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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan for den fremtidige udvikling af et geo-
grafi sk afgrænset område i kommunen. 

Der skal altid udarbejdes lokalplan, inden der foretages væsent-
lige ændringer af et område, f.eks. større bygnings- eller anlægs-
arbejder. 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 bestem-
melsesdel samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst 
mens bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst. 

Lokalplanens bestemmelser er bindende for grundejerne i om-
rådet. Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre  
ændringer i lokalplanområdet, skal være i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen 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 kommunalbestyrelsen kan vedtage en lokalplan, skal der 
udarbejdes et lokalplanforslag, som sendes i offentlig høring i 
mindst 8 uger. Efter høringsperiden behandler kommunalbesty-
relsen planforslaget sammen med alle de indkomne bemærknin-
ger og tager stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt, 
og om der i den forbindelse skal foretages ændringer af planen. 

Vedtagelsestidspunkt for denne lokalplan fi ndes bagest i pla-
nen.
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Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål

I kommuneplanlægningen er der udlagt arealer til en udvidelse 
af  Værebro erhvervsområde, i kommunens sydvestlige del. 
Kommunen har på den baggrund erhvervet de pågældende ejen-
domme. Lokalplanens formål er at planlægge for udvidelsen af  
erhvervsområdet sådan, at det kan byggemodnes og udstykkes til 
erhverv inden for lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed. 
Samtidigt med vedtagelsen af nærværende lokalplan er Egedal 
Kommuneplan 2013-2025 vedtaget. Hermed er det muligt at 
fastsætte den højst tilladte bebyggelsesprocent i dette område 
til 60%, mod tidligere 40%. Ændringen er begrundet i områdets 
store indhold af vanskeligt bebyggelige arealer, nemlig arealer 
med højspændingsledninger og arealer med stærkt skrånende 
terræn. Lokalplanen udlægger derfor store dele af lokalplan-
området som et grønt fællesareal til anlæg for nedsivning af 
tagvand fra bebyggelsen. Med den højere bebyggelsesprocent 
i de bebyggelige områder, kompenseres der således for, at fæl-
lesarealerne ikke kan bebygges.

Lokalplanens område og zonestatus

Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af luftfotoet herunder. 
Lokalplanen omfatter to matrikler i landzone; 3ad og 3æ Sve-
strup by, Ølstykke, foruden en mindre del af det eksisterende 
erhvervsområde ved Svalehøjvej. Lokalplanområdets beliggen-
hed og afgrænsning fremgår af luftfotoet neden for. 

Lokalplanområdets placering

Luftfoto med markeringer af det eksisterende og planlagte erhvervs-
område 
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Værebro erhvervsområde er her- 
under vist med gul signatur. Udvi-
delsen med med rødt. 

 Luftfoto fra 1954 med angivelse af det nuværende Værebro erhvervsområde og den planlagte udvidelse. 

Den nye del af erhvervsområdet drives i dag som landbrugsjord. 
Med lokalplanen overføres de to nævnte ejendomme nord for 
Frodebjergvej, på til sammen ca. 10 ha, til byzone. 

Områdets udvikling 

Området til erhvervsområdets udvidelse  – i alt ca. 10 ha - har 
hidtil været drevet som landbrugsjord. Med lokalplanen bliver 
området en del at et større erhvervsområde – Værebro erhvervs-
område - på i alt ca. 85 ha. Af luftfotoet herunder fra 1954 frem-
går det, at det nuværende erhvervsområde er blevet udbygget 
i tiden efter 1950’erne.  
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Værebro erhvervsområde blev i dispositionsplan 1966 udlagt til 
erhverv, men områdets udbygning var på dette tidspunkt allerede 
påbegyndt. Placeringen tæt ved Værebro Å, en overordnet vej-
forbindelse (Frederiksborgvej-Roskildevej) samt muligheder for 
både vandindvinding, vandafl edning og grusgravning var blandt 
de vigtigste årsager til erhvervsområdets udvikling på dette sted.

Områdets udbygning begyndte i området ved Frodebjergvej og 
er herfra fortsat mod nord langs Roskildevej og helt op til Skat-
skærvej, der i dag danner områdets nordlige grænse. 

Området var i 1960’erne præget af tre store virksomheder: Mo-
dulbeton A/S, Halmstad Stål AB og Farum Bygge-Industri A/S. I 
1975 skiftede Modulbeton, der var den første, større virksomhed 
i området, navn til LN Modulbeton ved en fusion af fabrikker fra 
Larsen & Nielsen A/S og A. Jespersens egen fabrik i Islev. Herved 
blev en større betonvirksomhed samlet i Ølstykke. Halmstad Stål 
AB købte i 1965 100.000 m² til sin fabrik og udvidede sit område 
med 40.000 m² i 1974. Fabrikken producerede armeringsjern 
til montagebyggeri og samarbejdede med Modulbeton. Farum 
Byggeindustri producerede komponenter til nybyggeri. Disse 
bestod af hele rum i boksform, herunder f.eks. færdige bade-
værelser. Farum Byggeindustri leverede komponenter til Ama-
gerkollegier (1967) og Frederikssund Sygehus Dybendal (1978). 
Modulbeton leverede betonelementer til byggerier i Ballerup, 
Farum (Farum Midtpunkt) og Herstedøster (Galgebakken). I 1987 
indgik Modulbetonfabrikken i en fusion mellem Armton A/S, A. 
Jespersen & Søn A/S og Danbyg A/S under navnet Modulbeton 
I/S. I 1990 blev fabrikken købt af Stråbruken AB, der var en del 
af NCC-koncernen. I 1993 blev virksomheden købt af Spæncom, 
der lukkede fabrikken og henlagde sin produktion til en fabrik i 
Hedehusene.

De nordlige dele af erhvervsområdet – Svalehøjvej og Lyshøj-
vej – blev udbygget i perioden efter 1984.

Det eksisterende og nye erhvervsområde er markeret på det 
viste luftfoto fra 1954. Det fremgår, at områderne omkring 
det nye erhvervsområde i 1954 lå i et landbrugslandskab med 
nogen bymæssig bebyggelse langs Roskildevej. Et tidligere 
grusgravområde ved Frodebjerg kan ses nær   Roskildevej.

Eksisterende forhold

Arealerne inden for lokalplanområdet ejes, med undtagelse af 
de tidligere ejendomme (delområde Ia) inden for lokalplan 85, 
af Egedal Kommune.

Området er kuperet og falder ned mod Frodebjergvej. Højdefor-
skellen mellem den nordlige og sydelige del af området er mere 
end 20 m. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser, der skal 
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sikre, at der fortages terrænreguleringer med det formål, at øge 
omfanget af velegnede byggegrunde til erhverv. 

I den nordvestlige del af området fi ndes et levende hegn, lige 
syd for de eksisterende ejendomme; Svalehøjvej 34 og 36. Dette 
hegn forudsættes fjernet i forbindelse med byggemodningen. 

I den sydlige del af området – langs Frodebjergvej - løber Svestrup 
Å. Strømretningen er mod nordvest og åen har forbindelse til 
Værebro Å, vest for Tangbjerg. Åen påvirkes af lokalplanen, idet 
Svalehøjvej skal føres over åen for at blive tilsluttet Frodebjergvej. 
Svestrup Å planlæges derfor ført under Svalehøjvejs forlængelse.

Lokalplanen udformes sådan, at udsigten mod det åbne land 
mod vest og sydvest i nogen udstrækning kan opretholdes. 
Lokalplanen udlægger nemlig det centrale område som et ube-
bygget grønt areal, over hvilket der vil være udsigt mod vest og 
sydvest. Lokalplanen reserverer et område langs Frodebjergvej 
til vejareal, sti og Svestrup Å. 

De eksisterende højspændingsledninger (132 KV og 400 KV), der 
gennemløber området i øst-vestlig retning, ejes af Energinet.
Energinet har planer om at kabellægge 132 KV ledningen un-
der Roskilde Fjord, på strækningen vest for lokalplanområdet. 
Planerne forventes realiseret efter 2020. Kabellægningen kan 
betyde, at højspændingsmaster inden for lokalplanområdet skal 
placeres anderledes end i dag. Energinets planer omfatter etab-
leringen af en endetræksmast (den sidste mast før jordkablerne) 
øst for Værebrovej, uden for lokalplanområdet.  

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Svalehøjvej, der planlægges 
forlænget til Frodebjergvej, og anlagt med en fællessti i den 
vestlige side. Vejen udlægges i tracéen for eksisterende spilde-
vandsledninger. Der kan anlægges nye sideveje til Svalehøjvej 
til betjening af de enkelte grunde. Sideveje skal afsluttes med 
en vendeplads.

Svalehøjvejs forlængelse tænkes anlagt i etaper, sådan at den 
nordligste og sydligste del anlægges først, hvorefter erhvervs-
området kan udstykkes og bebygges. De resterende vej- og 
stianlæg tænkes etableret, når behovet opstår. Kortillustrationen  
på næste side viser områdets hoveddisponering.

