ny kommuneplanramme BE-12 for Byudvikling ved Frede-
riksborgvej 

Håndtering af regnvand 
Jævnfør kommuneplanens retningslinje vedrørende håndtering 
af regnvand stiller lokalplanen krav om, at regnvand fra tage, 
der ikke udformes som grønne tage eller tagterrasser, skal 
opsamles til anvendelse ved wc-skyl, tøjvask m.v. Tagvandet 
kan også opsamles til havevanding eller udnyttes til rekreative 
anlæg indenfor ejendommen, der hvor der er mulighed for 
dette.

Energi og Varmeforsyning 
Jævnfør kommuneplanens retningslinje vedr. varmeforsyning 
kan der etableres lokale anlæg til produktion af fjernvarme i 
nye byudviklingsområder.

Ved salg af kommunalt ejet jord i byudviklingsområder, hvor 
der er eller vil blive etableret fjernvarme, skal byggeriernes 
tilslutning til fjernvarmen sikres i salgsaftalen. 

For nybyggeri i Egedal Kommunes nye byudviklingsområder 
er individuel naturgasforsyning ikke længere en mulighed, 
og fjernvarme er her den eneste mulige kollektive 
forsyningsform. 

Da nybyggeri i disse områder vil blive opført som 
lavenergi efter bygningsklasse 2020, er kommunen dog 
lovgivningsmæssigt forpligtet til at meddele dispensation, hvis 
en bygherre ikke ønsker tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 
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Egedal Fjernvarme har planer om at bygge et nyt varmeværk, 
hvorved det eksisterende fjernvarmeværk på grunden fjernes.
Lokalplanens område vil kunne varmeforsynes af fjernvarme 
via transmissionsledning fra Maglevad. 

Drikkevand og grundvand 
Lokalplanområdet ligger inden for Novafos forsyningsområde 
med drikkevand fra Ølstykke Vandværk ved Svestrupvej. 

Drikkevandsinteresser 
Hele Egedal Kommune er kortlagt som OSD (områder 
med særlige drikkevandsinteresser), hvor der ikke må 
planlægges for aktiviteter, der kan medføre væsentlig fare 
for forurening af grundvandet. Området ligger endvidere 
inden for indvindingsopland inden for OSD og nitratfølsomme 
indvindingsområder.

Boliger defineres ikke som en anvendelse, der er omfattet 
af listen over virksomheder og anlæg, som medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet*. 

Spildevand, regnvand og klimatilpasning 
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen 
for Egedal Kommune, som værende separatkloakeret 
(spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) 
med en afløbskoefficient på 0,3. Det betyder, at 30% af 
matriklens areal må ledes uforsinket til kloakken. Hvis 
afløbskoefficienten overskrides, skal der ske lokal håndtering 
af tag- og overfladevand på grunden.

I lokalplanen arbejdes der med lokal afledning af regnvand 
(LAR) hvor regnvandet opsamles og anvendes lokalt som en 
ressource til vanding af bevoksninger og rekreative oplevelser 
som leg og bevægelse. Der arbejdes æstetisk med vand som 
aktivt landskabeligt element med herlighedsværdi.

Der arbejdes med terræn- og naturbaserede løsninger, 
hvor den lokale typografi, jordbundsforhold og valget af 
beplantning har stor betydning for regnvandshåndteringen. 
Forsinkelse og nedsivning af regnvandet skal ske på terræn 
i synlige lavninger og åbne render i belægningen. Grundens 
naturlige terrænfald benyttes til at lede det regnvand, der 
falder på terræn.

Affaldshåndtering 
Affaldshåndtering skal ske i henhold til det til enhver tid 
gældende affaldsregulativ. Lokalplanen stiller krav om, at der 
skal etableres fælles affaldshåndtering med plads til min. 10 

Note - 
Drikkevandsinteresser:

*jf. Miljø- og 
fødevareministeriets 
Vejledning om krav til 
kommuneplanlægning 
inden for områder 
med særlige 
drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger 
uden for disse (2016).
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affaldsfraktioner for de enkelte boligklynger, ligesom der skal 
sikres adgang for renovationsbiler i området. 
 
 
Trafik og støj 
Lokalplanområdet har 3 ind- og udkørsler til Frederiksborgvej.

I forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen for 
grunden er der udarbejdet en trafik- og støjanalyse, 
som beskriver påvirkninger opførelse boliger vil få for 
omgivelserne.

Trafik- og støjanalyse konkluderer, at der ikke er observeret 
eller beregnet kapacitetsudfordringer for vejnettet omkring 
Toftehøjskolegrunden. Dette gør sig både gældende for 
dagens situation og for et scenario, hvor Toftehøjskolen er 
omdannet til boligområde.  
Trafikken i det eksisterende signalanlæg Gammel 
Roskildevej-Ny Toftegårdsvej-Rådhus Allé og rundkørselen 
Frederiksborgvej-Ny Toftegårdsvej bliver afviklet fint 
ved gennemførelse af planen, hvorfor der ikke er behov 
for at foretage ændringer på hverken geometri eller 
signalindstillinger i signalanlægget eller rundkørslen.

