
L O K A L P L A N T I L L Æ G

Smørumnedre

Hassellunden 2A
Tillæg til lokalplan 051103

01
Vedtaget 
27. januar 2021



2

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 høringsperiden 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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5Redegørelse

Baggrund og formål
Lokalplantillægget udspringer af et ønske fra kommunen om 
at sælge Hassellunden 2A i Smørumnedre. Ejendommen har 
tidligere været brugt til genbrugsbutik i et forsøgsprojekt fra 
2015 til 2017, men har siden stået ubenyttet. Kommunen har 
ingen planer for ejendommen og ønsker derfor at frastykke og 
sælge den. Da Hassellunden 2A indgår i en erhvervsramme 
i kommuneplanen og grænser op til erhvervsområdet, 
finder kommunen det hensigtsmæssigt, at ejendommen 
indgår i erhvervsområdet. Lokalplantillægget til lokalplan 
051103 har således til formål, at inddrage Hassellunden 2A i 
erhvervsområdet Hassellunden.

Område og zonestatus
Tillæg 01 følger samme afgrænsning som lokalplan 051103, 
som vist på nedenstående luftfoto. Tillægget medfører dog 
kun ændringer, der berører den vestlige del af matrikel nr. 21b 
Smørumnedre By, Smørum.

Området forbliver i byzone.

Områdets udvikling
Ejendommen Hassellunden 2A, 3650 Ølstykke huser den 
ældre gård Egelund. Gården har været brugt til en række 
forskellige aktiviteter, såsom autoværksted og ungdomsklub, 
og er senest blevet brugt til genbrugsbutik i 2015-2017 af 
Vestforbrænding. Kommunen besluttede i august 2017 at ikke 
overtage genbrugsbutikken, og ejendommen har siden været 
ubenyttet.

Redegørelse

Lokalplanområdets placering i 
kommunen.

Luftfoto over lokalplanens afgrænsning, se også kortbilag 1.
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Eksisterende forhold
Tillæg 01 omfatter del af erhvervsområdet Hassellunden, 
som i dag bliver anvendt til erhverv, genbrugsstation 
og spejderaktiviteter. Området er en del af den sydlige 
byafgrænsning for Smørumnedre og ligger umiddelbart vest 
for bymidtens idrætsanlæg.

Hassellunden 2A ligger midt i lokalplanområdet mellem 
erhverv mod nord og vest og genbrugsstationen mod øst. Syd 
for ejendommen, på modsatte side af Skebjergvej, ligger en 
række boligejendomme i landzone.

Grunden har et areal er på ca. 3.500 m2 og er bebygget på 
den nordlige halvdel med en firlænget gård i to plan på 445 
m2. Den sydlige halvdel fremstår som grønt areal med . 
Ejendommen har vejadgang til Hassellunden mod vest, som 
er den interne vej i erhvervsområdet, og til Skebjergvej mod 
syd.

Mellem Hassellunden 2A og 2B har regionen kortlagt et 
område, hvor der er mistanke om jordforurening (vidensniveau 
1). Den øvrige del af lokalplanområdet er formodet at være 
lettere forurenet (områdeklassificeret), da det ligger i byzone.

Lokalplantillægggets indhold
Tillæg 01 til lokalplan nr. 051103 giver mulighed for, at 
Hassellunden 2A kan udstykkes fra den samlede matrikel 
og bruges til erhverv lig det øvrige erhverv i området, dvs. 
lettere industri-, produktions-, lager- og værksteds- og 
servicevirksomhed.

Tillægget ændrer på delområdernes afgrænsning således, at 
Hassellunden 2A overgår fra delområde II (offentlige formål) 
til delområde I (erhvervsformål). Dermed bliver ejendommen 
omfattet af de samme bestemmelser for anvendelse, 
bebyggelse mv., der gælder for delområde 1 i lokalplan 051103.

Tillægget tilføjer dertil en undtagelse til gældende 
bestemmelse om, at der ikke må udstykkes inden for 
området. Undtagelsen giver mulighed for, at Hassellunden 
2A kan udstykkes, med henblik på at den kan blive en 
selvstændig erhvervsejendom. Der er også åbnet for, at 
vejadgangen til genbrugsstationen kan blive udskilt i matrikel 
eller indgå i en af nabomatriklerne med henblik på udnyttelse 
til erhverv.

V1-kortlagt område på 
matrikel nr. 21b.
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Forhold til anden lovgivning og planlægning
Tillægget er i overensstemmelse eller foreneligt med øvrig 
relevant planlægning for lokalplanområdet. Forholdet mellem 
tillægget og den øvrige planlægning samt relevant lovgivning 
er uddybet i de følgende afsnit.

Fingerplan 2019
Lokalplanområdet ligger i Fingerplanens udpegning for et ydre 
storbyområde (byfingrene) i den Indre Frederiksundsfinger. 
Kommuneplanlægningen skal i den pågældende del af 
storbyområdet sikre en række forhold, der fremgår af 
Fingerplanens § 9-11.

Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med 
kommuneplanens rammer for området og giver ikke mulighed 
for byfunktioner af intensiv karakter, såsom større kontor- 
og serviceerhverv mv. Tillægget vurderes derfor at være 
foreneligt med Fingerplan 2019.

Planstrategi 2019
Planstrategien indeholder ingen ændringer til gældende planer 
for området.

Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 
E3-6 - Smørumnedre - Erhvervsområdet Hassellunden. 
Rammen fastlægger alene retningslinjer for områdets 
anvendelse og omfanget for bebyggelsen. Tillæggets indhold 
er foreneligt med rammeområdet.

Kommuneplanens øvrige retningslinjer ses ikke at være 
relevante for tillægget, da eventuelt relevante kun omfatter 
nye byområder eller væsentlige ændringer i eksisterende.

Lokalplaner
Lokalplan 051103 gælder for området og opdeler området i to 
delområder samt forbyder yderligere udstykning. Tillægget 
ændrer i disse bestemmelser ved at ændre i afgrænsningen af 
delområderne og tillade en frastykning af Hassellunden 2A fra 
matrikel nr. 21b, jf. §§ 2.2 og 3.

Energi og Varmeforsyning
Tillægget er foreneligt med varmeforsyingsplanlægningen, 
hvori lokalplanområdet indgår i forsyningsområde til 
fjernvarme.

Drikkevand og grundvand
I Vandforsyningsplan 2013-2033 indgår lokalplanområdet i 
Novafos’ forsyningsområde. Dertil indgår lokalplanområdet 
i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som 
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dækker hele kommunen, et nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI) og et indsatsområde med hensyn til nitrat (IO).

Tillægget medfører ingen ændring, der berører eller er til 
hinder for at gennemføre vandforsyningsplanen eller at 
varetage interesserne ved de udpegede områder.

Spildevand, regnvand og klimatilpasning
I spildevandsplanen indgår lokalplanområdet i kloakopland A1, 
hvor der skal være separatkloakeret. Afløbskoefficienten for 
Hassellunden 2A er 0,28.

Tillæggets ændringer medfører, at der kan bygges på op 
til halvdelen af Hassellunden 2A grundareal. Derved vil 
afløbskoefficienten blive overskredet og regnvandet skulle 
forsinkes på ejendommen og eventuelt renses, inden det 
ledes til regnvandsledningen eller nedsives.

Affald
Tillæggets ændringer er foreneligt med gældende regulativ 
for erhvervsaffald, der alene omhandler, hvordan affaldet skal 
behandles.

Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektiv, Natura 2000 m.v.
Der findes ingen Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper 
eller bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. 
De nærmeste udpegninger er en sø omfattet af HGL §7 og en 
§ 3-beskyttet mose henholdsvis 220 m og 386 m nordøst for 
lokalplanområdet. Endvidere er der registreret brunflagermus 
360 m øst for lokalplanområdet. Nærmeste Natura 
2000-område er ‘Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal 
Skov’, der ligger ca. 3,8 km nordøst for området.

Tillægget medfører mindre ændringer til området, hvor 
en tidligere offentlig genbrugsbutik i erhvervsområdet 
Hassellunden overgår til erhvervsformål. Imidlertid vurderes 
ændringerne hverken at påvirke Natura 2000-områder, 
beskyttede naturtyper eller beskyttede arter på grund af 
ændringens karakter og afstanden fra lokalplanområdet til 
disse udpegninger og registreringer.

Tilladelser fra andre myndigheder 
Tillæggets ændringer til gældende lokalplan kan realiseres 
uden behov for tilladelser fra andre myndigheder end 
kommunen. Hvis afløbskoefficienten på 0,28 på Hassellunden 
2A overskrides, skal der ansøges om en spildevandstilladelse.
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Miljøvurdering
I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK 973 af 25/06/20) skal 
kommunen screene og evt. miljøvurdere visse planer og 
programmer, herunder lokalplaner.

Tillæg 01 til Lokalplan 051103 vurderes ikke at give mulighed 
for projekter omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 
eller påvirke et internationalt beskyttelsesområde. Kommunen 
har endvidere screenet planen og på den baggrund vurderet, 
at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Egedal Kommune har derfor besluttet i henhold til 
Miljøvurderingslovens § 10, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering af tillæg 01 til lokalplan 051103.

Byrådet traf afgørelsen den 28. oktober 2020.
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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 Lokalplanen har til formål at inddrage Hassellunden 2A, 
3650 Ølstykke i erhvervsområdet Hassellunden. 

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen følger samme afgrænsning som lokalplan 
nr. 051103, vedtaget d. 29. marts 2005 af Ledøje-Smørum 
Byrådet, der omfatter matrikel nr. 20c, 20d, 20e, 20f, 20l, 
20m, 21b og del af 7000 Smørumnedre By, Smørum, som vist 
på kortbilag 1.