Lokalplanen stiller krav om at der skal oprettes en grundejerfor-
ening med medlemspligt for områdets grundejere. Medlems-
pligten vil dog ikke omfatte ejedommene Svalehøjvej 17, 34 og 
36. Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse 
af færdsels- og fællesarealer, herunder for erhvervsområdets 
beplantede arealer og anlæg for nedsivning af regnvand m.v. 

Lokalplanen faslægger en retningsgivende terrænregulerings-
plan, der sikrer at, der kan etableres byggegrunde, sådan at 
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Illustrationen oven for viser lokal-
planområdets hoveddisponering i 
erhvervsgrunde, fællesarealer og 
færdselsarealer. Planen  viser et ek-
sempel på en fremtidig udstykning. 

Foto af området set fra syd. De indhegnede brønde (hvide hegn) markerer beliggendheden af Svalehøjvejs 
forlængelse.

behovet for terrænreguleringer på den enkelte grund nedsættes. 
Endvidere sikrer terrænreguleringsplanen, at den centrale grøn-
ning anlægges med henblik på nedsivning af tagvand.  

Byggemodningen kan ske sådan, at der opnås jordbalance – dvs. 
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at jord, der opgraves til vejarbejder og nedsivningsanlæg m.v., 
indbygges på arealerne nord for den centrale grønning. Der vil 
derfor ikke være behov for at tilføre eller bortkøre råjord i væ-
sentligt omfang.

Lokalplanen fastlægger de bebyggelsesregulerende bestem-
melser, sådan at bebyggelse kan opføres i maksimalt 10 me-
ters højde over terræn eller godkendt niveauplan. Lokalplanen 
fastlægger endvidere maksimale gulvniveaukoter i forhold til et 
godkendt niveauplan, der fastsættes i forbindelse med bygge-
sagsbehandlingen. Bebyggelsesprocenten må højst være 60% 
og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet.

Lokalplanområdet opdeles således i tre delområder:

• Delområde I:    Lettere industri, lager- og værkstedvirk-
somhed. 

• Delområde II:   Fællesarealer til nedsivning af tagvand, be-
plantningsbælter m.v. 

• Delområde III:  Svestrup Å og Frodebjergvej. 

Delområde I
Delområde Ia omfatter tre ejendomme samt en del af et be-
plantningsbælte i det eksisterende erhvervsområde mod nord,  
omfattet af den gældende lokalplan 85. Disse ejendomme er 
medtaget i nærværende lokalplan for at sikre, at ejendomme 
her, der eventuelt udvides ud i det nye område, får et ensartet 
administrationsgrundlag. Den del af det eksisterende beplant-
ningsbælte, der er omfattet af nærværende lokalplanen (ved 
Svalehøjvej 34 og 36), kan nedlægges og sammenlægges med 
en tilgrænsende erhvervsgrunde. Lokalplan 85 erstattes her af 
nærværende lokalplan, idet bestemmelserne om grundejerfor-
ening dog opretholdes.  Delområde Ic er i nærværende lokalplan 
forbeholdt mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, 
da jordbundsforholdene i dette område yder ringe naturlig be-
skyttelse af grundvandet.

Delområde II
Delområde II er ikke velegnet til udstykning i erhvervsgrunde – 
dels på grund af højspændingsledningerne her, dels på grund af 
det meget skrånende terræn. Delområde II udlægges derfor som 
et grønt fællesareal for erhvervsområdet. Her anlægges grøfter 
og en sø til tagvand, fra de nord for liggende erhvervsgrunde, 
der ønskes nedsivet i området. Delområdet vil få karakter af en 
grønning, der planlægges anlagt og beplantet, sådan at den kan 
være et aktiv for det naurlige plante- og dyreliv, som supplement 
til den biologiske spredningskorridor, samt for erhvervsområdets 
brugere. Delområde IIb udlægges som et areal til en tagvandsled-
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Kortskitsen herunder illustrerer fæl-
lesearealets forskellige funktioner, 
herunder at understøtte det natur-
lige dyre- og planteliv  i området 

ning og beplantning og med mulighed for anlæg af en sti fra den 
nordlige del af erhvervsområdet til det centrale, grønne område. 

Placeringen af delområde IIb fastlægges sådan, at det place-
res som et 20 m bredt bælte omkring en endnu ikke placeret 
tagvandshovedledning. Den endelige placering af denne led-
ning afhænger af den konkrete udstykning og vejbetjening af 
delområde Ic.

Indretningen af delområde II skal opfylde fl ere forskellige mål, 
hvorfor områdets anlæg og beplantninger m.v. udformes med 
henblik på:

• At muliggøre nedsivning af tagvand for bebyggelse inden 
for delområde Ib og Ic.
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• At etablere afskærmende beplantning mod byggegrundene 
og det åbne land

• At etablere arealer der kan understøtte spredningskorrido-
rens formål

• At etablere arealer til færdsel

Delområde III
Delområde III omfatter arealer til færdselsformål (Frodebjergvej) 
samt et areal til Svestrup Å. Inden for arealet til Frodebjergvej 
kan der anlægges en sti langs med vejen.

Lokalplanens forhold til anden lovgivning og plan-
lægning 

Kystnærhedszonen 

Lokalplanområdet er beliggende inden for og nær den ydre 
grænse for kystnærhedszonen 3 km fra Roskilde Fjord. På grund 
af afstanden til kysten, terrænforholdende og bebyggelsen mel-
lem fjorden og lokalplanområdet, opleves lokalplanområdet ikke 
som en del af kystlandskabet. Roskilde Fjord og områderne ved 
fjorden er ikke synlige fra lokalplanområdet. 

Planerne om at udvide det eksisterende Værebro erhvervsområde 
er begrundet i ønsket om at tilvejebringe erhvervsarealer til nye 
virksomheder ved udvidelse og afrunding af området, der har en 
god trafi kal beliggenhed. Lokalplanen giver mulighed for byggeri 
med bygningshøjder på op til 10 m. Bygningshøjden er begrundet 
i ønsket om at imødekomme behovet for byggeri til af industri- og 
lagerformål, hvor der typisk er brug for forholdsvis store rum-
højder. I naboområdet mod øst (lokalplan 15) er den maksimalt 
tilladte bygningshøjde ligeledes 10 m i områdts centrale del og 
8,5 m nord for højspændingsledningerne. I naboområdet mod 
nord (lokalplan 85) er den maksimalt tilladte bygningshøjde 8,5 
m og ingen bygning må overskride et vandret højdegrænseplan i 
kote 39,69 (DVR90). Dette højdegrænseplan er tillige gældende 
efter nærværende lokalplan.   

På den baggrund er det kommunalbestyrelsens opfattelse at 
kystnærhedszonen ikke er til hinder for den planlagte byudvikling, 
der er begrundet i ønsket om en mindre udvidelse og afrunding 
af det eksisterende erhvervsområde, i overensstemmelse med 
kommuneplan 2013-2025.
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Kystnærhedszonen (hvid skrave-
ring) omfatter et område inden for 
en afstand af 3 km fra Rosklide 
Fjord.

Billedet her under viser Tangbjerg 
og Værebrovej (varebilen midt 
i billedet) set fra Svalehøjvej. 
Fra erhvervsområdets fællesareal 
bevares en udsigt mod det åbne 
land mod vest. Samtidigt betyder 
anlægget af et grønt fællesareal, 
at bebyggelsen - set fra Tangbjerg 
- delvist skjules af beplantning (se 
illustrationen s. 15).

Bebyggelse inden for lokalplanområdet vil påvirke landskabet, 
idet området er højtliggende med højdekoter i intervallet 6-29 
m (DVR90).  Fra Svestrup landsby og Tangbjerg vil udsigten over 
landskabet blive begrænset i nogen grad af ny bebyggelse i lokal-
planområdet. Det bemærkes, at erhvervsområdets bebyggelse 
ikke helt vil lukke for udsigten  fra Svestrup mod syd og øst, da 
et bælte på ca. 200 m langs Værebrovej friholdes for byudvilkling.
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Illustrationen angiver fotostand-
punkterne for de efterfølgene fotos, 
der viser bebyggelsens placering i 
landskabet.

Skitsen viser et eksempel på en 
bebyggelsesplan, udarbejdet som 
grundlag for visualiseringerne på 
modstående side

Visualiseringer
For at illustrere lokalplanens påvirkning af kystlandskabet er 
der udarbejdet to sæt illustrationer,  der viser bebyggelsens 
placering i landskabet. På den modstående side vises et 
eksempel på en bebyggelse i området - se bebyggelsesplanen 
nedenfor - set fra henholdsvis Tangbjerg og Møllevej i Jyllinge.
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Illustrationen herunder  viser lokalplanområdet set fra Tangbjerg. Uden og med ny bebyggelse, der muliggøres 
med lokalplanen. Billedet viser området som set i en kikkert, der forstørrer ca. 1,3 gange.