På støjudbredelseskortet (se illustration på forrig side) kan 
det ses, at størstedelen af projektområdet ikke belastes over 
støjgrænsen på Lden 58 dB. Dog viser støjudbredelseskortet, 
at dele af de nye vestlige boliger ud til Frederiksborgvej 
belastes over støjgrænsen. Det betyder, at der for disse 
boliger, vil være nødvendigt at anvende Miljøstyrelsens 
retningslinjer for nye boliger i eksisterende støjbelastede 
byområder. Ud fra støjudbredelseskortet forventes 
støjbelastningen på de mest støjbelastede boliger at blive i 
størrelsesordenen 60-62 dB svarende til 2-4 dB overskridelse 
af Miljøstyrelsens støjgrænse på Lden 58 dB. 
Herudover skal boligernes udendørs opholdsarealer sikres 
afskærmet til under Lden 58 dB. De vestlige boligers 
tilknyttede udendørs opholdsarealer bør orienteres væk fra 
vejene eller der skal etableres afskærmende foranstaltninger 
som eksempelvis støjskærm eller støjvold.

Egedal Kommnune har vurderet, at den trafikmængde 
der var i området, da der var skole og fritidsaktiviteter, er 
sammenlignelig  med den trafikmængde, der forventes 
at blive skabt af den ny boligudvikling. Det betyder, at 
støjpåvirkningen for de eksisterende boligområder, som 
grænser op til lokalplanens område, er uændret i forhold til 
områdets tidligere anvendelse.

Note - Støj: 
Illustration af støjudbredel-
seskort, 0-alternativ 2030

Støjbelastning fra vejtrafik i 
området (regnet i 1½ m højde 
og uden projektets bygnin-
ger).
Støjkortet viser støjbidrag 
inkl. egenrefleksion fra viste 
eksisterende bygninger, og af 
denne grund kan kortet vise 
op til 3 dB for høje værdier 
nær bygningerne. Dog kan 
værdierne på kortets kon-
turer (nær bygninger) ikke 
sammenholdes direkte med 
Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser gældende i prak-
tisk frit felt.

 
GADE & MORTENSEN  AKUSTIK A/S 

 
 
20.466 Toftehøjskolen boliger. Trafikstøj. Side 6 af 10 
       

 

 
 

Bilag 2 – Støjudbredelseskort, 0-alternativ 2030 
Regnet uden bygninger i projektområdet. 
 
 

 
Støjbelastning fra vejtrafik i området (regnet i 1½ m højde og uden projektets bygnin-
ger). 
Støjkortet viser støjbidrag inkl. egenrefleksion fra viste eksisterende bygninger, og af 
denne grund kan kortet vise op til 3 dB for høje værdier nær bygningerne. Værdierne 
på kortets konturer (nær bygninger) kan ikke sammenholdes direkte med Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser gældende i praktisk frit felt.  
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Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsbekendtgørelsen)
Der skal ansøges om tilslutningstilladelse for tilslutning 
af regn- og spildevand til det offentlige kloaksystem hos 
spildevandsmyndigheden i Egedal Kommune. Ansøgningen 
skal indeholde en vandhåndteringsplan, som viser hvordan 
vandet på grunden håndteres og hvordan det sikres at 
afløbskoefficienten overholdes. Herunder dimensionering af 
tekniske anlæg (bassiner/nedsivningsanlæg).

Museumsloven (fortidsminder og sten- og jorddiger) 
Roskilde Museum oplyser, at der er registreret flere 
fortidsminder på arealet. Det drejer sig om tre gravhøje, som 
er indberettet til Nationalmuseet i 1875. Gravhøjene må i 
dag være temmelig ødelagt af dyrkning og senere byggeri 
på området. Det er dog sandsynligt, at dele af gravhøjene 
eller tilknyttede anlæg stadig kan være bevaret på de dele af 
arealet, som ikke er bebygget. Disse fortidsminder står under 
museumslovens beskyttelse, og en kommende bygherre er 
forpligtet til at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse 
og eventuel efterfølgende udgravning heraf, såfremt der skal 
foretages jordarbejde.

Det er kun en del af de arkæologiske levn, som er registreret. 
Der kan på arealet være ukendte fortidsminder, som står 
under museumslovens beskyttelse, og der er tidligere 
undersøgt fortidsminder umiddelbart syd for området. 
Museet vil derfor anbefale, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse af arealets ubebyggede områder forud for 
eventuelle jordarbejder.

 

Kortudsnit fra databasen ”Fund & Fortidsminder”, som viser den 
omtrentlige placering af de tre registrerede gravhøje, nr. -40 til -42.
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Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder af 
nogen art, skal arbejdet straks standses, og fundet anmeldes 
til Roskilde Museum.

Kirkebyggelinje 
Lokalplanens område er omfattet af en kirkebyggelinje ved 
Udlejre Kirke, som direkte berører det nordvestlige hjørne af 
området. 

Inden for kirkebyggelinjen må der, i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 19 ikke bygges over 8,5 meter, 
medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele 
beskyttelseszonen. 

Udlejre Kirke er kun delvist omgivet af bymæssig bebyggelse 
inden for beskyttelseszonen. Derfor forudsætter lokalplanens 
realisering, at der, iht. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 
gøres undtagelse fra lovens § 19, stk. 1.

 

Kort med kirkebyggelinjen 

Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektiv, Natura 
2000 m.v. 
Lokalplanens område omfatter ikke  Natura 2000-områder. 
De nærmeste Natura 2000-områder er Roskilde Fjord 
ca. 5 km vest for området og Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov ca. 3,5 km nordøst for området.

Lokalplanens område omfatter ikke  § 3 beskyttet natur, 
bilag IV-arter eller fredede naturtyper. De nærmeste fredede 
naturtyper findes på den anden side af Gammel Roskildevej i 
Byparken, her ligger en fredet sø og mose.
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Kort med fredede naturtyper - mose og sø 

Jordforureningsloven 
Inden for lokanplanens område er der registreret jord-
forurening inden for kategorien V2 (vidensniveau 2). Det 
betyder, at der er dokumentation for jordforurening på arealet, 
som skal undersøges nærmere, herunder skal der søges om 
§8 tilladelse.