2.2 Afgrænsningen af delområde I og II i § 2.3 i lokalplan 
051103 ændres således, at Hassellunden 2A, vejadgangen til 
genbrugsstationen fra Hassellunden samt del af Skebjergvej 
udgår af delområde II og indgår i delområde I, som vist på 
kortbilag 1.

§ 3 Udstykning

3.1 Matrikel nr. 21b må kun udstykkes langs delområdernes 
afgrænsning og langs eksisterende vejadgang fra 
Hassellunden til genbrugsstationen, som vist på kortbilag 2.

§ 4 Retsvirkninger 

4.1 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).

4.2 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.

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

4.4 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)

Bestemmelser

Ad. 2.2. Område (skraveret)
der overgår til delområde 1.

Ad. 3.1. Fremtidig udstyk-
ningsmulighed på matriklen.
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4.5 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.

4.6 I henhold til Planlovens § 18 fortrænger lokalplanen 
privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med planen.

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Egedal Byråd den 28. 
oktober 2020.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 30. oktober 
2020 til og med den 13. november 2020.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Egedal Byråd den 27. 
januar 2021 og offentligt bekendtgjort den 01. februar 2021.

Karsten Søndergaard Sune Schou

Borgmester Direktør
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15Kortbilag 1  Lokalplanens afgrænsning

Kortbilag 1 
Lokalplanens afgrænsning
1 : 3000
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17Kortbilag 2  Delområder og udstykning

Kortbilag 2  
Delområder og udstykning
1 : 3000
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Hvad er en lokalplan? 

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE 
 Marts 2005 



 

Lovgrundlag 
Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstyknin-
ger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan også udarbejdes lokal-
planer til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal 
være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Planloven bestemmer desuden, at 
borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag og gives lejlighed til at komme med æn-
dringsforslag og indsigelser. 
 

Udarbejdelse af lokalplan 
Byrådet står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i 
det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Byrådet lader den kommunale forvaltning udarbejde et 
forslag til lokalplan, som vedtages i byrådet. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode, kan byrådet 
senere vedtage planen endeligt. 
 
Offentliggørelse 
Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsi-
gelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. 
 
Samtidigt skal byrådet underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet 
om planforslaget. Underretning skal også gives til andre som berøres af planen samt til overordne-
de planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. 
 
Regionplanmyndigheden (her Hovedstadens Udviklingsråd – HUR) påser, at lokalplanforslaget er i 
overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. HUR og de statslige myndigheder kan 
nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider mod de overordnede planlægningsinteres-
ser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og byrådet om eventuelle 
ændringer af forslaget, kan byrådet vedtage planen endeligt. 
 
Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget, skal byrådet tage stilling til eventuelle indsigel-
ser og ændringsforslag. For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser gælder, at forsla-
get først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesperiodens udløb. Byrådet kan beslutte, at 
ændre forslaget som følge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om større ændringer, 
skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. 
 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt, og der gives underretning 
til bl.a. grundejere og til de, der har fremsat indsigelser. 
 

Indhold 
En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. Den kan des-
uden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone om arealanvendel-
ses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om placering, omfang og udformning af be-
byggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsyning med friarealer og 
fællesanlæg. 
 
Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens forhold til kommuneplanen og an-
den planlægning.  
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2 Kortbilag 
 
 

 
 
Ledøje-Smørum Kommune 
 
 
LOKALPLAN 051103  
for  en del af erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre.  
 
 
I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes her-
ved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte matr. nr. 
 
 
§ 1 Lokalplanens formål: 
 
Lokalplanen har til formål at sikre: 
 
- at ejendommene anvendes til erhvervsformål (lettere industri-, værksteds-, lager- og 

servicevirksomhed) samt til offentlige formål som genbrugsstation og -butik, materi-
elgård og byggelegeplads.   

 
-        at erhvervsejendommene inden for lokalplanens område kan udnyttes med et bebyg-

get areal på ½-delen af grundarealet og et rumfang på 3,2 m3 pr. m2 grundareal. 
 
- at kommunens genbrugsstation kan udvides med flere affaldsfraktioner uden yderli-

gere væsentlig belastning af det omgivende miljø,  
 
- at der ved disponering af ejendommene, bebyggelses placering, omfang og formning 

på disse i videst muligt omfang tages hensyn til den omliggende eksisterende bebyg-
gelse. 

 
-   at der udføres den nødvendige støjafskærmning af genbrugsstationen inden for områ- 

det.  
 
 
§ 2 Område og zonestatus. 
 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matr. nr.: 20 

c, 20 d, 20 e, 20 f, 20 l, 20 m og 21 b, alle Smørumnedre By, Smørum.  
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2.2 Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone. 
 
