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Redegørelse i ti1knyt~ning til lokalpian nr. 1, Veksø Gamle

by, Stenløse kommune.

Lokaiplanen er i overensstemmelse med de af Planstyrelsen den

21. februar 1977 i medfør af kommuneplanlovens § 15 godkendte

rammer for indholdet af lokaiplanen.

Lokalpianen omfatter område D 7 i de nævnte rammer.

Lokalplanens retsvirkninger.

1. Efter kômmunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentlig-

gørelse af lokaiplanen må ejendomme, der er omfattet af planen

ifølge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes
6 bebygges eller

i øvrigt ànvendes i overensstemmelse med planens bestemmel-

ser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-

sætte som hidtil. Lokaiplanen medfører heller ikke i sig selv

krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i

planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ-

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud—

sætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det

område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennem-

føres ved tilvejebringelse af en.ny lokalpian.



2. Det område,der omfattes af lokalpianens § 3.5. udlægges

til offentlige formål.. Det betyder, at ejeren efter kommune-

pi-anlovens § 32 under visse forudsætninger kan kræve ejen-

dommen overtaget af kommunen mod erstatning.

3. Lokaiplanen indeholder i § 6.1.2 bestemmelse om, at bebyggel-

sen i område i ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunal-

bestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren

efter kommuneplanlovens § 33 under visse forudsætninger

forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstat-

ning.

4. Lokalplanforslaget indeholder i § 2.3. bestemmelser om,

at det af planen omfattede område overføres til byzone—

område. Retsvirk.ninger-ne héraf fremgår blandtandet af

lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendtgø-

relse nr. 3ol af 12. juni l97o om frigørelsesafgift) samt

lov nr. 328 afl8. juni 1969 om tilbudspligt.

Lokalpian nr. 1 for Veksø gamle bydel.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr.. 287 af 26. juni 1975)

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2.1. nævnte

område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL:

Veksø landsby vil i fremtiden blive centrum for

den kommende byvækst på bakkeøen.

De nye boligområders gruppering omkring landsbyen,

de grønne kilers forløb op mod den eksisterende

bebyggelse og vej- og stinettets udformning, vil

understøtte denne situation.

I udkanten af landsbyen, ved overgangen til de

nye kvarterer vil de offentlige serviceanlæg som

skolen, idrætspladsen og børneinstitutionerne

blive placeret, mens den private service, som

butikshandelen, de liberale erhverv, kontorer og

klinikker naturligt hører hjemme langs bygaden,

som også i dag er rygraden i bydannelsen.



At forberede og styré dette møde mellem nyt og

gammelt er det ene af denne lokalpians hovedformål.

Den eksisterende bebyggelse i Veksø byder kun på

få bemærkelsesværdige huse, men udgør ikke desto

mindre et karakterfuldt og harmonisk landsbymil-

jø, der som helhed absolut er bevaringsværdigt

- specielt gælder dette bebyggelsen langs byga-

den og omkring bygrønningen.

Lokalpianens andet hovedformål er at beskytte

dette landsbymiljø, gennem en bevaringsplan for så-

vel bygninger som beplantning, samt at sikre, at

den nødvendige og ønskelige udbygning og fornyelse

får en form, der er forenelig med den eksisterende

bebyggelse.

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE.

2,1) Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede

kort og omfatter følgende matr.nr. alle af Veksø

by og sogn:

i a, i b,2 a,.2 b, 3 a, 3 b, 4 a,5 a, 6 aa,

6 ab, 6 ac, 6 ae, 6 ak, 6 ap, 6 aq, 6 ar, 6-

as, 6 at, 6 au, .6 av, 6 ax, 6 ay, 6 az, 6 aæ,

7, 7 h, 7 g, 7 k, 7 1, 7 m, 7 n, 8 af, 8 ag,

8 ai, 8 am, 8 an, 8 ao, 8 ap, 8 au, 8 av, 8

ax, 8 ay, 8aæ, 8 ba, 8 bb, 8 bc, 8 bd, 8 be,

8 bf, 8 bg, 8 bi, 8 bk, 8. bm, 8 bn, 8 bo, 8

g, 8 k, 8 n, 8 o, 8 p, 9 ar, 9 as, 9 at, 9

au, 9 c, 9 e, 4o c, 41, .42, 43 a, 43 c, 43 d,

43 e, 43 f, 44, 46 a og kirkegården. Samt

dele af matr..nr. 6 bb, 7 a, samt alle parceller,

der efter d. l9.lo.l977 udstykkes fra de

nævnte ejendomme.