 
Kort med V2 kortlagt jordforurening

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 
af 25. juni 2020) har myndigheder pligt til at miljøvurdere 
planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig 
indvirkning på miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplaner skal der altid foretages en vurdering (screening) 
af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering.  
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På baggrund af en screening af denne lokalplan har byrådet 
vurderet, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning 
af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering 
af planen.

Resumé af screening
Boligbebyggelse 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger og erhverv 
i form af servicefunktioner, som fx catering, værksted, 
væksthus og lignende. Største delen af lokalplanens 
område er planmæssigt udlagt til blandet bolig og erhverv i 
kommuneplanen og politisk besluttet til byudvikling.  Den nye 
bebyggelse, som lokalplanen fastlægger bestemmelser for, 
vurderes til at være tilpasset med respekt for omgivelserne, 
som både omfatter eksisterende etageboliger, parcelhuse 
og grøn bypark, og ikke at have væsentlige indvirkninger på 
miljøet.

Trafik og støj 
Der er gennemført en støjanalyse, som konkluderer, at 
størstedelen af området ikke belastes over støjgrænsen 
på Lden 58 dB. Dog vil dele af de vestlige boliger ud 
til Frederiksborgvej belastes over støjgrænsen, og det 
vil for disse boliger derfor være nødvendigt at anvende 
Miljøstyrelsens retningslinjer for nye boliger i eksisterende 
støjbelastede byområder. Lokalplanen fastlægger 
bestemmelse om, at der skal etableres støjskærmende 
foranstaltninger, som sikrer udearealer ved Frederiksborgvej. 
Det vurderes, at den trafikmængde samt afledte trafikstøj 
der var i området, da der var skole og fritidsaktiviteter, er 
sammenlignelig med den trafikmængde, der forventes at 
blive skabt af den nye boligudvikling. 

Biotoper, planteliv og habitater 
Lokalplanen vurderes til ikke at medføre væsentlig 
indvirkning på miljøet i forhold til biotoper, planteliv og 
habitater. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at al 
beplantning, dvs. både træer, buske, urter og græsser skal 
bestå af ikke invasive arter. Herudover fastlægger lokalplanen 
bestemmelser om, at der skal etableres fælles grønne 
udearealer til rekreativ brug og at der skal etableres LAR 
løsninger til nedsivning og forsinkelse af regnvand. 

Afgørelse
Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af projekter, 
som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 og 
berører ikke internationalt naturbeskyttelsesområde.  
Lokalplanen vurderes til at medføre meget begrænset 
påvirkning af områdets miljø. Byrådet har derfor efter 
miljøvurderingslovens § 10 og efter bestemmelse i § 8, stk. 
2, pkt. 1 afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af 
denne lokalplan.
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Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 
01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for det 
i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål

1.1 Lokalplanens formål er: 

• At sikre at områdets hovedanvendelse er til boligformål 
med mulighed for at etablere serviceerhverv i områdets 
fælleshus. Serviceerhvervne skal understøtte mulighederne 
for at skabe fællesskaber i området. 

• At sikre større fælles indendørs faciliteter i området som 
f.eks. Byens Rum og væksthus. 

• At fastlægge bebyggelsesplanens hovedstruktur således, 
at boligerne placeres i såkaldte boligklynger, hvor flere 
boliger organiseres i en åben karré-struktur med et centralt 
uderum i midten, som klyngens boliger orienteres imod. 
Boligklyngerne skal understøtte muligheden for at skabe 
mindre boligfællesskaber.

• At fastlægge krav til bebyggelsens arkitektoniske udtryk, 
som sikrer variation og kvalitet i bebyggelsen.

• At sikre adgangsveje fra Frederiksborgvej. Lokalplanen skal 
muliggøre anlæg til interne boligveje, stier og parkering, 
som sikrer god tilgængelighed internt i området og til 
eksisterende stier og derved forbinder lokalplanområdet til 
resten af byen.  
Herudover skal det ved det nordøstlige hjørne 
(Toftegårdshjørnet) af lokalplanområdet sikres, at der 
åbnes op i skrænten og at der skabes direkte adgang og 
gennemgang til Rådhus Allé. 

• At sikre at de ubebyggede arealer indrettes med rekreative 
områder, således at der skabes udendørs mødesteder 
både i de grønne fællesområder, i Byens Rum og ved 
fælleshuset.  

• At områdets eksisterende træer og større 
beplantningsbælter bevares så vidt muligt.

• At muliggøre etablering af anlæg til håndtering 
af regnvand som eksempelvis grøfter, render og 
regnvandsbassiner. 

• At sikre udearealerne ved Frederiksborgvej mod trafikstøj 
med en støjskærm eller støjvold.

Bestemmelser

Note - Byens Rum: 
Byens Rum består af to dele. 
Et overdækket uderum, hvor 
der er mulighed for boldspil 
og events, som loppemar-
ked. Den anden del består 
af et væksthus, hvor der er 
mulighed for dyrkningsfæl-
lesskaber. Væksthuset kan 
også være rammen for møder 
mellem beboere eller udlånt 
til beboere i Ølstykke Stati-
onsby.

Den eksisterende skolegård 
i Byens Rum bevares så vidt 
muligt og i det omfang, det 
er praktisk muligt i forhold til 
planens udførelse og anlægs-
arbejde.

Note -  Boligklynge: 
En klynge består af boligen-
heder centreret omkring et 
fælles uderum, hvor for ek-
sempel regnvand fra hustage 
opsamles og små biotoper 
skaber rammerne omkring de 
nære fællesskaber.  
En klynge vil typisk bestå 
af et fællesskab på +/- 50 
personer.
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§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag 1 og 
omfatter matr. nr. 3an, 3az og del af vejmatrikel 3aæ alle af  
Udlejre By, Ølstykke.

