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LOKALPLANENS REDEGØRELSE

Lokalplanområdet

Indenfor en årrække skal Stenløse udbygges med et nyt byområde syd for den eksisterende by. I 

Stenløse Syd bliver der i alt plads til 700-800 nye boliger, som placeres omkring fælleden, et stort 

friareal og naturområde centralt i bebyggelsen. De første 2 etaper er tidligere lokalplanlagt i ramme-

lokalplanen 3.1.1 Stenløse, samt i projektlokalplaner for de enkelte storparceller. 

Denne lokalplan fastlægger bestemmelser for 3. og 4. etape af Stenløse Syd. Lokalplanområdet er 

på ca. 42,5 ha. Hele Stenløse Syd-området er ialt på ca. 76 ha. Heraf udgør fælleden og de grønne 

kiler ca. 25 ha.  

Ortofoto over Stenløse Syd. Lokalplanområdet er markeret med rødt og boligområderne i Stenløse Syd er mar-

keret med hvidt. 

Lokalplanområdet er dyrket landbrugsjord. Der ligger 4 eksisterende boliger på ejendommene. I den 

del af lokalplanområdet, som er udlagt til fælled, ligger der et vådområde. Stenløse Syd er omgivet 

af et varieret landskab ned til Værebro Å, og i lokalplanområdet, som er let kuperet moræneland-

skab, findes flere gode udsigtspunkter.
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Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at fastsætte den overordnede struktur og bestemmelser for 3.-4. etape af 
Stenløse Syd og en del af friarealet fælleden 

De overordnede formål

Stenløse Byråd ønsker, at hele Stenløse Syd bliver et nyt attraktivt by- og naturområde, hvor der er 

et levende bymiljø med en bred variation af boligtyper og boligformer. For at sikre dette skal lokal-

planen indeholde mulighed for forskellige byggerier, med varieret arkitektur af høj kvalitet. Der skal 

tages særligt højde for udformningen af fælleden og overgangen mellem boliggrupperne og fælle-

den.

Det er en forudsætning, at Stenløse Syd skal integreres i den natur og det landskab, der omgiver 

byområdet. Derfor er det vigtigt, at området disponeres med udgangspunkt i det eksisterende land-

skab og terræn. For at sikre dette bygger lokalplanen videre på de væsentligste principper i vinder-

projektet fra idekonkurrencen i 2003, nemlig den store fælled i midten, kilerne ud til det åbne land 

samt en hensigtsmæssig placering af veje, stier og bebyggelser i forhold til landskabets terræn. 

Vinderprojektet for Stenløse Syd udarbejdet af Bystrup Arkitekter  
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Den indbyrdes placering af vejene og boligerne i forhold til hinanden skal begrænse støjgenerne fra 

vejene mest muligt. Det er også vigtigt fra starten at prioritere trafiksikkerheden, så der tages hensyn 

til cyklister og gående. 

Forebyggelse af kriminalitet skal indtænkes i disponeringen af den nye bebyggelse, ved f.eks. be-

byggelsens placering i forhold til veje og stier, ved ordentlig belysning langs veje og stier i boligom-

råderne og ved at sikre gode muligheder for udfoldelse, oplevelser og uformel nabokontakt, ikke 

mindst på friarealerne. 

Stenløse Byråds Plan- og Agenda 21 Strategi lægger særligt vægt på at reducere miljøbelastning og 

ressourceforbrug i forbindelse med byggeri. Der er gennemført en vurdering af de væsentligste mil-

jøkonsekvenser ved udbygningen af Stenløse Syd, og lokalplanen indeholder bestemmelser, der 

skal reducere påvirkningen af miljøet, blandt andet ved krav om opførelse af lavenergihuse, genan-

vendelse af regnvand til toiletskyl samt forbud mod brug af miljøskadelige stoffer (pvc og trykim-

prægneret træ) i byggeriet. Disse krav vil desuden blive tinglyst på alle parceller inden de udbydes. 