2.3    Lokalplanens område opdeles i 2 delområder som vist vedhæftede på kortbilag 1. 

Delområde I udlægges til erhvervsformål og delområde II udlægges til offentlige for-
mål.    
 

 
§ 3 Områdets anvendelse. 
 
Delområde I: 
 
3.1 Ejendommene inden for delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må 

kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere 
industri-, lager- og værksteds- og servicevirksomhed. 

 
 Der må inden for delområde I kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetyde-

lig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 
 
3.2 Der må endvidere udlægges areal til en mindre butik til salg af egne produkter i til-

knytning til  virksomhedens produktionslokaler. Der må dog ikke drives handel med 
dagligvarer. 

 
Delområde II: 
 
3.3 Delområde II udlægges til offentlige formål, såsom institutioner, klubvirksomhed, 

værksteder, byggelegeplads, rekreative anlæg og tekniske anlæg, herunder genbrugs-
station. Genbrugsstationens  placering fremgår af illustrationsplanen. 

 
3.4   Der må endvidere udlægges areal til en genbrugsbutik i tilknytning til  genbrugssta-

tionen på ejendommen ”Egelund”. 
 
 
§ 4 Udstykninger. 
 
4.1 Ejendomme inden for lokalplanens område må ikke udstykkes yderligere. 
 
 
 
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold. 
 
Delområde I: 
 
5.1 Ejendommene skal have adgang fra vejen Hassellunden  
 
5.2 Der må kun etableres én overkørsel til ejendommen, med mindre byrådet ved en 

konkret behandling godkender anden løsning. 
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Delområde II: 
 
5.3 Ejendommen matr. nr. 21 b, Smørumnedre by, Smørum, skal dels have vejadgang fra 

Hassellunden og dels fra Skebjergvej.   
 
5.4 Ejendommen matr. nr. 20 c, Smørumnedre by, Smørum, skal have ind- og udkørsel 

fra Skebjergvej, som det fremgår af illustrationsplanen.  
 
 
Begge delområder: 
 
5.5 Der pålægges byggelinier således: 
 
 Langs Skebjergvej:   7,0 m fra vejskel 
 Langs den Hassellunden  5,5 m fra vejskel 
  
 Arealet mellem byggelinie og vej må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 
 
5.6 De til ejendommene hørende parkeringspladser skal være afmærkede og i øvrigt sva-

re til behovet samt placeres min. 5 m fra adgangsvej. 
 
 Der skal udlægges areal til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til produk-

tions- og lagerformål excl. kælderareal og 3 parkeringspladser pr. 100 m2 kontor-, 
administrationsformål o. lign. samt et passende antal besøgsparkeringspladser. 

 
5.7 Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller større/fragtbiler samt campingvogne er 

forbudt ud for ejendommene, med mindre parkeringen alene sker med henblik på 
samtidig af- og pålæsning af varer og lignende.  

 
5.8 Der skal være oversigtsarealer på 2.5 x 20 m på ejendommene på hjørnet mellem 

Skebjergvej og Hassellunden som angivet på kortbilag 1. Der må ikke være faste 
genstande eller beplantning i oversigtsarealet. Skiltning til området er dog undtaget. 

 
 
§ 6 Ledningsanlæg og belysning. 
 
6.1 El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkab-

ler. 
 
6.2 Belysning af  færdselsarealer må kun udføres som parkbelysning efter byrådets nær-

mere godkendelse. 
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering. 
 
Delområde I: 
 
7.1 Bebyggelsen af  den enkelte ejendom: 
 

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3,2 m3/ m2 grund-
areal og det bebyggede areal må ikke overstige ½-delen af grundarealet. Kælderareal 
medregnes ikke i det bebyggede areal.  

 
Delområde II: 
 
7.2 Bebyggelsesprocenten for ejendommene fastsætte til 25.   
 
Begge delområder: 
 
7.3 Ingen bygning på ejendommen må opføres med mere end to etager. 
 
7.4 Den totale bygningshøjde må ikke overstige 10 m. 
 
7.5 Skorstene, o. lign. der overstiger 10,0 m skal godkendes af byrådet i hvert enkelt til-

fælde. 
 
 
§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 
 
8.1 Skiltning i forretningsøjemed skal være diskret, og byrådet forbeholder sig ret til at 

fastsætte maksimumsstørrelsen for skilteplader. Dette gælder i ganske særlig grad 
lysreklamer, som kun må opsættes efter byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og 
der vil herved blive lagt særlig vægt på, at lysvirkningen ikke vil være til ulempe for 
de omboende. 

 
8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 
 
8.3 Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer som efter byrådets skøn 

virker skæmmende. 
 
8.4 Der må ikke udføres individuel udvendigt antenneanlæg til almindelig radio- og TV-

modtagning. Der må dog opsættes parabolantenner på jorden med en maksimal dia-
meter på 1 m og med overkant højest 1.2 m over denne. 
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§ 9 Ubebyggede arealer. 
 