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, som udstykkes 
herfra.

2.2 Området ligger i byzone og forbliver i byzone.

2.3 Området opdeles i 2 delområder. Områderne afgrænses, 
som vist på kortbilag 1. 
 
Delområde A omfatter matr. nr. 3az, del af 3an og del af 
vejmatrikel 3aæ alle af  Udlejre By, Ølstykke. 
 
Delområde B omfatter del af matr. nr. 3an Udlejre By, 
Ølstykke.

§ 3 Anvendelse 

3.1 For hele lokalplanområdet fastlægges anvendelsen 
til blandet byområde med mulighed for opførelse af 
boliger, fælleshus og Byens Rum, som består af væksthus 
og overdækket uderum. Fælleshuset kan anvendes til 
gæsteboliger og mindre serviceerhverv. Herudover må der 
anlægges veje, stier, parkering og større anlæg til håndtering 
af regnvand.

3.2 Delområde A 
Delområde A må kun anvendes til helårsbeboelse. Boligerne 
skal opføres som tæt-lav boliger og etageboliger.  
 
Byggefelt 1-2 udlægges til tæt-lav boliger og etageboliger samt 
rekreative udearealer. 
 
Byggefelt 3-5 udlægges til tæt-lav boliger samt rekreative 
udearealer.

3.3 Delområde B 
Delområde B må anvendes til serviceerhverv som eksempelvis 
stordriftskøkken med catering, multisal, fitness, værksted, 
kontorfaciliteter til drift og administration af fælleshusets 
funktioner, undervisning og liberale erhverv.  
Der skal etableres mindst 3 af de nævnte funktioner inden 
for byggefeltet. Herudover må der etableres aktiviteter med 
forenings- og fritidsformål som naturligt kan indpasses i 
området som eksempelvis boldbane, legeplads, nyttehaver og 
bålhytte. 
 
Byggefelt 6 udlægges til fælleshus og Byens Rum som kan 
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omfatte værkshus og overdækket uderum til fælles aktiviteter. 
 

§ 4 Udstykning

4.1 Der kan ske regulering af skel (arealoverførsel), 
udstykning og sammenlægning af grundstykker. 
 
Der henvises til § 13.1 vedr. oprettelse af grundejerforening ved 
udstykning.

§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold

5.1 Der skal udlægges areal til veje, parkeringspladser og 
stier med en placering, i princippet som vist på kortbilag 3.

5.2 Vejadgang og veje 
Der skal anlægges 3 vejadgange til lokalplanområdet fra 
Frederiksborgvej, i princippet som vist på kortbilag 3.

5.3 Områdets veje skal anlægges med en vejbredde på 
maks. 7 m. Vejareal som ikke grænser op til parkeringsareal 
kan have en mindre bredde, således at vejen indsnævres og 
kan anvendes som fartnedsænkende foranstaltning.  
Vejene skal anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt, 
fliser, betonsten eller lignende. 
 
Principsnit for vejprofiler se kortbilag 5.

5.4 Stier 
Der skal etableres primære stiforløb mellem punkt A-B 
og C-D, i princippet, som vist på kortbilag 3. Primære stier 
skal anlægges med en bredde på maks. 3 m. Stierne skal 
anlægges med fast belægning, som f.eks. asfalt, fliser, 
betonsten eller lignende.   

5.5 Der skal etableres sekundære stier. Sekundære stier skal 
anlægges med en bredde på maks. 1,5 m. Sekundære stier 
skal anlægges med grus, stenmel eller lignende. 

5.6 Parkeringsforhold 
Der skal anlægges én parkeringsplads pr. bolig. Parkering 
skal anlægges som fælles parkeringsareal i forbindelse 
med vejareal, i princippet som vist på kortbilag 3 og/eller i 
forbindelse med en bolig som vist på Kortbilag 6.  
 
Parkering skal anlægges med græsarmering, dog må 
parkering ved Byens Rum, parallelparkering og parkering ved 
egen bolig også anlægges med fast belægning, som f.eks. 
asfalt, fliser, betonsten eller lignende.    

Note -  Placering af veje og 
stier: 
Med “i princippet” menes, at 
vejadgang, veje og stier kan 
flyttes nogle meter i forbin-
delse med den endelige fast-
læggelse af vej-og stiforløbet.  
Tilslutningen til andre stier 
og veje skal ske som vist på 
bilaget.  

Note - Sikre boligveje:
For at sikre en tilfredsstil-
lende trafiksikkerhed for de 
lette trafikanter på det interne 
boligveje, anbefales det, 
som minimum, at etablere 
området med fartdæmpning 
til 30 km/t, skiltet med E53 
tavler. Alternativt kan områ-
det etableres som opholds-
og legeområde, hvor kørsel 
i området kun må ske med 
meget lav hastighed (normalt 
under 15 km/t), skiltet med 
E51 tavler.

Note - græsarmering:
En græsarmering har en 
afløbskoefficient på 0,9. Det 
betyder, at den kun tager ca. 
10 % af det vand, der falder 
på den, altså ca. 90% skal 
afledes til recipient (kloak).
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Der skal udlægges areal til etablering af min. 0,5 p-plads pr. 
tæt-lav bolig samt min. 6 p-pladser i tilknytning til Byens 
Rum og Fælleshuset, som skal anlægges efter behov. 
Parkeringsudlæg skal placeres, i princippet som vist på 
kortbilag 3. 
 