2.2) Lokalplanens område opdeles i områderne: i

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.



2.3) Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den

vedtagne lokalplan overføres den-på kortbiiaget

med ... afgrænsede del af område-i, matr.nr.

4 a fra landzone til byzone.

§ 3 OMRÅDERNES-ANVENDELSE.

3.1) For område 1 gælder følgende: - -

3.1.1)- Områdét må kün anvendes til boligformål, og

der må kun opføres åben lav bebyggelse.

3.1.2) På de på vedhæftede kort med krydsskravering

viste ejendomme, matr.nr. 2-b, 6 aa, 6 ab, 6

b, 7 h, 8 ag, 8 g, 8 p, 9 g, 40 a, 42 og 43

a, kan foruden bolig opføres eller indrettes

bebyggelse til butikker, kontorer, klinikker,

restaurant og lignende, og efter byrådets

- godkendelse i hvert tilfælde mindre værksteds-

virksomheder, såfremt disse har tilknytning

til butikkerne.

~-~.i--.3) .Byiådet:-:ka-n.tii.ladé,-a t dei på- ejéndomnene driVes

lIberale erhverv sa~nt~ådahné ~jr.ksomhéder,.: ~ -

~1Tminde1igvis kan udføres i beboelsesområder under

forudsætning af: -

at virksomheden drives af den, der bebor den på-

gældende ejendom.

at virksomheden efter byrådets skøn drives på en

sådan måde, at ejendommens karakter af beboelses—

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning

- o.lign.) og områdets landsbykarakter ikke brydes.

at virksomheden ikke medfører ulempe for de om-

boende. -

at virksomheden ikke medfører behov for parkering

der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

at virksomheden ikke skaber øget trafik i form

af til- og frakørsel til ejendommen. -

Ejendommene må i- øvrigt ikke benyttes til nogen

form for erhvervsvirksomhed.



3.1.4)- Der kan inden for området opføres eller indrettes

bebyggelse til anlæg som børneinstitutioner,

folkepensionistboligereller andre almennyttige

institutioner, som efter,byrådets skøn- kan ind-

passes i landsbyen..

3.2) For områderne 2, 3 og 4. gælder følgende:

3.2.1) Områderne må kun anvendes til boligformål, og der

må kun opføres åben og lav bebyggelse. Liberalt

erhverv kan tillades efter byrådets godkendelse.

3.2.2) På hver parcel må kun opføres ~n bolig samt sædvan- -

• ligt tilhørende udhus og garage eller carport.

3.3) For områderne 1, 2, 3 og 4 gælder endvidere følgende:

3.3.1) Inden for-områderne- kan opføres transformersta-

tibner til kvarterets daglige forsyning, når de

- ikke har mere-- end 3o m2 bebygget. areal. og ikke gives -

en højde a-f mere end 3. m over terræn, og når de er

udformet i overensstemmelse med den øvrige bebyg-

gelse. Facadeudformning og materialer skal god-

kendes- af byrådet.

3.4) For område 5 gælder følgende:

3.4.1) Området må kun anvendes til offentlige formål, og

der må kun opføres børneinstitutioner, samt så-

- danne private institutioner af almennyttig karak-

ter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads

i området.

3.5) - -For-område 6 gælder. følgende:

3.5.1) Området udlægges til offentligt formålog må kun

anvendes til præstebolig og menighedslokaler samt

lignende formål i tilknytning til kirke og kirke-

gård.



3.6) For område 7 gældèr følgende:

3.6.1) Området må kunanvendes til kirkegård, og-der må

kun opføres bygninger, som har tilknytning til

denne funktion. -

3.7) For område 8 gælder følgende:

3.7.1) Området må kun benyttes til kapel, så længe den

nuværende bygning anvendes. -

Ved ophør af denne anvendelse -skal området udlægges

til offentligt grønt areal-i tilknytning til område

9.

3.8) - For område 9 gælder følgende: -

3.8.1) Området udlægges til offentligt grønt-areal og må

kun anvendes til rekreative formål.

3.8.2).Ömrådet må ikke bebygges.