Illustrationerne herunder viser lokalplanområdet set fra Møllevej i Jyllinge. Uden og med ny bebyggelse, der 
muliggøres med lokalplanen. Billederne viser området som set i en kikkert, der forstørrer ca. 9 gange.
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Drikkevand og grundvand

Lokalplanområdet ligger inden for forsyningsoplandet for Ege-
dal Forsyning A/S. Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning 
herfra. Der er ingen private vandboringer i lokalplanområdet. 
Egedal Forsyning A/S har tre indvindingsboringer, som forsy-
ner en stor del af Ølstykke med drikkevand, beliggende ca. 
500 m nordøst for lokalplanområdet.

Hele Egedal Kommune er udpeget som ”Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser” (OSD). Omkring 20 pct. af lokalpla-
nområdet er desuden af staten udpeget som NFI-område, 
dvs. nitratfølsomt indvindingsområde. Dette hænger sammen 
med, at lerlagstykkelsen nogle steder inden for lokalplanom-
rådet er mindre end 5 m tykt. Det betyder, at der i området 
er en meget ringe naturlig beskyttelse af grundvandet, idet 
lerlagstykkelsen er afgørende for hvor godt grundvandet er 
beskyttet.

Naturstyrelsen har i tilknytning til vandplanlægningen ud-
formet retningslinjer for nye udlæg (ændret anvendelse) af 
arealer i OSD- og NFI-områder. Retningslinjerne gælder ikke 
for arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanlægningen, 
herunder området for nærværende lokalplan.  Egedal Kom-
mune ønsker dog at inddrage intentionerne i disse retningslin-
jer i nærværende lokalplan. Lokalplanen fastlægger på denne 
baggrund bestemmelser, der dels udelukker særligt grund-
vandstruende virksomheder (liste 1, som vist neden for) fra  
området, dels stiller skærpede krav til virksomheder inden for 
delområde Ic, hvor der  kun må etableres virksomheder, der er 
mindre grundvandstruende (liste 3, som vist neden for).

I et bilag til de nævnte retningslinjer (Bilag 1, Naturstyrel-
sen oktober 2012) er udarbejdet tre lister, som virksomheder 
kan opdeles i. Inddelingen af virksomheder i de tre lister (se 
neden for) er foretaget under hensyntagen til mulighederne 
for at beskytte grundvandet og påvirker ikke virksomhedernes 
muligheder for at opnå nødvendige godkendelser, som f.eks. 
miljøgodkendelser. Virksomhedernes oplag og anvendelse af 
forureningsstoffer vil være afgørende for, hvilken af de ovenfor 
nævnte lister en virksomhed henregnes under.  

1. Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, dvs. 
virksomheder og anlæg med større oplag og anvendelse 
af mobile forureningskomponenter, herunder organiske 
opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter, så som 
deponeringsanlæg, jordrenseanlæg, større transportan-
læg, store oplag af mineralolieprodukter, som kraftværker, 
olieraffi naderier og store olielagre,

2. Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, 
dvs. virksomheder og anlæg med oplag og anvendelse af 
mobile forureningskomponenter, så som virksomheder til 
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nyttiggørelse af eller bortskaffelse af affald, autoophug, 
autolakering, benzinstationer, overfl adebehandling af me-
taller og plast med kemikalier, overfl adebehandling med 
organiske opløsningsmidler, asfaltfabrikker, større oplag 
af organiske eller uorganiske produkter, kemikalier o.l., 
herunder plantebeskyttelsesmidler, større produktion af 
mineraluld, renserier, virksomheder der fremstiller skum-
plast og andre polymere materialer, træimprægnerings-
virksomheder, garverier, større nedgravede tanke med olie 
og kemikalier, mindre oplag af olie og benzin, Lufthavne, 
fl yvestationer og fl yvepladser, kalkværker, svømmehaller 
o.l., biogasanlæg og komposteringsanlæg.  

3. Mindre grundvanstruende virksomheder og anlæg, dvs. 
virksomheder der er kendetegnet ved at have ingen eller 
kun ubetydelige oplag eller anvendelse af mobile forure-
ningskomponenter, herunder boliger, hoteller, restauran-
ter, kontorer, servicevirksomhed som banker og butikker 
o.l., kulturelle virksomheder og institutioner, som med-
borgerhus, vandrerhjem, gymnasium, skoler m.v., anten-
neanlæg, vindmøller, pumpestationer m.v. Disse virksom-
heder og anlæg kan i nyudlagte områder kun etableres 
i NFI-områder, hvis særlige tiltag sikrer beskyttelse af 
grundvandet

Landsplandirektiver

Lokalplanområdet har været udlagt til erhvervsformål i Øl-
stykke Kommunes første kommuneplan fra 1980’erne og er 
beliggende inden for arealer, der i Fingerplan 2013, er udlagt 
i det ydre storbyområde, der kan planlægges til byformål og 
overføres til byzone. Lokalplanen er på den baggrund i over-
ensstemmelse med landsplandirektivet (Fingerplan 2013).

Kommuneplan 2013-2025

Kommunelan 2013-2025 er udarbejdet og vedtaget sidelø-
bende med nærværende lokalplan. Dette indebærer, at der er 
overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestem-
melser og bestemmelserne i lokalplanen. I kommuneplanen 
er lokalplanområdet udlagt til erhvervsformål; lettere industri, 
lager-, håndværks- og værkstedsvirksomhed. 

Området er omfattet af kommuneplanens rammebestem-
melse E3-7, der fastlægger den maksimale bebyggelsespro-
cent for den enkelte ejendom til 60%. Bebyggelsesprocenten 
er hævet i forhold til den hidtil gældende kommuneplan, 
hvorved der kompenseres for, at en del af området ikke er 
velegnet til udstykning i erhvervsgrunde og derfor, med lokal-
planen, friholdes for bebyggelse. 
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Illustrationen viser de værdifulde 
landskaber (grøn skravering) og 
spredningskorridoren (rød skrave-
ring)

Landskab

Området ligger nord for udpegede, værdifulde landskaber 
omkring Værebro Ådal; i Ølstykke-Stenløse morænelandskab. 
Kommuneplanens retningslinjer fastlægger for dette land-
skab, at de visuelle sammenhænge skal bevares og styrkes. 
Kommuneplanens udlæg af arealer til udvidelse og afrunding  
af det eksisterende område er sket under hensyn til landska-
bet sådan, at arealerne langs Værebrovej friholdes for byud-
vikling. Endvidere sikrer lokalplanens udlæg af et centralt, 
grønt område, at erhvervsområdet åbnes op mod landskabet 
mod vest. Udvidelsen af erhvervsområdet kan på denne måde 
ske uden væsentlig forringelse af værdifulde landskabstræk  - 
Værebro Ådal og det omkringliggende morænelandskab. 

Lokalplanens centrale område, nord for de eksisterende 
højspændingsledninger, giver også erhvervsområdets brugere 
mulighed for udsigt mod vest, mod den lavereliggende Være-
brovej og områderne ved Tangbjerg og Svestrup.

Spredningskorridor

Erhvervs0mrådet stækker sig ind i en spredningskorridor, 
beliggende vest for erhvervsområdet. Spredningskorridoren 
skal sikre gode betingelser for det naturlige plante- og dyreliv. 
En mindre del af den spredningskorridoren, der i denne egn 
har en betydelig udstrækning, udlægges med lokalplanen til 
byformål. Kommuneplanens retningslinjer betyder at:
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Illustrationen viser udstrækningen 
af kulturmiljøet omkring Svestrup 
landsby (gul skravering).

Spredningskorridorer skal bevares og forbedres som leveste-
der for det vilde dyre- og planteliv.

Der må ikke foretages ændringer som overskærer sprednings-
korridorerne og spredningskorridorernes biologiske værdi, 
uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. 

Spredningsmulighederne for dyr og planter skal søges øget 
gennem forbedring af eksisterende naturområder eller etable-
ring af nye. Lokalplanen imødekommer formålet med ret-
ningslinjerne, idet arealerne i den centrale del af området skal 
indrettes med henblik på at understøtte spredningskorridoren. 

Kulturmiljøer
Den syd-vestligste del at lokalplanområdet er beliggende nær  
kulturmiljøet omkring Svestrup landsby:

1. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal områdets karak-
ter, visuelle udtryk og oplevelsesmuligheder beskyttes/
styrkes. Nyt byggeri, tekniske anlæg og ændret arealan-
vendelse må kun fi nde sted såfremt det indpasses uden 
at forringe områdets eksisterende karakter, visuelle udtryk 
samt oplevelsesmuligheder.