Der skal anlægges 4 handicappladser og der skal anlægges 
handicapbusplads efter behov.  
 
Herudover må der opsættes ladestandere til el-biler. 

§ 6 Forsyning og tekniske anlæg

6.1 Affaldshåndtering  
Der skal etableres affaldsstationer til opbevaring og sortering 
af affald på mindst 10 fraktioner for hver boligklynge. 
Herudover skal der opstilles containere eller etableres 
opsamlingsrum til storskrald og genbrugsmaterialer efter det 
til enhver tid gældende affaldsregulativ.

6.2 Genanvendelse af regnvand 
Hvor der ikke etableres beplantede grønne tage eller 
tagterrasser skal regnvand fra tagflader genanvendes til 
toiletskyl og kan desuden genanvendes til vaskemaskiner og 
havevanding m.v.

6.3 Tekniske anlæg 
Der skal etableres anlæg til opsamling og forsinkelse af 
regnvand. Disse skal placeres i princippet som vist på kort-
bilag 4 og skal udformes , så de kan indgå som et rekreativt 
element i de grønne fællesarealer som eksempelvis render, 
damme og regnbede.

6.4 Belysning 
Boligvejene skal belyses med et lysniveau på min. 2,5 Lux 
med en regelmæssighed R på 0,15.  
 
Primære stier skal belyses med et lysniveau på min. 2,5 
Lux med en regelmæssighed på R på 0,15. Stibelysning skal 
opføres som pullertbelysning med nedadrettet belysning med 
LED optik med varmt lys og må maks. have en lyspunktshøjde 
på maks. 1,5 m. over terræn. 
 
Sekundære stier skal oplyses med ledelys med pullerter med 
LED optik med varmt lys og må maks. have en lyspunktshøjde 
på maks. 1,5 m. over terræn.                                                                               

Note - handicapbusplads:
Planen fastlægger ikke en 
konkret placering til han-
dicapbusplads, da pladsen 
ønskes anlagt tættest på et 
aktuelt behov. Dvs.pladsen 
kan anlægges i et udlæg eller 
en ordinær parkeringsplads 
kan tilpasses behovet, hvis 
forholdene er til det.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Ny bebyggelse skal opføres inden for planens anviste 
byggefelter, som vist på kortbilag 2. 

7.2 For lokalplanområdet under ét må der maksimalt op-
føres 19220 m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent 
på 35 %.  
 
Det maksimale etageareal fordeles således ud på 
byggefelterne med et fastsat maksimalt antal m² etageareal, 
som kan opføres.  
 
For byggefelt 1- 2 må det maksimale etageareal ikke overskride  
11525 m² etageareal. 
 
For byggefelt 3-5 må det maksimale etageareal ikke overskride  
6845 m² etageareal.  
 
For byggefelt 6 må det maksimale etageareal ikke overskride 
850 m² etageareal. 
 
Det maksimale etageareal kan overskrides med den del af 
bebyggelsen, som inden for bygningsvolumenet medgår 
til åbninger, porte og åbne passager og teknikopbygninger. 
Derudover kan fraregnes areal for den del af en stueetage,   
der er tilbagerykket i forhold til etagen ovenover.  
Det maksimale etageareal kan endvidere overskrides med det 
areal, der på altangange samt på opholdsarealer i tilknytning 
til altangange overskrider en bredde på 1,30 m. 
Det maksimale etageareal kan desuden overskrides med 
uopvarmede bebyggelser i Delområde B, dog maksimalt    
1200 m².  
 
Egedal Kommune kan dispensere til anden fordeling af 
etagearealerne, under forudsætning af, at det samlede 
maksimale etageareal fortsat overholdes. 

7.3 Delområde A 
Inden for byggefelt 1-5 skal tæt-lav boliger og etageboliger 
placeres i klyngestruktur, i princippet som vist på kortbilag 2.  
 
De enkelte boliger må opføres med følgende maks. antal 
etager og maks. bygningshøjde: 
 
Rækkehuse: op til 2 etager med maks. bygningshøjde på 8,5 
m. 
Etagebolig: op til 4 etager med maks. bygningshøjde på 14 m. 
 
Højden skal måles fra fastsatte niveauplaner, som kommunen 
fastsætter.

Note -Etagearealer: 
Etagearealer beregnes efter 
reglerne i Bygningsreglement 
BR18.
§ 7.2 angiver desuden, at 
visse bygningsdele må op-
føres ud over det maksimale 
etageareal.  

Note - Fastsættelse af 
niveauplaner:
På grund af områdets terræn-
forhold kan det være nød-
vendigt med flere fastlagte 
niveauplaner, da der ønskes 
niveaufrie adgange .
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7.4 Delområde B 
Inden for byggefelt 6 skal fælleshus og Byens Rum placeres, i 
princippet som vist på kortbilag 2.  
 
Fælleshuset skal være mellem 600 m² - 1000 m², må maks. 
være i 2 etager og have en maks. bygningshøjde på 10 m. 
Byens Rum, som består af væksthus og overdækket uderum, 
må maks. være på 1200 m² samlet set og have en maks. 
bygningshøjde på 10 m.  
 
Højden skal måles fra fastsatte niveauplaner, som kommunen 
fastsætter. 
 
Herudover må der i de rekreative arealer opføres mindre 
bebyggelse som eksempelvis bålhytte og legeplads.

7.5 Sekundær bebyggelse 
Drivhuse, skure, miljøstationer og andre sekundære bygninger 
kan opføres uden for byggefelterne og må maks. være 30 m² 
for den enkelte bygning.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Primær bebyggelse 
Bebyggelsen skal fremstå varieret mht. højder, facade-
materialer og facadeudformning. Murede facader skal fremstå 
i gule, røde eller brune jordfarver i lyse eller mørke nuancer.  
 