§ 4 UDSTYKNINGER.

4.1) For område 1 gælder følgende:

4.1.1) Samménlæ-gning af grunde må ikke-finde sted. -

4.1.2) Yderligere udstykning af ejendommene i området må

ikke finde--sted uden særlig tilladelse fra byrådet

- efter forudindhentet erklæring fra--det særlige

bygningssyn eller Nationalmuseet.

4.2) For område 2, 3 og 4 gælder følgende:

4.2.1) Sammenlægning af grunde må ikkë finde sted.



5 VEJ- OG STIFORHOLD.

5.1) Der udlægges areal til følgende ny sti: a - b i

en bredde af 3,oo- m.

5.2) Toxværdsvej udlægges som sti med kørende adgang

for de tilstødende ejendomme.

5.3) -Såfremt der på de-i pkt. 3.1.3 nævnte ejendomme

opføres eller indrettes yderligere butiks- eller

kon-toriokaler, skal der på ejendommen anlæggesl

parkeringsplads pr. 12,5 m2 af det samlede salgs-

areal eller 1 parkeringsplads pr. 25 m2 kontorareal.

§ 6 BEBYGGELSELSENSOMFANG, PLACERING OG UDFORMNING.

6.1) -For område 1 gælder følgende: -

6.1.1) Bebyggels-esprocenten for -den -enkelte ejendom må

ikke overstige 25. -

6.1.2) Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges

eller på anden måde ændres, med mindre byrådet

- - giver tilladelse dertil.

- 6.1.3) Ny bebyggelse skal opføres som længehuse i max. i

-- etage, evt, med udnyttet tagetage.

6.1.4) Ingen beboelsesbygning må gives en bredde, der er

større end halvdelen af længden, max. 7 m.

- 6.1.5) Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade

må gives -en højde der overstiger 7,5o m over terræn-,

målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

6.1.6) Overkant af stuegulv må ikke ligge højere end 2o cm

over terræn, eller- niveauplan, som fastsættes af

kommunen. . -



6.1.7) Bygningernes facadehøjdé må ikke overstige 2,8o m,

målt fra terræn, eller niveauplan, til skæringen

mellem facade og tagfiade, bortset fra gavle. Trem—

pelhuse med træbeklædt trempel undtages fra denne

regel. -

6.1.8) Alle ydervægge skal udføres, enten som teglstensmure

af håndstrøgne sten, eller som pudset eller vandsku-

- - ret mur, der skal kalkes, stryges med jernvitric1~i. éI-

ler med jordfarver.

6.1.9) På gavitrekanter tillades lodret træbeklædning ud-

ført af ru brædder, mindst -5” brede.

6.l.lo) Tage på beboelseshuse skal udføres som symmetriske

sadeltage med 4o-5o° taghældning.

6.1.11) Tagmaterialer med supplerende blank. overfladebe-

- handling må ikke anvendes.

6.1.12) Udhæng må max. være 3o cm og alle tagrender skal

være synlige.

6.1.13) I hver tagfiade må højst anbringes ét max l,om2

(lysningsareal) stort ovenlysvindue eller 2 oven—

-lys med max. l,o8 m2 areal., samt kviste i nødvendigt

omfang. -

6.1.14) Udover døråbninger må intet murhui være større end

1,2 m2. Vinduer, som indsættes i murhuller over

o,5 m2 store, udføres som sidehængte vinduer.

6.1.15) Yderdøre og v~nduer udføres som rammekonstruktion

i- træ. . .

6.1.16) Alle vindues- og dørpartier skal males eller stryges- -

- med pigmenteret (dækkende) træbes.kyttelsesfarVe. Dog

kan fyrretræ behandles med farveløs imprægneriflgS—

væske.