9.1 De med tæt skravering viste arealer på kortbilag 1med en bredde på 5 m udlægges til 

beplantningsbælte. Beplantningen skal etableres og vedligeholdes i overensstemmel-
se med en af byrådet godkendt beplantnings- og plejeplan. 

 
9.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o. lign. gives et ordentligt ud-

seende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer o.lign. skal overhol-
des.  

 
9.3 Omkring arealer med en efter byrådets skøn skæmmende oplagring og containere 

mv. kan tæt hegn forlanges opsat og eventuelt udført på ejerens regning. 
 
9.4 Opsætning af hegn må i øvrigt kun finde sted med byrådets tilladelse og efter dets 

anvisninger i hvert enkelt tilfælde. 
 
9.5 Belysning af udendørs oplagspladser og ubebyggede arealer må kun udføres efter by-

rådets særlige anvisninger. 
 
9.6 Arealerne mellem byggelinie og vej/stiskel må ikke under nogen form benyttes til 

oplag, som gårdsplads eller som opholds- eller parkeringsplads. Arealerne skal b
plantes og vedligeholdes i overensstemmelse med retningslinierne , der fastlægges af 
byrådet. 

e-

 
9.7 Beplantningen herunder eventuelle egentlige hække skal placeres mindst 40 cm fra 

skel mod vej og sti, og skal ved klipning og/eller beskæring holdes bag skellinien. 
 
9.8 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn må 

kun foretages med byrådets tilladelse. Opstår der ved en sådan godkendt planering af 
parcellen skråninger langs skellene til naboparceller, skal den lavets liggende parcel 
tåle skråningsanlæg fra den højere liggende parcel, idet hegn i skellinien altid skal 
anbringes langs skråningstoppen. Skråningsanlægget skal påbegyndes min. 0,5 meter 
inde på den lavest liggende parcel. 

 
 Færdiganlæg af skråning med muld og eventuel beplantning eller opsætning af støt-

temur påhviler ejeren af den lavest liggende parcel. 
 
 Ved terrænreguleringer på mindre en +/- 0,5 meter, der foretages uden byrådets tilla-

delse, skal skråninger holdes inde på egen grund. 
 
 
§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 
 
10.1 Bebyggelsen skal tilsluttes Smørumnedre Kraftvarme A.m.b.a. efter de af værket 

fastsatte regler og vilkår. 
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10.2 Bebyggelsen skal tilsluttes det etablerede fællesantenneanlæg under Smørum Kabel-

net efter de af  selskabet fastsatte regler og vilkår. 
 
 
§ 11 Grundejerforening. 
 
11.1 Ejendommene skal være medlem af grundejerforeningen for erhvervsområdet Has-

sellunden.  
 
11.2 Foreningen skal oprettes, når byrådet forlanger det, og dens vedtægter skal godken-

des af byrådet. 
 
 
§12  Miljøforhold og godkendelse af genbrugsstationen. 
 
12.1 Der kan inden for lokalplanens område opføres støjmure eller støjskærme rundt om 

genbrugsstation som vist på illustrationsplanen.   
 
12.2  Ved opsætning af støjskærme eller støjmure skal disse mod de omgivende ejendom-

me og mod Skebjergvej beplantes. 
 
12.3 Udvidelsen af genbrugsstationen må ikke ibrugtages for der foreligger en samlet mil-

jøgodkendelse til anlægget fra Københavns Amt.  
 
12.4  Virksomhedernes og genbrugsstationens  bidrag til støjniveauet må på hverdage - 

jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder” - ikke 
overstige de vejledende værdier: 

  
 Fra genbrugsstatio-

nen mod erhvervs-
området inden for 
lokalplanens områ-
de. 

Imod den øvrige del 
af erhvervsområdet 
Hassellunden 

Imod boligområder 
uden for lokalpla-
nens område. 

mandag-fredag kl. 
07-18 
lørdag 
kl. 07-14 

60 dB(A) 55 dB (A) 45 dB (A) 

hverdage 
kl. 18-22 
lørdag 
kl. 14-22 
Søn- og helligda-
ge 
kl. 7 -22 

60 dB(A) 45 dB (A) 40 dB (A) 

Alle dage 
kl. 22-7 

60 dB (A) 40 dB (A) 35 dB (A) 
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Virksomhederne må ikke ved støv, røg eller lugt give gener i forhold til omgivelserne. 
  
 
§ 13  Ophævelse af ældre lokalplan 
 
13.1   Den af Byrådet godkendte lokalplan 051102 af  16. juni 1998 ophæves med vedta-  
          gelsen af denne lokalplan for matr. nr.: 20 c, 20 d, 20 e, 20 f, 20 l, 20 m og 21 b, alle  
          Smørumnedre By, Smørum.  