2. Svestrups karakteristiske hovedtræk med markante gårde, 
gadekær, græsrabatter, levende hegn og markanttræer-
skal bevares.
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Det vurderes at lokalplanen kun i mindre omfang berører kultur-
miljøet omkring Svestrup landsby og at lokalplanens udformning 
understøtter områdets indpasning i landskabets overordnede 
karaktertræk.

Lokalplanlægning

Nærværende lokalplan omfatter en del af et allerede lokalplan-
lagt område; nemlig en del af erhvervsområdet ved Svalehøjvej, 
omfattet af lokalplan 85. Tre erhvervsgrunde, der ligger på græn-
sen mellem det nye og det eksisterende område, kan udvides, så 
de kommer til at ligge i begge områder. Nærværende lokalplan 
skal for disse ejendomme sikre, at der fastlægges et ensartet 
administrationsgrundlag for sådanne ejendomme. Lokalplanen 
betyder endvidere, at eksisterende beplantningsbælter, mellem 
det nye og det eksisterende erhvervsområde, kan fjernes, så 
arealerne kan anvendes til erhverv.

Den eksisterende lokalplan 85 afl yses delvist for det område, 
der er omfattet af nærværende lokalplan. Den del af lokalplan 
85, der omhandler grundejerforeninger, opretholdes.

Lokalplan 07 for et område ved Frodebjergvej - øst for nær-
værende lokalplan - giver mulighed for at etablere et regn-
vandsbassin til overfl adevand fra erhvervsområdet. Egedal 
Forsyning A/S har oplyst, at man i stedet for dette regn-
vandsbassin ønsker, at etablere et regnvandsbassin i området 
syd for Frodebjergvej. Egedal Kommune behandler derfor en 
landzoneansøgniong om tilladelse til et regnvandsbassin syd 
for Frodebjergvej.

Udsigt fra Svalehøjvej mod syd over 
Værebro Ådal
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Trafi k

Behovet for vende- og bakkemanøvrer på de eksisterende veje 
reduceres når Svalehøjvej forlænges til Frodebjergvej. Den nye 
vejtilslutning vil også forbedre tilgængeligheden til området. 

De vigtigste busforbindelser omkring området kører på Være-
brovej, hvor linje 600S, med to stoppesteder på Værebrovej, har 
10-minutters drift i myldretiden. Adgangen fra bustoppestederne 
til erhvervsområdet kan ske ad Frodebjergvej og Svalehøjvej. 
Inden for vejarealet til Frodebjergvej kan der etableres en sti til 
Værebrovej, og dermed til busstoppestederne her.

Med den forventede udbygning af Frederikssundsmotorvejen 
med en 3. etape, vil erhvervsområdet få adgang til motorvejs-
nettet, med tilkørsler fra Roskildevej og Skatskærvej. Derved vil 
områdets trafi kale placering i forhold til det overordnede vejnet 
blive betydeligt forbedret. 

Energi og Varmeforsyning

Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse skal opføres i bedste 
energiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 
Etablering af solcelleanlæg på erhvervsejendomme forudsætter, 
at der meddeles byggetilladelse hertil efter gældende regler.

Spildevand

Området er separatkloakeret og spildevandsnettet forudsættes 
udbygget ved områdets byggemodning. Spildevandet ledes til 
Ølstykke renseanlæg,  der har kapacitet til den øgede mængde 
spildevand. Udledningen af overfl adevand sker via forsinkel-
sesbassin, med en udledning svarende til naturlig afstrømning. 
Svestrup Å bliver derfor ikke yderligere påvirket ved normale 
nedbørshændelser. 

Områdets anlæg for nedsivning af tagvand (delområde II) skal 
sikre at tagvandet nedsives. Jordbundsprøver har vist at jordbun-
den er velegnet hertil. 
Der etableres overløb til det eksisterende regnvandssystem, 
der planlægges udbygget med et nyt regnvandsbassin syd for 
Frodebjergvej.

Affaldshåndtering 

Ved udformningen af erhvervs- og boligområder skal der tages 
hensyn til virksomhedernes og husholdningernes mulighed for at 
opfylde kravene til kildesortering af affald, beskrevet i regulativ 
for erhvervsaffald for Egedal Kommune, regulativ for hushold-
ningsaffald for Egedal Kommune og affaldsbekendtgørelsen. 
Udformningen skal endvidere tage hensyn til virksomheder og 
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husholdningers mulighed for at opfylde krav til adgangsvej for 
renovationsmedarbejdere og biler for de virksomheder og hus-
holdninger, der er tilmeldt de kommunale ordninger. Kravene er 
beskrevet i regulativ for husholdningsaffald.

Støj

Lokalplanområdet udlægges til lettere industri, værksteds- og 
lagervirksomhed. Der må kun indrettes virksomheder, der ikke 
eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af lugt, støj- 
eller luftforurening. 

En del af erhvervsområdet; delområde II, udlægges som fæl-
lesareal for det nye erhvervsområde. Fællesarealerne udlægges 
til anlæg for nedsivning af tagvand samt beplantning. Området 
vil kunne anvendes til kortvarigt ophold for erhvervsområdets 
brugere, men udlægges ikke som et rekreativt område (støjføl-
som anvendelse). 

Zonering og miljøklasser

For så vidt angår virksomhederne kategorisering i miljøklasser 
henvises til lokalplanens bilag A om miljøklasser. Nærværende 
lokalplan udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-4.

Tilladelser fra andre myndigheder eller i henhold 
til anden lovgivning

Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ikke tilladelser eller 
dispensationer fra andre myndigheder eller efter anden lovgiv-
ning, men opmærksomheden henledes på, at servitutter og 
deklarationer, der opretholdes efter lokalplanens ikrafttræden 
kan sætte begrænsninger for den enkelte ejendoms udnyttelse, 
herunder f.eks. deklarationer til sikring af forsyningsledninger, 
højspændingsledninger o.l.

Museumsloven 

Langs grænsen mellem det eksisterende og nye område fi ndes 
et jorddige, beskyttet efter museumsloven. Museumslovens 
bestemmelser herom er ikke gældende for arealer i byzone. Her 
kan lokalplaner optage bestemmelser om bevaring af jord- og 
stendiger. Med nærværende lokalplan vil diget være beliggende 
inde et område med erhvervsgrunde på begge sider. Diget ind-
går ikke længere i en sammenhængende digestruktur eller i det 
kulturhistoriske landskab. Digets funktion som biologisk levested 
erstattes endvidere i vid udstrækning af beplantninger m.v. inden 
for lokalplanens fællesarealer. På den baggrund vurderes det 
ikke, at en bevaring af diget kan begrundes i de hensyn, som 
museumsloven varetager. 
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Inden for lokalplanområdet kan der fi ndes væsentlige fortids-
minder. Hvis der under jordarbejder fi ndes spor af fortidsminder 
skal Kroppedal Museum straks underrettes og arbejdet standses, 
i henhold til museumslovens §27, stk.2 (lovbekendtgørelse nr. 
1505 af 14. december 2006). Kroppedal Museum anbefaler, at 
der foretages arkæologiske udgravninger i god tid inden anlægs-
arbejder iværksættes. I modsat fald kan fund af fortidsminder 
medføre at arbejdet må standses i op til ét år. Kroppedal museum 
indgår gerne i samarbejder om arkæologiske forundersøgelser, i 
henhold til museumslovens § 26, og om en eventuelle, egentlige 
udgravninger forud for jordarbejders påbegyndelse. En arkæolo-
gisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget 
og kvaliteten af eventuelle fortidsminder.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) har myn-
digheder 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 derfor foretages en 
vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en 
miljøvurdering. På baggrund af en screening af denne lokalplan 
vurderes det, at lokalplanen ikke medfører så væsentlig påvirk-
ning af miljøet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planen. 
Nedenfor opridses de væsentligste temaer, som screeningen af 
denne lokalplan har omfattet.

Natur, landskab og kultur

Lokalplanen omfatter ikke beskyttet natur, men er beliggende 
nær udpegede, værdifule landskaber. Landskabet og kulturmil-
jøet omkring Svestrup landsby påvirkes kun i begrænset omfang, 
da lokalplanområdet er beliggende på grænsen af det udpegede 
kulturmiljøområde omkring Svestrup landsby.

Lokalplanen ligger inden for og på grænsen af kystnærhedszonen 
3 km fra Roskilde Fjord. Lokalplanområdet opleves ikke som en 
del af kystlandskabet på grund af de topografi ske forhold. Lo-
kalplanområdet omfatter ikke § 3-områder med beskyttet natur. 
De nærmeste § 3-områder er ca. 400 væk.
 