Lokalplanen vil blive suppleret med en bygherrevejledning, der indeholder gode råd og anbefalinger 

for opførelse af byggeri inden for lokalplanområdet 

Konkrete formål

Lokalplanens bestemmelser regulerer anlæggelsen og udbygningen af fælleden og parcelhusud-

stykningen (delområde 2). Den regulerer desuden de overordnede veje og stier i lokalplanområdet. 

Den giver desuden mulighed for at udvide området ved Rådyrleddet, der er udlagt til børneinstituti-

on, således at cirka 1200 m2 af fælleden (i lokalplanen angivet som delområde 5) kan indgå i institu-

tionens legeplads. Det vil sige, at etableringen at disse områder og anlæg kan realiseres på bag-

grund af denne lokalplan. 

Lokalplanen vil kun fungere som rammelokalplan for 4 storparceller (delområderne 3-4), samt for 

delområde 6, der udlægges til Offentlige Formål / Kraft-varme central. På baggrund af konkrete pro-

jekter, vil der senere blive udarbejdet mere detaljerede lokalplaner for disse områder. En rammelo-

kalplan har her til formål at sikre en bestemt anvendelse og udstykning af den enkelte storparcel og 

de overordnede principper for hvert enkelt af områdernes udbygning.  
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Lokalplanens indhold 

Delområder

Lokalplanen fastlægger 6 delområder bestående af: 

Delområde 1 – Fælleden, et stort grønt friareal for hele Stenløse By. 

Delområde 2 - Parcelhusområder. Et boligområde til åben-lav bebyggelse med parcelhuse i 1-2 

etager. Delområde 2 er opdelt i underområderne 2A og 2B, lokalplanen fastlægger supplerende 

bestemmelser vedr. anvendelse og udstykning af ejendommene. 

Delområde 5 – Offentligt formål, institution, legeplads. Området må ikke bebygges. 

Rammelokalplan
Delområde 3 - boligområde til tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager.

Delområde 4 - Et boligområde til tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager.  

Delområde 6 – Offentligt formål, kraft-varme central. 

I de delområder, hvor denne lokalplan kun skal fungere som rammelokalplan, er ovenstående en 

vejledning og et udgangspunkt for salget af storparcellerne. Rammerne sikrer bl.a. den anvendelse 

eller fordeling mellem boligtyper, Stenløse Byråd ønsker, og fastlægger i det vedhæftede Kommu-

neplantillæg nr. 17.  Der vil dog være mulighed for justeringer og ændringer i forbindelse med udar-

bejdelsen af lokalplanerne for de enkelte delområder/storparceller.  

Delområde 1 Fælled 
Delområde 2 Parcelhusområde 
Delområde 3 og 4 Tæt-lav bebyggelse 
Delområde 5-6 Offentlige formål 

Delområde 1 
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Udstykning 

Principperne for udstykningen af de enkelte parceller i delområde 2 og storparcellerne i delområde 3 

og 4 bliver fastlagt i lokalplanen. Det betyder, at der kan ske mindre afvigelser og reguleringer, men 

at den overordnede ide med udstykningsplanen ikke kan ændres. Der kan senere ske yderligere 

udstykninger af den enkelte storparcel på baggrund af en mere detaljeret lokalplan. 

Trafik

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Krogholmvej via Agertoftegårdsvej, som forlænges i den sydlige 

rand af etape 3 og føres videre ind igennem området i etape 4. Denne lokalplan fastlægger stamve-

jens og fordelingsvejenes placering og profil. Derudover fastlægger den udformningen og placerin-

gen af de interne boligveje i delområde 2 (Parcelhusområderne). Placering og udformning af de in-

terne boligveje og parkeringspladser i storparcellerne vil senere blive fastlagt i lokalplaner for de 

pågældende områder.  