Der skal til hver bolig med direkte adgang fra terræn etableres 
privat terrasse. Der skal etableres altan ved hver etagebolig.  
Der kan desuden etableres fælles altan til hver etageejendom.

8.2 Etageboligerne skal udføres med flade tage.  
Facaderne skal udføres med en kombination af træ og tegl. 
Murværk skal bearbejdes med murdetaljering og facaderne må 
ikke filses eller males. Træ skal bruges på facaden ved fælles 
opholdsarealer som eksempelvis trappeopgang og fælles 
altaner.

8.3 Rækkehusene skal opføres med symmetrisk saddeltag 
uden valm. Taghældningen skal være min. 20 grader og maks. 
40 grader og skal opføres i uglaserede teglsten.  
Facaderne udføres i tegl, der skal bearbejdes med 
murdetaljering og må ikke filses eller males.

8.4 Fælleshuset skal udføres i træ og beton med indpræget 
træ-struktur. Træet skal som min. udgøre 20% af facaden. 
Facaden skal have vertikale trælameller med en dybde på min. 
250 mm på alle fire facader.

8.5 Byens Rum skal opføres så vidt mulig ved 
genanvendelse af eksisterende bygningskonstruktioner fra 

Note: Murdeltajering kan 
f.eks. være mønstring i 
murværket, leg med for-
bandtet, indskub eller over-
gange i murværket,særlig 
detaljering omkring vinduer 
og døre, sålbænke, pilastre, 
blændinger, overlukninger 
osv.  
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den gamle skoles bygninger og gårdmiljø. Ny bebyggelse må 
dog opføres som overdækket udeareal i træ og stål og som 
væksthus i hovedsagelig glas og stål. 

8.6 Sekundære bygninger 
Facader på sekundære bygninger som drivhuse, skure, 
og miljøstationer må udføres i tegl, træ, glas, metal eller 
fibercementplader.

Solceller 
Der må placeres solfangeranlæg og solceller på tage, hvis 
de er afskærmede og indgår naturligt i bygningens samlede 
arkitektoniske udtryk. 
Hvis der etableres solceller på saddeltage, skal de være 
integrerede. 
Hvis der etableres solceller på flade tage, skal de placeres 
som samlede enheder med en hældning på maks. 30  grader 
og skal integreres i bygningens arkitektur, eller placeres/
afskærmes på en måde, så de er mindst muligt synlige fra 
offentligt tilgængelige arealer på terræn.

8.7 Tekniske anlæg 
Andre tekniske genstande som teknikskabe, udsugningsrør, 
varmepumper, ventilationsanlæg og køleanlæg skal integreres 
i bygningens arkitektur eller placeres/afskærmes på en måde, 
så de er mindst muligt synlige fra offentligt tilgængelige 
arealer på terræn. 
 
Individuelle antenner/ paraboler skal placeres på en måde, 
så de ikke er direkte synlige fra offentligt tilgængeligt terræn 
udenfor storparcellerne. Paraboler må højst have en diameter 
på en meter.

§ 9 Skiltning og reklamering

9.1 Der må opsættes mindre skilte med oversigtsplan for 
områdets bebyggelse. Skiltene må maks. være 1 m. bredde og 
1,5 m. høje og placeres med en højde på maks. 1 meter over 
terræn målt til skiltets nederste kant. Belysning af skilt må 
kun være nedadrettet.

9.2 Der må ikke opsættes reklammeringsskilte i området. 

§ 10 Ubebyggede arealer

10.1 Terrænregulering 
Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m.  
LAR-anlæg, støjvold og skrænter langs Frederiksborgvej, Ny 
Toftegårdsvej og Gl. Roskildevej er undtaget.   
 

Note - Beplantning med over 
80% hjemmehørende arter: 

(Listen er ikke udtømmende) 
 
Alm. røn (Sorbus aucuparia)
Almindelig mangeløv (Dryopteris 
filix-mas) 
Almindelig star (Carex nigra)
Almindelig taks (Taxus baccata) 
Ask (Fraxinus excelsior) 
Avnbøg (Carpinus betulus) 
Bidende ranunkel (Ranunculus 
acris) 
Bøg (Fagus sylvatica) 
Bølget bunke (Deschampsia 
flexuosa) 
Dusk-fredløs (Lysimachia thyr-
siflora) 
Dynd-padderok (Equisetum 
fluviatile) 
Enblomstret flitteraks (Melica 
uniflora) 
Engelsød (Polypodium vulgare) 
Eng-forglemmigej (Myosotis 
scorpioides) 
Eng-nellikerod (Geum rivale) 
Engriflet hvidtjørn (Crataegus 
monogyna) 
Europæisk lærk (Larix) 
Fugle-kirsebær (Prunus avium) 
Hare-star (Carex leporina) 
Hassel (Corylus avellana) 
Hulrodet lærkespore (Corydalis 
cava) 
Hvid anemone (Anemone nemo-
rosa)Hyld (Sambucus) 
Håret frytle (Luzula pilosa) 
Kvalkved (Viburnum opulus) 
Lind (Tilia) 
Læge-ærenpris (Veronica of-
ficinalis) 
Mangeblomstret frytle (Luzula 
multiflora) 
Mosebunke (Deschampsia cespi-
tosa) 
Næb-star (Carex rostrata) 
Rød-el (Alnus glutinosa) 
Rødgran (Picea abies) 
Skovfyr (Pinus sylvestris) 
Skovmærke (Galium odoratum)
Skovsyre (Oxalis acetosella) 
Slåen (Prunus spinosa) 
Smalbladet mangeløv (Dryopteris 
carthusiana) 
Stilk-eg (Quercus robur) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Vand-mynte (Mentha aquatica) 
Vildæble (Malus sylvestris)
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Note - Beplantning ved 
parkering: 
De nævnte arter, smider frug-
ter eller afgiver saft, som kan 
gøre skade på parkerede biler.