6 i 17) Ved indretning af butikslokaler i savel nybyggeri

so~n eksisterende bebyggelse må der udføres vindues-

- huller op til max. 4 m2 store, når de anbringes så—

iede~ i. forhold til hinanden, at facadens præg af

murflade ikke brydes. Skilte, som-dækker facaden,

samt skilte med indbyggede lysstofrør, må ikke an-

-: vendes. - . -

6.1.18) For de på bevaringspianen med kraftig kontur viste

bygninger gælder.følgen~de: -

Ved ombygninger eller tilbygninger skal det påses,

- at der er overensstemmelse mellem nyt og gammelt,

- både hvad- angår- bygningsvolumen, tagudformning, fa-

- - cadekonstruktioner og detailløsninger, materialer,

farver og overfladebehandlinger. Gennemtegnede for-

slag i mål l:5o med eksisterende bebyggelse og be-

plantning indtegnet skal, ledsaget af en nøje be-

- - skrivelse-af materiale— og farvevalg, indsendes

til byrådets godkendelse. - --

Placeringen af såvel beboelsesbygninger som. eventu-

- - - -. - elle udhuse. skal i hvert enkelt tilfælde godkendes

- - - af byrådet. På grunde, hvor det på grund af ildsvåde

- - eller af andre årsager bliver nødvendigt at nedrive

- en bygning (med tilladelse i henhold til § 6.1.2.)

kan byrådet- tillade, at den nye bebyggelse i prin-

- cippet opføres med samme beliggenhed og-hovedform,

som den nedrevne. Dette kan ske uanset udnyttel-ses—

gradens størrelse. - - --

- Såfremt bygningen- på et senere tidspunkt er blevet

forsynet med nogle i forhold til sin -arkitektur -

- fremmede bygningsdetaljer bør det tilstræbes,, at

huset ved istandsættelse føres tilbage til sit op-

rindelige udseende. - -

- 6.1.19) Garager, udhuse og lignende mindre bygninger kan

opføres med andre tag- og facadematerialer end



anført und-er 6.1.8 og 6.I.ll. , når bygningens

- højde ikke overstiger 3,o m og det samlede bebyg-

gede ~areal ikke overstiger 46 m2. Ovérdækkede

- terrasser sammenbygget me.d beboelseshus skal dog -

forsynes med tag af klart glas.

6.2) For områderne 2, 3 og 4 gælder følgende:

- 6.2.1) Bebyggelsesprocehten for dèn enkelte ejendom må

Ïkke overstige 25. -

6.2.2) Intet punkt af èn bygnings .~7dervæg eller’ tagflade

- må gives ~en højde der overstiger 7,5o m over terræn

målt efter reglerne herom-i byg.ningsreglementet.

6.2.3) Bygningerne må kun opføres i én etage evt.

med udnyttet tagetage og kælder.

6.2.4) Overkant af stu~gulvmå ikke ligge højere end

2o cm over terræn eller niveauplan, som fast—

sættes af kommunen. - -

6.2.5) - Bygningens facadehøjde må ikke overstige 2,8o m

- målt fra terræn eilernlveaûplan til skæringen.

-mellem facade og tagflade,-bortset frà gavle.

6.2.6) Tage~ på beboelsesbygninger skal udformes- som sadel-

tage. Ved tilbygninger til eksisterende beboelses-

bygniiiger kan ~hovedhusèts tagform og’ tagmaterialer

an~,endes. - • - • • --

6.2.7. I hver tagfiade må højst anbringes ét max. 1,0 m2

- - (lysningsareal) ~tort ovenly~vindue éller 2 oven-

- ljsmed max. l,o8m2 areal, samt kviste i nødvendigt

omfang. .

6.2.8) Ga~rage, udhu~eog lignende ..... som 6.1.19.



6.3) For område 5 gælder følgende:

- 6.3.1) Bebyggelsesprocenten må ikke’ overstige 25 for om-

rådet som helhed. -

6.3.2) Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade

- må gives en højde, der overstiger 8,5om dver

terræn, målt efter reglerne heromi bygnings.regle—

mentet.

6.3.3) Bebyggelsen skal opføres som iængehuse,-eller sämmen-

byggede længehüse i én etage evt, med kælder.

6.3.4) Overkant af stueguiv må ikke ligge højere end -

2o cm over terræn eller niveaupian, som fastsættes

af kommunen. -

6.3.5) Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,oo m

målt fra terræn eller niveauplan,.til skæringen

mellem ydervæg og tagfiade, bortset fra gavle.

6.3.6) T’age skal udformes som sadeltage.

6.3.7) Tagmaterialer skal være tegl. -

6.4) For omr’åde 6 gælder følgende:

6.4.1) - Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for

området som helhed.

6.4.2) Intet punkt af en.bygnings ydervæg eller tagflade

- må gives en højde, der overstiger 7,5o-m over ter—

- tæn, målt efter: reglerne herom i bygningsreglementet.