Byrådet lægger vægt på trafiksikkerhed, og derfor har det haft høj prioritet at placere stamvejen, så 

den ikke bliver en barriere mellem boligerne og fælleden, og så stierne i området krydser vejen så få 

steder som muligt. Ved stamvejens udmunding i Krogholmvej og ved stikvejene til boligområderne 

skal der etableres rundkørsler. 

Der skal etableres et stinet, med forbindelser for gående og cyklister imellem det eksisterende by-

område, de nye bebyggelser og fælleden. Der skal være mulighed for at opleve det åbne land fra 

kanten af den nye bydel. Gennem lokalplanområdet skal der være en hovedsti til gående og cykli-

ster, som anlægges på den eksisterende Kildebækvej. Stien ligger midt i bebyggelsen, trukket væk 

fra stamvejen, som vil blive den mest befærdede vej i Stenløse Syd. Hovedstiens placering og profil 

fastlægges i lokalplanen. Ved boligvejens krydsning af stien etableres fartdæmpende foranstaltnin-

ger.

Skitse, der viser en mulig udformning af hovedstien og dens beplantningsbælte 
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Forsyning

Spildevandet fra husholdningerne pumpes til det offentlige kloaksystem i Bækholmvej, hvorfra det 

ledes til Stenløse Renseanlæg. Regnvand fra tagflader skal opsamles i regnvandsanlæg og genan-

vendes til toiletskyl, og kan desuden anvendes til vaskemaskiner. Overskydende vand nedsives 

indenfor den enkelte parcel eller storparcel og må ikke tilsluttes det offentlige regnvandssystem.  

Indenfor parcelhusområdet skal alt regnvand indenfor den enkelte parcel, herunder overfladevand 

fra befæstede arealer, drænvand m.v., nedsives lokalt og må ikke tilsluttes det offentlige regnvands-

system. Overfladevand fra interne boligveje ledes via olieudskiller og sandfang til et regnvandsbas-

sin, hvorfra det løber til Værebro Å.  

For storparcellerne gælder følgende: Efter aftale med Stenløse Kommune skal overfladevand fra 

veje- og parkeringsarealer enten nedsives lokalt, inden for den enkelte storparcel, eller via olieud-

skiller og sandfang føres til et regnvandsbassin, hvorfra det løber til Værebro Å. Derudover skal alt 

regnvand nedsives indenfor den enkelte storparcel.  

Fælles installationer til genanvendelse af regnvand indenfor storparcellerne, såsom ledninger, brøn-

de, pumper, faskiner, øvrige bygværker m.v. vil få status af private fællesanlæg. 

Der er ikke lavet varmeprojekt for etape 3 og 4 i Stenløse Syd. Gennem servitutter og lokalplanen 

pålægges parcelhusene, at de skal opvarmes via varmepumpe (elbaseret) og ikke må tilsluttes na-

turgas. Storparcellerne (delområde 3 og 4) planlægges opvarmet med kollektiv varmeforsyning (lo-

kalt kraftvarmeværk), hvilket vil kræve udarbejdelse af et nyt varmeprojekt samt miljøgodkendelse. 

Dette vil blive igangsat sideløbende med den mere detaljerede lokalplanlægning af disse områder. 

Energimæssigt skal alle boliger i lokalplanområdet minimum opføres efter standarden for Lavenergi

klasse 1 bygninger i bygningsreglementet.  

Bygherrer i Stenløse Syd er desuden underlagt følgende: 
 Der kan ikke etableres varmeanlæg baseret på gas eller olie. 

I parcelhusene skal opvarmning ske via ventilationsanlæg med varmepumpe samt 
genvinding af varme. 
I tæt-lave-områder skal alle boliger forsynes med varme fra en CO2 neutral kraft 
varme central, som placeres i delområde 6. 

 Der skal etableres 3m2 solfanger pr. bolig    
 Der skal installeres et system til intelligent styring af energiforbrug. 

Stenløse Byråd opfordrer herudover bygherrer til at vurdere muligheden for at bygge efter standar-
den for Passiv hus,  hvilket svarer til et samlet energiforbrug til opvarmning af huset på max. 15 
kWh/m2.