10.2 Rekreative arealer 
Der skal anlægges fælles rekreative arealer inden for hver 
boligklynge i delområde A  og inden for fællesarealer i 
delområde B. Disse skal have en placering, i princippet som 
vist på kortbilag 4 og 6. 
 
Inden for de rekreative arealer skal der etableres uderum med 
mulighed for aktiviteter som eksempelvis boldbane, legeplads, 
bålhytte og nyttehaver.  
Herudover skal der etableres opholdsmuligheder langs stierne 
som eksempelvis bænke, udlagte stammer og større sten.

10.3 Beplantning 
Al beplantning, dvs. både træer, busker, stauder urter og 
græsser skal bestå af min. 80% hjemmehørende arter på 
et tilsvarende areal, der dækker  min. 80% af det samlede 
beplantede areal. 
Der må ikke anvendes invasive planter i henhold til 
naturstyrelsens gældende liste over invasive planter. 
 
Der skal etableres varierede habitater inkl. skråninger, fugtige 
lavninger, fritliggende sten, dødt ved, varieret jordbund og 
beplantning med flere lag af vegetation for at understøtte 
biodiversiteten. 
 
Dog må følgende arter ikke plantes på områder med 
parkering: lind (Tilia), birk (Betaula), kastanje (Castanea) og 
paradisæble (Malus).  
 
Eksisterende træer og større beplantningsbælte bevares så 
vidt muligt og i det omfang det er praktisk muligt. 
 
Herudover henvises til Egedal Kommunes træpolitik.

10.4 Hegn og hække 
Der må ikke plantes hække eller opsættes hegn mellem 
terrasser og fælles arealer.  Der kan plantes fritstående buske, 
som skaber læ og overgangszone mellem privat og semiprivat 
rum. 

10.5 Anlæg til LAR 
Der skal etableres anlæg til lokal afledning af regnvand med 
en placering, i princippet som vist på kortbilag 4. 
 
Anlæggene må ikke etableres med en fast kant og skal 
udformes med skråninger på 1:5. På udvalgte strækninger må 
der anvendes stejlere skråninger dog maks. 1:3. 

10.6 Affaldshåndtering 
Der skal etableres fælles affaldshåndtering med plads til min. 
10 affaldsfraktioner, herunder opstilling af containere eller 
opsamlingsrum til storskrald og genbrugsmaterialer efter det 
til enhver tid gældende affaldsregulativ.
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Note - støj 
Det er en betingelse 
for ibrugtagning af ny 
bebyggelse, at det er 
dokumenteret, at de 
nævnte grænseværdier 
samt Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier 
for støj er overholdt.

Note - deletaper: 
En deletape kan være 
en færdigudbygget 
boligklynge.

10.7 Uindregistrerede køretøjer og oplag må ikke opbevares 
inden for lokalplanområdet. 

§ 11 Støj og vibrationer

11.1 Der skal etableres en begrønnet støjskærm eller 
begrønnet støjvold i op til 2 meters højde ved Frederiksborgvej, 
som skal sikre udearealer mod trafikstøj.

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende forhold er 
bragt i orden eller der er stillet sikkerhed for, at dette kan ske 
efterfølgende:

• Der skal være etableret vejadgange, veje, stier og 
parkering i overensstemmelse med § 5.

• Fælleshus og byens rum skal være opført.  
• Der skal være etableret fælles udendørs friarealer i 

overensstemmelse med § 10.
• Udearealerne skal være sikret mod trafikstøj ved etablering 

af støjskærm eller støjvold.
• Bebyggelsen skal være tilsluttet kloak, vand-, varme- og 

elforsyning.
• Der skal sikres genanvendelse af vand i overenstemmelse 

med §6.2
• Der kan tillades midlertidig ibrugtagning af deletaper, 

når de, for deletaperne, nødvendige vejadgange, veje, 
affaldshåndtering og parkering  er anlagt.

§ 13 Grundejerforening

13.1 Medlemspligt 
Såfremt der sker udstykning inden for delområde A, skal der 
oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
grundejere inden for lokalplanens delområde A.

13.2 Opgaver 
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af 
områdets fællesarealer og fællesanlæg.  
 
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, 
som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 
Grundejerforeningen kan desuden varetage medlemmernes 
fælles interesser af enhver art i forbindelse med de 
ejendomme, som hører under foreningens område.

13.3 Økonomi 
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de arealer, 
som er udlagt til fællesarealer. Grundejerforeningen er 
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berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og / eller ved 
optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er 
nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens 
opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

13.4 Vedtægter 
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal 
godkendes af Egedal Kommune.

13.5 Oprettelse 
Grundejerforeningen skal oprettes, når Egedal Kommune 
kræver det.

§ 14 Servitutforhold

14.1 Lokalplanen ophæver ingen servitutter.  
 
 
 
 

§ 15 Retsvirkninger 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, 
bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser (planlovens § 18).

15.1 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme 
indenfor lokalplanens område kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af 
de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

15.2 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid 
med planens principper. Videregående afvigelser kan kun 
gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.3 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af 
naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen 
er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (Planlovens 
§§19 og 20)

15.4 I henhold til Planlovens § 47 er der mulighed for at 
ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når 
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af 
lokalplanen.