Lokalplanen giver mulighed for byggeri, der vil reducere mulig-
hederne for udsigt over landskabet fra det eksisterende erhvervs-
område og i begrænset omfang fra byområderne ved Svestrup 
og Tangbjerg. Udsigten fra erhvervsområdet mod det åbne land 
(mod vest) opretholdes i et vist omfang ved etablering af et 
centralt, grønt området til nedsivning af tagvand. Lokalplanens 
bestemmelser om beplantningsbælter muliggør, at udsigten 
mod sydvest delvist bevares.
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Lokalplanområdet ligger delvist inden for spredningskorridoren. 
Lokalplanen foreskriver etablering af kompenserende foranstalt-
ninger gennem bestemmelser om beplantning og indretning af 
det centrale område til nedsivning af tagvand.  

Habitatvurdering

Der er ikke kendskab til forekomsten af bilag IV-arter (truede 
arter) inden for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er beliggende knap 3 km fra Roskilde Fjord og 
ca. 8 km fra Damvad Å (Buresø, Ganløse Egede,  Bastrup Sø), 
der er internationale habitatområder. 

Grundvand

Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med sær-
lige drikkevandsinteresser. En mindre del af området er udpeget 
som nitratfølsomt område (NFI-område) med ringe, naturlig 
beskyttelse af grundvandet. Lokalplanen fastsætter på denne 
baggrund anvendelsesbestemmelser, der forhindrer etablering af 
virksomheder og anlæg, der er særligt grundvandstruende. I en 
del af området (NFI-området, delområde Ic) kan der endvidere 
kun etableres virksomheder og anlæg der er mindre grundvand-
struende, se herom beskrivelsen af pkt. 3 i redegørelsens afsnit 
om lokalplanens forhold til anden planlægning, under grundvand.

Påvirkninger af søer og vandløb

Udledning af overfl adevand fra befæstede arealer (-tagfl ader) 
sker via forsinkelsesbassin, med en udledning svarende til na-
turlig afstrømning. Svestrup Å vil derfor ikke blive yderligere 
belastet.

Trafi k

Udvidelsen af erhvervsområdet vil betyde øgede trafi kmængder i 
begrænset omfang. Etableringen af Svalehøjvejs forlængelse vil 
forbedre fremkommeligheden og nedsætte risikoen for trafi kulyk-
ker på grund af faldende behov for vende- og bakkemanøvrer i 
erhvervsområdet. Med etableringen af Frederikssundsmotorve-
jens 3. etape forbindes området med det overordnede vejnet.

Levevilkår

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye virksomheder 
og arbejdspladser.
Gennem lokalplanens bestemmelser kan det sikres at miljøet, 
herunder grundvandet, ikke påvirkes negativt i væsentligt om-
fang.
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Afgørelse

Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af projekter, som 
er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 og berører ikke 
internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes 
ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Egedal kom-
munalbestyrelse har derfor efter miljøvurderingslovens §4 og 
efter bestemmelsen i §3, stk. 1, nr. 3 afgjort, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering af denne lokalplan.
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Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 
af 27. maj 2013) - fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i § 2 nævnte område. 

§ 1. Formål med lokalplanen 

1.1
Lokalplanens formål er
• at udlægge arealer til erhvervsformål (delområde I); lettere 

industri, lager- og værkstedsvirksomhed. 
• at udlægge fællesarealer (delområde II) for det nye er-

hvervsområde (Ib, Ic og Id) til nedsivningsanlæg for tagvand; 
skråningsarealer, beplantningsbælter og arealer for højspæn-
dingsledninger. 

• at overføre landzonearealerne matr. nr. 3ad og 3æ, Svestrup 
by, Ølstykke til byzone.  

• at fastlægge områdets hoveddisponering og vejebetjening
• at sikre afskærmende beplantningsbælter mellem erhvervs-

grundene og det åbne land vest for lokalplanområdet.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus 

2.1 
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
matr. nre. 2db, 2dc, 2cæ, 3ad, 3æ samt del af matr. nre. 2da og 
7000e (vejareal) Svestrup by, Ølstykke, samt alle parceller der 
efter den 11. marts 2013 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 
Lokalplanområdet opdeles i følgende delråder, som vist på 
kortbilag 1:
Delområde I ( Erhvervsarealer)
Delområde II (Fællesareal til anlæg for nedsivning af tagvand, 
beplantningsbælter og beplantning. Beliggenheden af delom-
råde IIb fastlægges sådan, at placeringen følger den fremtidige 
placering af en tagvandsledning fra delområde Ib og Ic til de syd 
for liggende fællesarealer. Delområde IIb udlægges i en bredde 
af 20 m omkring tagvandsledningen.   

Delområde III (Areal til Frodebjergvej, sti langs Frodebjergvej 
samt til Svestrup Å)
 
2.3 
Med lokalplanen overføres matr. nr. 3ad og 3æ, Svestrup by, 
Ølstykke til byzone.
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§ 3. Områdets anvendelse 

3.1
Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes 
bebyggelse til boligformål.

3.2 
Inden for lokalplanområdet må der ikke indrettes arealer eller 
bebyggelse til detailhandel.

3.3 
For lokalplanens enkelte delområder I og II, vist på kortbilag 1, 
fastlægges følgende anvendelsesbestemmelser, som nævnt i 
§§ 3.4-3.8.

3.4 
Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun 
indrettes arealer eller bebyggelse til erhverv så som lettere indu-
stri, lager- og værkstedvirksomhed, svarende til miljøklasse 3-4, 
jf. bilag A, Der kan kun etableres bebyggelse til kontorformål, 
såfremt denne har tilknytning til den enkelte industri-, lager-, 
værkstedsvirksomhed. Inden for delområde I må der kun udøves 
virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener 
i form af lugt, støj- eller luftforurening.

3.5 
Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres særligt grund-
vandstruende virksomhed. 

3.6 
Inden for delområde Ic, vist på kortbilag 1, må der ikke etableres 
grundvandstruende virksomheder eller anlæg, bortset fra virk-
somheder og anlæg, der er mindre grundvandstruende.

3.7 
Delområde II, vist på kortbilag 1, må kun anvendes som fælles-
areal for erhvervsområdet; arealer til tekniske anlæg som anlæg 
for nedsivning af tagvand, arealer til højspændingsledninger m.v., 
samt beplantningsbælter og anden beplantning. Området må 
endvidere anvendes til kortvarigt ophold. Delområde IIb, udlæg-
ges til en tagvandsledning og beplantning. Inden for delområdet 
kan der anlægges en sti, der giver adgang til delområde I. 

3.8 
Delområde III må kun anvendes som vej-, sti- og rabatarealer 
samt til Svestrup Å.

§ 4. Udstykning 

4.1 
Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun udstykkes i 
overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 2. 

Note til § 3.2: 
Internetbutikker og postordrevirk-
somheder uden fast åbningstid 
betragtes normalt ikke som detail-
handel.

Note til § 3.6: 
Betegnelsen ”mindre grundvand-
struende virksomhed” henviser 
til statens retningslinjer for plan-
lægning i områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Se herom i 
redegørelsens afsnit om lokalpla-
nens forhold til anden planlæg-
ning, under grundvand
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4.2 
Ejendomme inden for delområde I, vist på kortbilag 1, må kun ud-
stykkes i erhvervsgrunde, veje og stier sådan, at erhvervsgrunde 
udstykkes med naboskel i princippet vinkelret på eller i forlæn-
gelse af den adgangsgivende vej. Den enkelte erhvervsgrund 
inden for delområde I må ikke udstykkes mindre en 3000 m². 
Bestemmelsen fi nder ikke anvendelse ved udstykninger, der har
til formål at udvide grunde i delområde Ia, vist på kortbilag 1, 
mod syd.

4.3 
Ejendomme inden for delområde I skal have direkte vejadgang 
til vejen A-B, nævnt i § 5.1, eller indirekte via vej, udlagt efter 
§ 5.3 (sidevej til Svalehøjvej). 

4.3
Delområde II må kun udstykkes sådan, at der fremkommer et 
eller fl ere grundstykker, der tilsammen omfatter hele delområde 
II. Arealer til veje og stier nævnt i § 5.1 og § 5.3 kan udstykkes 
fra ejendommene matr. nre. 3ad og 3æ, Svestrup by, Ølstykke. 

§ 5. Veje, stier og parkeringsforhold 

5.1. 
Der udlægges areal til en ny privat fællesvej (Svalehøjvejs for-
længelse), med en beliggenhed som vist på kortbilag 2 med 
betegnelsen A-B i en bredde af 12 meter.

5.2 
Vejret til vejen A-B har ejendommene matr. nr. 3ad og 3æ 
Svestrup by, Ølstykke samt alle parceller, der udstykkes herfra.

5.3
Nye veje inden for området skal tilsluttes vejen A-B og udlægges 
med en bredde på mindst 10 meter. Såfremt der etableres en 
sidevej til vejen A-B, som vist på kortbilag 2, i den nordlige del 
af delområde II, kan der anlægges en stiforbindelse til delområde 
I, i princippet som vist på kortbilag 2

5.4
Adgangsveje, som nævnt i § 5.3, der ender blindt, skal afslut-
tes i en vendeplads, med en bredde på mindst 18 meter og en 
længde på mindst 20 meter.