Lokalplanområdet vandforsynes fra Stenløse vandværk. 

Hele lokalplanområdet skal tilsluttes el, telefon og kabel tv. Der kan ikke opstilles lokale antennema-

ster i lokalplanområdet. 
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Hovedstrukturen

Hvor etape 1-2 overvejende bestod af tæt-lav bebyggelse og etageboliger, er der i de næste 2 eta-

per lagt op til en større andel af parcelhuse.  

I etape 3 og 4 kan der i alt opføres ca. 300 boliger, heraf cirka 90 parcelhuse og øvrige som tæt lavt 

byggeri.  En mindre del af etape 4, vist som etape 4A på kortet side 10 vil blive først lokalplanlagt på 

et senere tidspunkt. 

Parcelhusområderne placeres i de områder, der har mindst terrænforskelle, og med grønne forbin-

delser ind mod fælleden, således at fælles grønne områder og legepladser kan integreres med fæl-

leden. De tæt-lave bebyggelser skal opføres i de mest kuperede områder, hvor boligerne skal place-

res så landskabets terrænformer og udsigt udnyttes bedst muligt.  

Ved placeringen og udformningen af bebyggelserne skal der tages hensyn til trafikstøj, og Miljøsty-

relsens vejledende støjgrænser for boligområder skal overholdes uden etablering af støjafskærm-

ning. Ifølge undersøgelser udarbejdet af Carl Bro Accustica kan disse krav overholdes cirka 4-5 me-

ter fra stamvejens vejskel. For områdets interne veje kan grænseværdierne overholdes uden behov 

for afskærmning eller tilbagerykning af bebyggelse. 

Stenløse Syd – de eksisterende vådområder indgår som en rekreativ kvalitet i fælleden og de grønne kiler. 

Terræn

Stenløse Syd har et kuperet terræn. Det giver mulighed for en bydel med store landskabelige kvali-

teter. Lokalplanens udgangspunkt er derfor, at der ikke skal ske væsentlige terrænreguleringer i 

forbindelse med udbygningen af Stenløse Syd. Terrænet skal udnyttes til at skabe spændende løs-

ninger for byggeriet og i anlæggelsen af haver og interne fællesarealer. Der er dog mulighed for at 

udnytte overskudsjord fra byggeperioden til at modulere landskabet eller understrege terrænformen, 

med henblik på at opnå jordbalance. 
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Særligt om delområde 1 - Fælleden 

Fælleden er et areal på ca. 25 ha som indgår i Stenløse Syd. Området forbliver i landzone og skal 

ikke bebygges, men plejes med henblik på at udvikle sig til et rekreativt areal for byens borgere, 

hvor det også er muligt, at integrere mange hensyn til de beskyttede dyre- og plantearter. 

Etableringen af fælleden vil foregå i etaper i takt med udbygningen af Stenløse Syd. De overordnede 

principper for udformningen af hovedparten af fælleden fastlægges i denne lokalplan. Fælleden skal 

være et naturområde, og der skal være en glidende overgang fra boligområderne. Der skal bl.a. 

være mulighed for etablering af et regnvandsbassin, en kælkebakke, naturlegepladser, borde og 

bænke samt mindre læskure til dyrehold. Der kan etableres beplantning, bl.a. af fælledens afgræns-

ning ind imod boligområderne, som skal medvirke til at styrke og bevare områdets karakter af natur-

område. Derudover skal der kunne etableres trampestier på tværs igennem området. 

Ved udarbejdelse af plejeplan for Fælleden tages meget vidtgående hensyn til levevilkår for bl.a. 

stor vandsalamander og spidssnudet frø. Det betyder at området ikke vil få karakter af by-park med 

lavt klippede græsplæner, samt at der muligvis skal anlægges flere vådområder. 