15.5 I henhold til Planlovens § 18 fortrænger lokalplanen 
privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med planen.
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Midlertidige retsvirkningerI perioden fra lokalplanforslagets 
offentliggørelse og Indtil forslaget er endeligt vedtaget af 
Byrådet i Egedal Kommune, må ejendomme der er omfattet 
af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan.
15.6 Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, 
bebyggelse og ændring af anvendelse. Den nuværende lovlige 
anvendelse kan fortsætte som hidtil.

15.7 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og 
ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt opnås tilladelse 
til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

15.8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder fra 
offentliggørelse af lokalplanforslaget og ind til den endeligt 
vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst ind til et år fra 
forslagets offentliggørelse. 
 
 
 
Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse

Lokalplanforslaget er vedtaget af Egedal Byråd                  
den 26. maj 2021

Lokalplanforslaget vil være i offentlig høring fra den 28. maj 
til den 16. august 2021.

Karsten Søndergaard Sune Schou

Borgmester Direktør
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Bekendtgørelse 

 
Forslag til Lokalplan 65 – Byudvikling ved Frederiksborgvej og 

Ny Toftegårdsvej samt forslag til Kommuneplantillæg 10 
 

Byrådet i Egedal Kommune har den 26.05.2021 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag 

i offentlig høring. 

 

Planforslagene kan ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk 

 

 
 

Områdeafgrænsning for Lokalplan 65 

Forslag til lokalplan 65 for Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej 

Byrådet vedtog sommeren 2020, at indgå en udbygningsaftale på Toftehøjskolegrunden og et 
udviklingsteam har siden i samarbejde med Egedal Kommune arbejdet med udvikling af grunden 
- først med vedtagelse af en udviklingsplan og nu med et lokalplanforslag.  

Lokalplanforslaget har til formål at skabe ramme for den fremtidige udvikling af den gamle 
Toftehøjskolegrund. Med lokalplanen gives der mulighed for at etablere et boligområde med 

rækkehuse og etageboliger opdelt i boligklynger samt fælleshuse, der rummer fælles faciliteter 
for beboere og borgere i Ølstykke, herunder serviceerhverv. Derudover gives der mulighed for 
etablering af et stort fælles udendørs friareal. Der skal således etableres et boligområde med en 



dertilhørende bebyggelse, som kan anvendes til forskellige funktioner, der fremmer fællesskabet 

i bolig- og nærområdet, samt indendørs og udendørs fællesfaciliteter.  

Der vil blive etableret fælles udendørs opholdsarealer, der knytter sig til hver af bolig-klyngerne, 
men der vil også blive etableret et større udendørs opholdsareal med sti-forløb og 
fællesfaciliteter, som legeplads og nyttehaver. Ved de indendørs fælles facili-teter i fælleshuset 
forstås fx fælleskøkken og gæsteværelser til beboerne. Derudover vil der blive etableret såkaldt 

Byens Rum, der skal huse rum til lokale interessefælles-skaber og foreninger.  

Formålet med lokalplanen er således at samle op på udviklingsplanens visioner, og give 

mulighed for at skabe et nyt boligområde, der samtidig tilbyder byen et nyt mødested og en 
forankring i Ølstykke. Her vil boligområdet åbne sig mod hjørnet af Ny Toftegårdsvej og Gl. 
Roskildevej og lede byens borgere ind til den bevarede skolegård samt videre ud af stisystemer 
til områdets grønne områder.  

Formålet med lokalplanen stilles der endvidere fokus på bevarelse af det grønne, den bevarede 

skolegård (Byens Rum), bebyggelsestypologier i sammenspil med nær-området og inkluderende 
fællesfaciliteter. Det vil komme til udtryk både i områdets arkitektoniske udtryk, bebyggelsens 
udformning, placering og udlæg af vej- og stiarealer, fælleshusene og store udendørs 
opholdsarealer, som skal være grønne og indeholde regnvandsbassiner til lokal afledning af 

regnvand.  

 

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 

Sammen med forslaget til lokalplantillæg er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen. 

Kommuneplantillæg 10 aflyser rammeområdet for boldbanerne, der havde anvendelse som 
rekreativt område, og fastholder størstedelen af områdets anvendelse, som fortsat er udlagt til 
blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, liberalt erhverv, 

forenings- og fritidsformål som kan indpasses i et boligområde og blandede/forskellige 
boligtyper. Dermed bliver hele områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål.  

Tillægget foreslår at etageantallet ændres fra 2 til op til 4 etager og at bygningshøjden ændres 
fra 12 m til max at være 16 m.  

Rammeområdets afgrænsning svarer til lokalplantillæggets områdeafgrænsning.  

 

Afgørelse om miljøvurdering 

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. 

Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund 
har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af 
screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagenes redegørelse. 

 

Høring og borgermøde 

Planforslagene er i høring fra den 28. maj 2021 til og med den 16. august 2021. Synspunkter, 
ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars 



Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen cbk@egekom.dk og skal være kommunen i 

hænde inden høringsperiodens udløb. 

Der er arrangeret borgermøde om planerne d. 21. juni 2021. Nærmere tilmelding følger på 
Egedal Kommunes hjemmeside. Lokaliteten af borgermødet vil afhænge af de gældende COVID-
19 restriktioner. 

 

Retsvirkninger 

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges 

på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse 

af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan 

er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

 
Klage  

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse 

landsdækkende foreninger og organisationer. 

 

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler 

er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke 

klage over kommunens skøn i sagen. 
 

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre 

Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på 

www.borger.dk eller www.virk.dk..  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du 

klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt 

kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.  

 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom 

skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet. 

 

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 

måneder efter Planklagenævnets afgørelse. 