5.5
Ved vejtilslutninger til vejen A-B skal hjørnerne af de tilstødende 
ejendomme afskæres og oversigtsarealets form og størrelse, 
være minimum som beskrevet i Vejdirektoratets Hæfte ”Byernes 
trafi karealer, Hæfte 4, oktober 2000“.

Note til § 5.3:
En sti til delområde I kan anlæg-
ges i tracéet for en rørledning, der 
leder tagvand til nedsivningsanlæg 
i delområde II.
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5.6
Inden for delområde I skal der på den enkelte ejendom anlægges 
parkeringsarealer efter følgende regler:

• 1 p-plads pr. 30 m² etageareal til forretningsformål (ekskl. 
lager) og servicevirksomhed 

• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til kontor formål
• 1 p-plads pr. 75 m² etageareal til lager og fremstillingsformål

5.7 
For arealer, der anvendes til oplag, kan kommunalbestyrelsen 
stille krav om anlæg af parkeringspladser, herunder om arealer-
nes befæstelse og afl edning af overfl adevand, som betingelse 
for arealernes ibrugtagen.

5.8 
Parkeringsanlæg over 100 m² må kun udføres med befæstede, 
ikke vandgennemtrængelig befæstelse, forsynet med anlæg til 
afl edning af regnvand, udført efter gældende regler. 

§ 6. Ledningsanlæg 

6.1
Inden for lokalplanområdet forløber to parallelle højspændings-
ledninger (132 kV og 400 kV) som luftledninger. Begge luftled-
ningsanlæg er sikret med deklarationer, tinglyst 20. august og 3. 
september 1974. Deklarationerne fastlægger tilsammen et 52 m 
bredt deklarationsbælte med nærmere bestemmelser, der sikrer  
drift og vedligehold af højspændingsledningerne. Lokalplanen 
er ikke til hinder for fremtidige ændringer af beliggenheden 
af højspændingsledninger inden for området. Beliggenheden 
deklarationsbælterne er skitsemæssigt angivet på kortbilag 2.

6.2
Inden for lokalplanområdet må ledningsanlæg kun etableres som 
nedgravede kabler (jordkabler, jordledninger). Bestemmelsen 
fi nder ikke anvendelse for højspændingsledninger.

6.3 
Inden for området må der opstilles transformerstationer, som er 
nødvendige for at sikre områdets elforsyning, når bygningernes 
udformning afstemmes efter den omkringliggende bebyggelse.

§ 7. Forsyning og tekniske anlæg 

7.1 
Ny bebyggelse inden for området skal som minimum opføres 
efter bedste lavenergiklasse  i det til enhver tid gældende byg-
ningsreglement.

Note til § 6.1: 
Af deklarationerne fremgår, at der 
ikke må anlægges haver eller frugt-
plantager under ledningsnettet, at 
de arealer af ejendommene, der er 
beliggende under ledningsnettet 
samt 10 m uden for dette til begge 
sider, svarende til en samlet bredde 
på hhv. 29 m og 32 m, ikke må 
benyttes til bebyggelse, oplags-
plads, befærdet areal, sportsplads 
med tilhørende tilskuerpladser, 
stakkeplads eller lignende, og at 
der inden for dette område ikke 
anbringes stiger, stilladser eller 
andre høje genstande, samt at der 
ikke plantes vækster, hvis højde 
antages at kunne overstige 3 m, 
at baner, veje, brønde til vandfor-
syning samt fl agstænger ikke må 
komme ledningerne nærmere end 
10 m målt i vandret retning, at der 
under ledningsnettet og 15 m uden 
for dette til begge sider ikke må an-
bringes tråde hørende til elektriske 
hegn i større højde over jord end 1 m 
og ikke må anbringes trådformede 
antenner med tilhørende bærekon-
struktioner og barduner, at i øvrigt 
lovgivningens og myndighedernes 
til enhver tid gældende forskrifter 
angående elledninger overholdes.

Note til  § 6: 
Ledninger der måtte befi nde sig i 
området, så som kloak- og vand-
ledninger, el,  telefon, antenne  m.v. 
skal respekteres eller omlægges 
efter aftale med ledningsejeren.
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7.2
Tagvand fra bebyggelse inden for delområde Ib, Ic og Id, vist 
på kortbilag 1, skal tilsluttes nedsivningsanlæg for tagvand i 
delområde II. Anlæg til afl edning af overfl adevand i øvrigt (ikke 
tagvand) skal tilsluttes offentligt regnvandsanlæg.

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering 

8.1 
Inden for delområde I, vist på kortbilag 1, må bebyggelsespro-
centen for den enkelte ejendom ikke overstige 60%. Det bebyg-
gede areal på den enkelte ejendom må ikke overstige 50 % af 
grundarealet. 

8.2 
Inden for delområde I, vist på kortbilag 1, må bebyggelse ikke 
opføres i mere end 2 etager. Intet punkt af en bygningers yder-
vægge eller tagfl ader må være hævet mere end 10 meter over 
terræn eller godkendt niveauplan, målt efter reglerne i byg-
ningsreglementet, dog må et højdegrænseplan i kote 39.69 m 
(DVR90) ikke overskrides.

8.3 
Inden for delområde Ib, Ic og Id må bebyggelsens stueplan ikke 
etableres med gulvniveau i større højde over godkendt niveauplan 
end 30 cm.

8.4 
Inden for delområde II og III må der ikke opføres bebyggelse. 
Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til enkelte, mindre 
bygninger (op til 25 m²) i delområde II, som er nødvendige for 
områdernes drift.

§ 9. Bebyggelsens ydre fremtræden 

9.1
Til udvendige bygningssider samt tagfl ader må ikke anvendes 
selvlysende (fl uorescerede) farver. 

9.2
Blanke og refl ekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

§ 10. Skiltning og reklamering 

10.1 
Skiltning og reklamering må kun fi nde sted efter reglerne be-
skrevet i § 10.2 - 10.5, idet der skelnes mellem skiltning på ter-
ræn, skiltning på bygninger samt skilte for fl ere virksomheder, 
placeret ved indfaldsveje eller adgangsveje til erhvervsområdet:

10.2
Skiltning på terræn på den enkelte ejendom må kun opsættes 

Note til § 8.2: 
Bestemmelsen om et højdegræn-
seplan i kote 39.69 m (DVR90) 
har kun praktisk betydning for 
ejendomme med terræn eller ni-
veauplan over kote 29.69. Dette 
højdegrænseplan er tillige gæl-
dende i naboområdet, omfattet af 
lokalplan 85.

Note 1 til § 8.3: 
Niveauplanet fastsættes i forbin-
delse med byggesagsbehandlingen 
med afsæt i bebyggelsens place-
ring på grunden og terrænforhol-
dene. Bygningsmyndigheden kan 
fastsætte fl ere niveauplaner for en 
bebyggelse eller ejendom. 

Note  2 til § 8.3:
Bemærk at afl øb fra lavtliggende 
bebyggelse ikke altid vil kunne 
opnå tilstrækkeligt, naturligt fald 
til områdets spildevandsledninger. 

Note til § 9.2: 
Solfanger- og solcelleanlæg, der 
tilsammen dækker mindre end 1/3 
af den pågældende tagfl ade, forud-
sætter normalt ikke en dispensation 
fra bestemmelser, der forhindr  er 
blanke og refl ekterende tagmate-
rialer. Bemærk at solcelleanlæg 
på erhvervsbygninger forudsætter 
en byggetilladelse. Der henvises i 
øvrigt til kommunens retningslinjer 
for solceller og solfangere.
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ved indkørslen til den enkelte ejendom efter følgende regler:

a) For hver ejendom kan der kun opsættes ét skilt ved indkørslen 
til ejendommen.

b) Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, 
art og produktion og skal opfylde følgende: 
Et skilt må ikke overstige 1 m² på hver side. Skilte må ikke etab-
leres med større højde over terræn end 1 m.

Skilte vedrørende fl ere virksomheder på samme ejendom skal 
samles i ét skilt. Skilte må ikke udføres med retrorefl ekterende 
overfl ade (refl eksmateriale) eller være bevægelige.
 
Udvendig og indvendig belysning af skilte skal være afdæmpet 
(f.eks. som ved almindeligt anvendte færdselsskilte).
Der må ikke i tilknytning til skilte anbringes produkter, genstande, 
fl ag eller lignende. 

10.3 
For skiltning på bygninger fastsættes følgende bestemmelser:
Skilte må ikke placeres i større højde over terræn end bygningens 
sternlinje (linje for skæring mellem tagfl ade og facade). Skilte 
må ikke opsættes i gavltrekanter, på tagfalder eller lignende.