 
 
§ 14 Lokalplanens retsvirkninger 
 
14.1  Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må den ejen-  
         dom, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller 
i  
         øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 
14.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendommen kan fortsætte som hidtil.  
         Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med vide 
         re, der er indeholdt i planen. 
 
14.3  Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens  
         bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det  
         område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen  
         kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. 
 
14.4  Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med l
kalpla- 

o-

         nen fortrænges af denne 
 

 
Vedtagelsespåtegning: 
 
Således vedtaget  af Ledøje-Smørum Byråd, den  29. marts 2005. 
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Ledøje-Smørum Kommune 
Redegørelse 
(I henhold til Planlovens § 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvordan 
planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning inden for området).   
 
 

 
 
Ejendommene  matr. nr. 20 d, 20 e, 20 f, 20 og 20 m,  alle Smørumnedre By, Smørum, lig-
ger inden for  kommuneplanens rammeområde D2, mens matr. nr. 20 c og 21, b, Smørum-
nedre by, Smørum ligger inden for rammeområde E11. 
 
 
OMRÅDET 
 
 
 
 
 
DEN KOMMU- 
NALE PLANLÆG-

Denne lokalplan omfatter ejendomme inden for rammeområde 
D2 og E11 i Kommuneplan 2001. 
 
Ejendommene er dels en del af Erhvervsområdet Hassellunden 
og dels en del område til offentlige formål langs Skebjergvej. 
 
En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-
nens rammer for lokalplanlægningen. 
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PLANLÆGNING: 
 
 
BESTEMMELSER 
FOR RAMMEOM-
RÅDE D2. 

 
 
Bestemmelserne for område D2 indeholder følgende rammer for 
lokalplanlægningen: 
 
a) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom 

lettere industri-, værksteds-, lager- og servicevirksomhed og 
enkelte boliger ( bestyrer- portnerbolig o. lign.) i tilknytning 
til den pågældende virksomhed samt materielgård, institutio-
ner, teknisk anlæg o.a. offentlige formål. 

b) Rumfanget af bygninger til erhvervsformål (ekskl. kælder) 
for den enkelte ejendom må ikke overstige 2,5m3/m2 grund-
areal og det bebyggede areal må ikke overstige 2/5 del af 
grundarealet.  

c) Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 40. 
d) Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager og ikke 

med større højde end 10 m. 
 
BESTEMMELSER 
FOR RAMMEOM-
RÅDE E11. 
 
 
 
 
 
 
 
TILLÆG NR. 6  
TIL KOMMUNE- 
PLAN 2001 

 
Bestemmelserne for område E11 indeholder følgende rammer for 
lokalplanlægningen: 
 
a)  Områdets anvendelse fastlægges til institutioner, teknisk an 
     læg o.a. offentlige formål. 
b)  Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 25. 
c)  Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager og ikke  
     med større højde end 10 m. 
 
 
Da et af formålene med denne lokalplan er, at åbne mulighed for, 
at erhvervsejendommene kan  bebygges på ½-delen af g
arealet og rumfanget af bygningerne kan være 3,2 m3/m2 g

rund-

une-
rund-

areal , er lokalplanen ikke i overensstemmelse med komm
planens  rammer for lokalplanlægning for D2.     
 
Samtidigt har byrådet ønsket at foretage en opdeling af  er-
hvervsområdet i 2 zoner, således at det område, der er omfattet af 
denne lokalplan ikke får mulighed for indretning af boliger. 
 
Byrådet har derfor besluttet at udarbejde et tillæg nr. 6 til kom-
muneplanen, der udlægger et nyt rammeområde D6 til erhvervs-
formål, hvor der åbnes mulighed for, at erhvervsejendommene 
kan  bebygges på ½-delen af grundarealet og rumfanget af byg-
ningerne kan være 3,2 m3/m2 grundareal, men hvor muligheden 
for etablering af boliger ikke tillades på grund af den nære place-
ring op ad genbrugsstationen. 
 
Tillægget er vedhæftet lokalplanen som bilag.  
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OVERORDNET 
PLANLÆGNING: 

Erhvervsområdet  er udlagt som  ”Øvrige industri- og hånd-
værksområder” i Regionplan 2001 og til det offentlige område er 
beliggende i ”Byområdet” og lokalplanen er hermed i overens-
stemmelse med regionplanens retningslinier for arealanvendel-
sen. 
 
Området grænser umiddelbart op til kommunevejen Skebjergvej, 
som udgør en del af den øst-vestgående vejforbindelse gennem 
kommunen. Skebjergvej forbindes til det overordnede vejnet via 
Smørum Parkvej. 
 
 

LOKALPLANENS 
INDHOLD: 

Lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan 051102 for 
erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre. 
 