6.4.3) Bebyggelsen skal opføres som længehuse iler sam-

menbyggede længehuse i én etage evt, med kælder.



6.4-.4) - Overkn~taf stueguiv må ikke 1i~ge højere end 2o, cm

over terræn eller niveaupian, som fastsættes af

kommunen. - -

6.4.5) Bygningens facadehøjde må ikke overstige 2,8o m,

-- Tmål!t - fra terræn eller niife~auplan, til’ skæringen

mellem ydervæg og tagflade,- bortset fra gavle.

6.4.6) Tage skal udformes som sadeltage’.

6.4.7) Tagmaterialer skal være tegl.

6.5) For områ-de 7 gælder følgende: , --

5.5~Ï) ~ ov~rstige 25 for

- området som helhed. • -

6.5.2) Tage skal udformes som sadeltag-e med en hældning

på 4o_500. - -

6.5.3) Som tagmateriale skal anvendes røde teglsten.

§ 7 UBEBYGGEDEAREALER.

7.1) For alle områder gælder følgende:

7.2) De eksisterende haver skal bevares som beplantede
— f- —

områder, og udendørs opiagring må kun indrettes

med byrådéts særlige tilladelse.

7.3) Terrænreguleringer i forhold til eksisterende

- terræn må kun foretages-med byrådets tilladelse.

7.4). - Eksisterende pikstens,- markstens og brostensbe-

- fæstelser på gårdspladser, i indkørsler og langs



sokler, samt eksisterende stengærder må ikke

fjernes uden byrådets tilladelse. -

7.5)~ Løvfældende træer og buske over 2,5 meters højde

samt hække må ikke fjernes eller beskæres i væsent—

ligt omfang.uden byrådets tilladelse.

7.6) Såfremt der hegne’s mod veje, stier og friarealer

må kun hegnes med klippede hække eller max. 1,2 m

høje træhegn. Områderne 7, 8 og 9 undtages fra

denne bestemmelse’. -

7.7) Belysning af veje og stier må kun udføres som park-

lamper med glødelysarmaturer.

Således vedtaget af Stenløse byråd den 19. - oktober 1977.

Knud Bro -

borgmester -

/
C.P. Saunte

kommuneingeniør
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LOKALPLAN NR. i FOR VEKSØ

TILLÆG NR;1

Til lokaiplan nr. 1 for Veksø, der er offentliggjort den 21.12.1977 og
tinglyst den 19.5.1978 har Steni~sebyråd den 23.2.1983 godkendt TiUæg
til lokaiplan nr. 1 for VeksØ, således at de matr.nre. der er omfattet
af Lokalpian nr. 1 for Veksø alle bliver medtaget i teksten.

- . - -- .. I
1 -- ‘ .,- --~ ~-... I

Som følge heraf sker følgende tilføjelse til lokalpian nr. 1 for VeksØ:

r ~ ~ ‘~ ‘~ 0 ‘

~JJ’J~J

§1

• -

Lokaiplan nr. i for Veksø udstrækkes til også at omfatte nedenstående
ejendomme, idet disse er omfattet af kortbilaget til kkalplan 1, Veksø.
(Opdelt som vist på medfølgende kortbilag i områderne i - 9)

Område 1 : 6 b, 6 c, 6 o, 7 r, 9 f, 9 g,’ 19 b, 19 c, 22 a, 30 a, 30 b,
31, 32, 33, 34 a, 34 b, 34 c, 35 b, 35 c, 36, 37,38, 39 b, -

40 a og 40 b.

Område 3: 8 al, 19 e, og 19f.

Område4: 6ad,6aø,6ba,6e,6i,6k,6m,6n,6q,6r,6s,
6 u, 6 v, 6 z og 6 æ. - ,. -

Område 9: 35 a

samt alle parceller, der efter den 15.9.1982 udstykkes fra de nævnte
ejendomme. . ‘

§2

Den eksisterende offentlige sti a—c over matr.nr.e. 19 e, 19 b, 7 g, 7 k,
7 e, 7 rn og 7 n er medtaget på kortbilaget til Tillæg nr. 1.

Således vedtaget af Stenløse byråd, den 23.2.1983

Knud ‘Bro /
borgmester

- kommuneingeniør
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