Skilte må kun orienteres mod virksomhedens adgangsvej, ikke 
mod naboejendomme, grønne områder, friarealer, områder uden 
for erhvervsområdet o.l.

Udvendig og indvendig belysning af skilte skal være afdæmpet 
(f.eks. som ved almindeligt anvendte færdselsskilte).

Der må ikke i tilknytning til et skilt anbringes produkter, gen-
stande, fl ag eller lignende. 

10.4 
Flagstænger og fl agborge med reklamefl ag samt skiltepyloner 
må ikke opsættes inden for lokalplanområdet. Kommunalbe-
styrelsen kan meddele tilladelse til opsætning af reklamefl ag 
og skiltepyloner til særligt publikumsorienterede virksomheder.

10.5 
Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til opsætning af fæl-
lesskilte for fl ere virksomheder eller erhvervsejendomme ved 
adgangsvej og indfaldsveje til området.

Note til § 10: 
Skiltebestemmelserne skal sikre, 
at skiltning begrænses til et ni-
veau, der svarer til besøgendes be-
hov for at orientere sig i området. 
Bestemmelsen om maksimal 
højde af skilte ved indkørsler skal 
sikre, at skiltningen ikke hindrer 
oversigten over færdselsarealerne. 

Billedet herover viser et eksempel 
på skiltning ved en virksomheds 
indkørsel jf. § 10.2. 

Billedet herover viser et eksempel 
på skiltning på en virksomheds 
bygning jf. § 10.3. 
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§ 11. Ubebyggede arealer og hegning

11.1 
Ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet skal ved beplant-
ning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, 
ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lig-
nende skal overholdes. Ubebyggede arealer, der ikke beplantes 
eller befæstes skal tilsås med græs.

11.2 
Beplantning inden for delområde II må kun udføres i overens-
stemmelse med den retningsgivende beplantningsplan, vist på 
kortbilag 3 og den supplerede beskrivelse i bilag 5 og 6.

11.3
Inden for delområde II udlægges to 8 m brede beplantnings-
bælter, benævnt P og Q, som vist på kortbilag 3. Beplantnings-
bælterne P og Q må kun beplantes i overensstemmelse med 
principperne for henholdsvis ”middelhøjt læhegn” (P) og ”højt 
læhegn” (Q), som beskrevet i bilag 5.

11.4
Inden for delområde II udlægges arealer til beplantningen R, som 
vist på kortbilag 3. Beplantningen må kun etableres i overens-
stemmelse med principperne for ”pilekrat med bøg”, som vist 
på bilag 6.

11.4
Inden for delområde II udlægges beplantningsbælter som be-
plantede skråningsarealer, vist på kortbilag 3 og benævnt S, T og 
U. Disse beplantningsbælter må kun etableres som beplantning 
bestående af en blanding af: Øret pil (2-3 m høj busk), Kvalkved 
(2-4 m høj busk samt Slåen (2-3 m høj busk).

11.5
Inden for delområde II udlægges et 2 m bredt beplantnings-
bælte mod Frodbjergvej langs Svestrup Å, som vist på kort-
bilag 3 og benævnt V. Beplantningsbæltet må kun beplantes 
med buskbeplantning af hjemmehørende arter, som en blan-
ding af Hvidtjørn, Hassel, Slåen og Mirabel.  

11.6
Ubebyggede arealer inden for delområderne I og II, vist på kort-
bilag 1, må kun terrænreguleres i overensstemmelse med den 
retningsgivende terrænreguleringsplan, vist på kortbilag 3, idet 
kortbilagets angivelser af koter for færdigt terræn henviser til 
DVR90, jf. dog bestemmelsen i § 11.7.

11.7
Inden for delområde I må supplerende terrænregulering på den 
enkelte grund (ud over den i terrænreguleringsplanen, vist på 
kortbilag 4, beskrevne) foretages efter følgende regler:

Note til § 11.2: 
For så vidt angår delområdets ud-
formning og funktion som en del 
af spredningskorridoren henvises 
til redegørelsens beskrivelse af de 
opstillede mål.

Note til § 11.6 
Den retningsgivende terrænregu-
leringsplan, vist på kortbilag 4, 
angiver for delområde Ia og Id de 
eksisterende terrænkoter. Her er 
terrænregulering kun nødvendig 
eller ønskelig i begrænset omfang.

Note til § 11.7, 1. punkt: 
Bestemmelsen svarer til den hidtil 
gældende bestemmelse for de 
pågældende ejendomme, jf. lokal-
plan 85. 
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Inden for delområde Ia (det eksisterende erhvervsområde) må 
terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til naturligt 
terræn ikke foretages.

Inden for delområde Ib, Ic og Id må terrænregulering på mere end 
+/- 1 m i forhold til den retningsgivende terrænreguleringsplan, 
vist på kortbilag 4, ikke foretages. Terrænregulering nærmere 
skel end 1 m må ikke foretages. Eventuelle støttemure må ikke 
etableres nærmere skel end 3 m og støttemure må ikke være 
højere en 1 m.

11.8
Inden for delområde II må der ikke opsættes fast hegn i skel 
mod matr. nr. 3a Svestup by, Ølstykke.

11.9
Inden for delområde Ib, Ic og Id må fast hegn langs skel mod 
delområde II, vist på kortbilag 1, kun opsættes bag skel på egen 
grund.

11.10
Inden for delområde II, vist på kortbilag 1, må hegn kun etableres 
som levende hegn.

§ 12. Betingelser for at ny bebyggelse og anven-
delse må tages i brug

12.1 
Erhvervsarealer og ny bebyggelse inden for delområde Ib og Ic 
må ikke tages i brug før beplantningsbælte P, vist på kortbilag 
3, er etableret i overensstemmelse med bestemmelsen § 11.3.

12.2 
Erhvervsarealer og ny bebyggelse inden for delområde Ic må 
ikke tages i brug før beplantningsbælte Q, vist på kortbilag 3, er 
etableret i overensstemmelse med bestemmelsen § 11.3.

12.3
Erhvervsarealer og ny bebyggelæse inden for delområde Id må 
ikke tages i brug før beplantningsbælterne V og Q, som vist 
på kortbilag 3, er etableret i overensstemmelse med bestem-

melsen § 11.5.

12.3 
Ny bebyggelse inden for delområde Ib og Ic må ikke tages i brug 
før der er etableret tilslutning til nedsivningsanlæg for tagvand, 
nævnt i § 7.2.

12.4
Erhvervsarealer og ny bebyggelse inden for delområde I må ikke 

Note til § 11.8: 
Bestemmelsen skal sikre passage-
mulighed  for dyrelivet over skellet 
mellem matr. nr. 3a og delområde 
II. Bestemmelsen er ikke til hinder 
for etablering af levende hegn.

Note til § 12.3: 
Bestemmelser om pligt til etab-
lering af øvrig beplantning inden 
for delområde II, ud over beplant-
ningsbælterne P og Q, kan optages 
i salgsbetingelser ved kommunens 
salg af grunde til erhvervsformål 
inden for området.
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tages i brug før der er etableret P-pladser som nævnt i §§5.6 
-  5.8
  

§ 13. Grundejerforening 

13.1 
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejendomme inden for lokalplanens delområde Ib, Ic 
og Id. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af 
fællesarealerne (delområde II), som nævnt i § 2.2, § 3.7 og § 
7.2, herunder af beplantning og anlæg til nedsivning af tagvand.

13.2 
Grundejerforeningen skal senest oprettes når havdelen af er-
hvervsarealet (delområde Ib, Ic og Id) er solgt. Grundejerforenin-
gens vedtægter skal godkendes af Egedal Kommune.

13.3 
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarea-
lerne; delområde II, nævnt i § 2.2, § 3.7 og § 7.2.

§ 14. Ophævelse af lokalplan

14.1 
Med nærværende lokalplan ophæves lokalplan 85 for de ejen-
domme, der er omfattet af nærværende lokalplan, idet § 11 i lo-
kalplan 85, der omhandler grundejerforeninger, dog opretholdes.

§ 15. Retsvirkninger

15.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges, og i
øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser (planlovens §18).

15.2
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme indenfor lokal-
planens 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.

15.3
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er
i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun
gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer

Note til § 13: 
Medlemspligten forpligter ikke 
den nuværende grundejer (Egedal 
Kommune) til at indtræde i grund-
ejerforeningen, så længe denne 
retligt eller faktisk disponerer som 
hidtil over sin ejendom. Men hvis 
den oprindelige grundejer tager 
ejendommen i (ændret) anvendelse 
i overensstemmelse med lokalpla-
nen, vil grundejeren have pligt til 
medlemskab. Standardvedtægter 
for grundejerforeningen kan tingly-
ses på grundene i forbindelse med 
udstykningen. Grundejerforeningen 
kan efterfølgende ændre vedtæg-
ten, under overholdelse af § 13.