Den eksisterende lokalplan åbner kun mulighed for, at 2/5 af 
grundens areal kan bebygges og at rumfanget af bygningerne kan 
være 2,5 m3/m2 grundareal. Byrådet ønsker dog, at give virksom-
hederne mulighed for, at grundene kan bebygges på ½-delen af 
grundarealet og rumfanget af bygningerne kan være 3,2 m3/m2 
grundareal  Til gengæld bortfalder muligheden for at indrette en 
bolig på ejendommene.      
 
Byrådet har skønnet, at netop disse virksomheder vil kunne ud-
vides yderligere, da ejendommene ligger således, at området ud-
adtil ikke vil komme til at se overbebygget ud. Samtidigt ligger 
ejendommene ikke umiddelbart op ad omkringliggende støjføl-
somme områder, men afskærmes mod disse af den øvrige bebyg-
gelse i erhvervsområdet.          
 
Der åbnes på grund af den større bebyggelsesprocent ikke mulig-
hed for at opføre eller indrette bolig på ejendommen som i den 
ældre lokalplan.   
 

    
  
  
MILJØVURDERING     
 
 
 
 
 
 
 

I henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004 om ”miljøvurdering af 
planer og programmer” skal kommunen miljøvurdere lokalpla-
ner.  
 
I loven står der, at miljøvurderingen skal omfatte lokalplanens 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den bio-
logiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fau-
na, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle go-
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der, landskab kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold 
mellem samtlige af disse faktorer.   
 
I loven står der også, at hvis lokalplanen fastlægger anvendelsen 
af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre 
ændringer i lokalplaner, skal der kun gennemføres en miljøvur-
dering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Desuden gælder det, at planer og programmer, der tilve-
jebringes i henhold til anden lovgivning, der indeholder samme 
eller mere omfattende krav til miljøvurdering ikke er omfattet af 
loven. 
 
Udvidelsen af den eksisterende genbrugsstation skal i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5 særskilt godkendes at Køben-
havns Amt.  
 
En sådan godkendelse indeholder vilkår og krav der er af mere 
omfattende karakter end angivet i lov om miljøvurdering inden 
for de emner, hvor en nærmere vurdering er relevant, nemlig in-
den for emnerne: Indretning og drift, spildevand, luftforurening, 
støj og affald.  
 
Desuden indeholder miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelses-
lovens Kap. 5  bestemmelser om periodevis kontrol af om støj-
krav overholdes, om udførelse af driftsjournaler m.v. 
 
Derudover kan der henvises til kommunens affaldsplan, som bli-
ver udarbejdet med henblik på i planlægningen at kunne priorite-
re det daglige arbejde på affaldsområdet. Heri udarbejdes der 
prognoser for de fremtidige affaldsmængder og de afledte miljø-
konsekvenser heraf. 
 
For de øvrige ændringer i denne lokalplan set i forhold de eksi-
sterende lokale forhold, er det byrådets vurdering, at disse ikke i 
væsentligt omfang må antages at kunne få væsentlig indvirkning 
på miljøet.  
 
Loven indeholder desuden en undtagelsesbestemmelse om, at 
planer, der har været under udarbejdelse inden den 21. juli 2004 
og hvor den endelige  vedtagelse sker inden 21. juli 2006 kan 
færdigbehandles uden miljøvurdering.  
 
Denne lokalplan medfører således i princippet ikke et krav om 
miljøvurdering i henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004 om ”Mil-
jøvurdering af planer og programmer”, da lokalplanarbejdet er 
igangsat før 21.7.2004.  
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MIDLERTIDIGE            
RETSVIRKNINGER:   
 
 
 
 
 
 
 
 
TILLADELSE FRA 
ANDRE MYNDIG- 
HEDER:   

 
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, 
der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder ef-
ter lovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggel-
se og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anven-
delse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidi-
ge retsvirkninger gælder fra den 21. december 2004, indtil planen 
vedtages endeligt, dog højest til den 21. december 2005.   
  
 
Den udvidede genbrugsstation må ikke tages i brug, før der fore-
ligger godkendelse fra Københavns Amt i henhold til Miljøbesyt-
telsesloven 

 
 
ØVRIGE GÆLDENDE 
REGLER M.M.: 

 
 
Ejendommene er i tinglyst deklaration underlagt bestemmelser 
for, hvad  grundejeren er pligtig til at tåle, og hvilke øvrige for-
pligtelser der må overholdes med hensyn til nedgravede anlæg 
for vand, gas, elektricitet, telefon, fællesantenneanlæg m.v. samt 
afløbsledninger. 
 
Ud over de i lokalplanen fastsatte særlige bestemmelser vedrø-
rende hegning mod vej, sti m.v. gælder lov om hegn, som fast-
lægger nærmere bestemmelser for rejsning af fælleshegn, dets 
beskaffenhed og udgiftsfordeling mellem de implicerede parter 
m.m.. 
 