Note til §14.1: 
Bestemmelsen om opretholdelse 
af §11 i lokalplan 85 skyldes, at 
planloven ikke giver hjemmel til 
bestemmelser om medlemspligt 
for områder, der er taget i brug. Da 
§11 i lokalplan 85 således fasholdes, 
fastholdes bestemmelsen om med-
lemspligt som hidtil.
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m.fl ., med mindre Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensa-
tionen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens
§§19 og 20).

15.5
I henhold til Planlovens §47 er der mulighed for at ekspropriere
ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation
vil være eaf væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.

15.6
I henhold til Planlovens §18 fortrænger lokalplanen privatretlige
byggeservitutter og andre tilsatandsservitutter, der er uforenelige
med planen.

15.7
Ved lokalplanens vedtagelse overføres arealer, der anvendes til
landbrug, garteri, planteskole eller frugtplantage til byzone. Det
betyder, at ejeren (efter planlovens §47 a) inden 4 år kan kræve
arealet overtaget af kommunalbestyrelsen mod erstatning. Det
er dog en betingelse, at arealet fortsat bruges til landbrug m.v.
på det tidspunkt, det kræves overtaget.

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse

Lokalplanforslaget har været offentlig høring fra den 2.9.2013 til 
den 28.10.2013. Lokalplanen er vedtaget af Egedal Kommunal-
bestyrelse den 18. december 2013 og er offentliggjort den 24. 
januar 2014. 

           Willy R. Eliasen                       Ulla Gramstrup  
            Borgmester                                 Direktør
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Bilag A

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande.

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den 
mindst miljøbelastende, og klasse 7 den
mest miljøbelastende.
* Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker 
omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med 
boliger så som forretninger, liberale erhverv, kontorer og små-
værksteder med butik.
* Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker 
omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, 
hvor der også fi ndes boliger så som Bogbinderier, elektronik-
værksteder og f.eks. laboratorier.
* Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker 
omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller 
industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom 
anvendelse såsom håndværksprægede virksomheder og visse 
servicevirksomheder.
* Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget 
belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør pla-
ceres i industriområder såsom levnedsmiddelfabrikker og mindre, 
overfl adebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier.
* Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret be-
lastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industri-
områder, såsom maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og 
lakindustrivirksomheder.
* Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget 
belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større 
industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forurenings-
følsomme naboer kan opnås, såsom asfaltfabrikker, slagterier, 
større maskin- og beton-fabrikker samt jernstøberier.
* Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt 
belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal 
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virk-
somhed, såsom medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og 
stålvalseværker. Herudover fi ndes der en række virksomheder 
og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden 
til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel 
kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, 
fl yvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. 

Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:
Klasse 1:     0 meter (i forhold til boliger)
Klasse 2:  20 meter (i forhold til boliger)
Klasse 3:  50 meter (i forhold til boliger)
Klasse 4: 100 meter (i forhold til boliger)
Klasse 5: 150 meter (i forhold til boliger)
Klasse 6: 300 meter (i forhold til boliger)
Klasse 7: 500 meter (i forhold til boliger)



38



39

2bq

2co

2cy

2cz

2cæ

2da

2db

2dc

2dd

2de

2df

2di

2dk

3a

3aa

3ac

3ad

3c

3d

3m

3n

3q

3t

3v

3z

3æ

7bø

7000e

7000e

2dg

Frodebjergvej

Ly
sh
øj
ve
j

Tinghøjvej

Væ
re
br
ov
ej

S
valehø

jvej

III

II

IIb

Ic

Ib

Ia

Ia

Id

Delområder

Lokalplanens afgrænsning

Matrikelskel

Matrikelnummer

Bygning

Vejkant

Kortbilag 1 - Lokalplanområde og delområder

Lokalplan 24 - Udvidelse af Værebro Erhvervsområde

05-07-2013

Målestok: 1:3000
22bd



40 Kortbilag



41Kortbilag



42 Kortbilag



43Kortbilag

Svalehøjvejs fo
rlæ

ngelse

B

A

Tjørnekrat
Dværg fyr/

Blågrøn rose/

Æble rose

Fælled græs

Fælled græs

Klippet græs

Klippet græs

Vinter eg / Dværg fyr/

Øret pil

Vinter eg / Dværg Fyr/

Blågrøn rose / Æble rose

Siv el. tagrør

Siv el. tagrør

Pilekrat m. bøg

Vinter eg/Dværg fyr/

Blågrøn rose/Æble rose

Mulig sti

Regnvands løb

Regnvands 

sø

Regnvands løb

T

R
S

Q

U

P

U

V

Frodebjergvej

Ly
sh

øj
ve

j

Tinghøjvej

Væ
re

bro
ve

j

S
valehø

jvej

Højt- og middel højt læhegn som betingelse for ibrugtagen
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grunde og færdselsarealer (S, T, U og V jf. § 11.5 og § 11.5)

Pilekrat med bøg (R jf. 12.4)

Kortbilag 3 - Beplantning

Lokalplan 24 - Udvidelse af Værebro Erhvervsområde

05-07-2013

Målestok: 1:3000
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Kortbilag 5 - Læhegn,
   princip for beplantning
Lokalplan 24 - Udvidelse af Værebro Erhvervsområde

05-07-2013

Beplantningsbælte Q - 3-rækket ’højt’ læhegn, planteprincip

   Beplantningsbælte P - 3-rækket ’middelhøjt’ læhegn, planteprincip

Planteliste for beplantningsbælte P:

Fjeldribs, Kvalkved, Slåen, Paradisæble, Mirabel, Grøn el, Vinter eg, Hassel, Vild æble, Stilk eg, Syren.

Planteliste for beplantningsbælte Q:

Fjeldribs, Kvalkved, Slåen, Paradisæble, Mirabel, Grøn el, Vinter eg, Hassel, Vild æble, Fuglekirsebær, Syren, Rød el.

Dette beplantningsprincip er tiltænkt langs områdets nord-veslige del, der er placeret højest i terrænet. Læhegnet 

plantes midt i den 10 meter brede spredningskorridor og beplantningen er tiltænkt som gemmested og ledelinje for dyr i 

området. Der er særlig lagt fokus på at sikre føde til dyrene, samt at skabe en bevoksning, der egner sig godt til skjul.

Træstammer kan smides i korridoren, når planterne begynder at vokse til og det ikke længere er nødvendigt at holde 

hegnet frit for 'ukrudt’. Træstammerne vil danne hjemsted for mange mindre dyr. 

Dette beplantningsprincip er tiltænkt langs områdets syd-vestlige del, der ligger lavest i terrænet. Udgangspunktet er 

det samme som ved princip for ’middelhøht læhegn’, men da grunden i den sydlige del er tiltænkt større industri, er 

enkelte plantearter byttet ud med typer, der giver et højere hegn og derved skærmer for industrien.
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Krattet består af forskellige arter af pil, da disse har 
gode vækstbetingelser i den fugtige jord og hurtigt vil 
danne dække for dyrene. Desuden er der tilføjet enkelte 
bøg, der har længere levetid og er mere robuste.

Kortbilag 6 - Pilekrat med bøg,
   princip for beplantning
Lokalplan 24 - Udvidelse af Værebro Erhvervsområde

05-07-2013
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B E K E N D T G Ø R E L S E  
 

Endelig vedtagelse af 
 Lokalplan 24 – udvidelse af Værebro erhvervsområde 

  
 
Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 18. 12. 2013 vedtaget 
ovenstående plan endeligt. 
 
Lokalplan 24 
Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for udvidelse at Væ-
rebro erhvervsområde, sådan at området udvides mod vest og syd. Sva-
lehøjvej kan forlænges til Frodebjergvej og give adgang til nye er-
hvervsgrunde til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Den 
centrale del af området med højspændingsledninger og skrånende ter-
ræn udlægges som fællesareal til nedsivning af tagvand. Ny bebyggelse 
kan opføres med højde på højst 10 m. 
 
På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden er der fore-
taget justeringer af planen, idet reglerne for skiltning er forenklede og 
reglerne for hvornår områdets ibrugtagen udløser krav om etablering af 
beplantningsbælter er skærpede. 
 
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 
24. januar 2014. 
 
Retsvirkninger 
Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller fak-
tisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der 
forinden er meddelt dispensation til det.  
 

Klagevejledning 
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan, hvad angår retlige for-
hold, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den of-
fentlige bekendtgørelse, det vil sige inden den 21. februar 2014.  Klagen 
skal sendes til Egedal Kommune, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse eller på 
mailadressen cpk@egekom.dk. Gebyrregler m.v. kan ses på 
www.nmkn.dk. 
 
 
Såfremt De ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal dette ske 
inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse. 
 
Planerne kan ses på kommunens biblioteker, på Center for Borgerser-
vice, Rådhustorvet 2 i Stenløse, samt på kommunens hjemmeside 
www.egedalkommune.dk  
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