Idet ejendommenes adgangsvej er optaget som offentlig vej, vil 
kommunen forestå almindelig ren- og vedligeholdelse af denne. 
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TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2001 
Lokalplan 051103 for genbrugsstation m.v. i er-
hvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre   
 
Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 051103 for genbrugsstation m.v. i er-
hvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre.   
 
1) Der oprettes et nyt rammeområde D6 til erhvervsformål som vist nedenstående kortbilag 
med  skrå skravering. Det nye rammeområde fragår rammeområde D2.  

 
 
Det skraverede område udgår af rammebestemmelserne for D2 og bliver et selvstændigt 
rammeområde, D6. 
For det nye rammeområde D6 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: 
 
Lokalitet Etager Bygn. 

højde 
Bebyggelsens om-
fang 

Anvendelse 

D6   
Hassel-

 1-2 10 meter  Rumfanget af byg-
ninger til erhvervs- 

Erhvervsformål så som lettere indu-
stri, lager-  og værkstedsvirksomhed, 
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lunden 
 
 
 
 
 
 

formål (excl. kælder)
for den enkelte ejen-
dom må ikke over-
stige 3,2m3/m2 
grundareal og det 
bebyggede areal må 
overstige ½-delen af 
grundarealet. 

herunder service- og  forretningsvirk-
somhed. 
 
Desuden materielgård, institutioner, 
tekniske anlæg o. a. offentlige formål.

 
 
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001 er således vedtaget af Ledøje-Smørum Byråd  den 29. 
marts 2005. 
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TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2001 
Lokalplan 051103 for genbrugsstation m.v. i 
erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre   
 
Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 051103 for genbrugsstation m.v. i 
erhvervsområdet Hassellunden i Smørumnedre.   
 
 
1) Der oprettes et nyt rammeområde D6 til erhvervsformål som vist nedenstående kortbilag med  
    skrå skravering. Det nye rammeområde fragår rammeområde D2.  
 
 

 
 
Det skraverede område udgår af rammebestemmelserne for D2 og bliver et selvstændigt 
rammeområde, D6. 
 
For det nye rammeområde D6 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: 



 
 
Lokalitet Etager Bygn. 

højde 
Bebyggelsens 
omfang 

Anvendelse 

D6   
Hassel-
lunden 
 
 
 
 
 
 

 1-2 10 meter  Rumfanget af 
bygninger til 
erhvervs- 
formål (excl. kælder)
for den enkelte 
ejendom må ikke 
overstige 3,2m3/m2 
grundareal og det 
bebyggede areal må 
overstige ½-delen af 
grundarealet. 

Erhvervsformål så som lettere 
industri, lager-  og 
værkstedsvirksomhed, herunder 
service- og  forretningsvirksomhed. 
 
Desuden materielgård, institutioner, 
tekniske anlæg o. a. offentlige formål.

 
 
Således vedtaget den 29. marts 2005 af  Ledøje-Smørum Byråd. 
 
 
                       
 

 
 
                                            



Bekendtgørelse 

Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 01 – Hassellunden 2A 

til lokalplan 051103 – for en del af erhvervsområdet Hassellund 

Byrådet i Egedal Kommune har den 27. januar 2021 vedtaget ovenstående plan endeligt. 

Planen er offentligt bekendtgjort den 01. februar 2021 og kan herefter ses på kommunens 

hjemmeside egedalkommune.dk. 

Områdeafgrænsning for lokalplantillæg 01 – Hassellunden 2A 

Lokalplantillæg 01 – Hassellunden 2A 

Lokalplantillægget har til formål at inddrage Hassellunden 2A i erhvervsområdet Hassellunden. 

Tillæggets ændringer til gældende lokalplan indebærer en justering af delområderne, hvor 

Hassellunden 2A indgår i delområdet for erhverv, og mulighed for at udstykke Hassellunden 2A 

samt vejen fra Hassellunden til genbrugsstationen. 

Høring og politisk behandling 

Forslaget til lokalplanen var i høring i perioden 30. oktober-13.november 2020. Der indkom kun 

ét høringssvar med ingen bemærkninger til planen. Der er derfor ikke foretaget ændringer i 

planens bestemmelser. 

Den politiske behandling af planen og høringssvar fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan 

ses på kommunes politikerweb: https://www.egedalkommune.dk/politik/byraad/dagsordener-

og-referater-fra-byraadet/. 

Afgørelse om miljøvurdering 

Kommunen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) udført en screening af, om planen forventes at medføre 

en væsentlig miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at planen 

ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. 



Byrådet traf derfor afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 

Afgørelsen blev truffet efter § 10 i Miljøvurderingsloven den 28. oktober 2020. 

Afgørelsen er uddybet i redegørelsen til planen. 

Retsvirkninger 

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i 

strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.  

Klage 

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold, påklages til 

Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.  

Klage over den tilhørende miljøvurdering/-er kan, hvad angår retlige forhold, påklages til 

Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.  

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 privat person. 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. 

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. 

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. 