Særligt om delområde 2 - Parcelhusområdet

Parcelhusudstykningen er struktureret i mindre grupper på ca.15-20 boliger omkring slyngede bolig-

veje, der afsluttes i små lokale ”torve”, der skal kunne fungere som vendepladser Grundstørrelserne 

varierer fra ca. 600 m2.til 1500 m2  Parcelhusvejene udformes med fortov i den ene side og med en 

bredde, så der er mulighed for gæsteparkering i den anden side og med en beplantning af lave træ-

er og buske. I udstykningen er der indarbejdet grønne forbindelser/korridorer til Fælleden samt sti-

forbindelser på tværs imellem de enkelte områder.  

Parcelhusene skal opføres med murede facader, som træhuse eller med en kombination af træ og 

mursten. Stenløse Byråd ønsker, at området får præg af nutidig dansk byggeskik.  

I dele af parcelhusområdet stilles særlige krav, om f.eks. bebyggelse i 2 etager, og en del af parcel-

lerne udbydes i samlede klynger, med ønske om særlig arkitektonisk kvalitet og lignende. Dette sker 

ud fra et ønske om at en markant bebyggelse, der hvor landskabet eller andre forhold lægger op til 

det, samt give parcelhusområdet, som ellers vil være præget af stor variation imellem de individuelle 

huse, nogle karakteristiske ”holdepunkter”,. Samtidig kan det give større tryghed i forhold til f.eks. 

fælleden og stien, at der er mulighed for overblik over arealerne fra husenes 1.sal. 

              
Eksempler på enfamiliehuse i to etager 
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Regionplan

I Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen er området udlagt til byudviklingsområde.  

HUR har i forbindelse med planlægningen af etape 1-2 vurderet, at anlæggelsen af stamvejen ikke 

er opfattet af planlovens bestemmelser om VVM.   

Kommuneplan

Det samlede område, som ønskes inddraget til byformål i Stenløse Syd området er kun delvist om-

fattet af de tidligere udarbejdede kommuneplantillæg nr. 6, 9 og 14 til Kommuneplan 2002-2012 

(rammeområde 1B8). 

Kort over den eksisterende og fremtidige afgrænsning af Rammeområde 1B8. Den eksisterende afgrænsning 

er vist med stiplet rød linje. Etaperne i kommuneplantillæggets rækkefølgebestemmelser er indtegnet.  

Kommuneplantillæg nr. 6 (vedtaget 28.4.2004) fastlagde en rækkefølge for udbygningen af hele 

Stenløse Syd samt en række overordnede målsætninger for områdets udbygning. Rækkefølgebe-

stemmelserne sikrer dels en sammenhængende udbygning af de enkelte delområder, dels en hen-

sigtsmæssig udbygning af infrastrukturen.  
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Kommuneplantillæg nr. 9 (vedtaget 26.1.2005) ændrede trafikbetjeningen af området. Stamvejen til 

området blev nu placeret i den sydlige rand af området i stedet for midt i gennem området, således 

at problemer med trafikstøj og trafiksikkerhed kunne imødegås. Kommuneplantillægget fastlagde 

desuden placeringen af en eventuel forbindelsesvej fra en fremtidig motorvej i åbent land med et 

forløb syd om Stenløse og til det det lokale vejnet i Stenløse Syd. 

I Kommuneplantillæg 14 ændredes afgrænsningen af rammeområde 1.b.8, således at etape 2 nu 

også indgår i rammeområdet. 

Først med vedtagelsen af Regionplan 2005 er alle de ovenfor viste 5 etaper fuldt ud med i region-

planen. Desuden ønskes matr. nr. 45b Stenløse By, Stenløse inddraget i rammeområdet, med mu-

lighed for anvendelse til offentlige formål. Sammen med nærværende lokalplan er der derfor vedta-

get et nyt kommuneplantillæg nr. 17, der inddrager de samlede 5 etaper i Rammeområde 1B8 i 

Kommuneplan 2002-12. Desuden fastlægger kommuneplantillægget mere detaljerede rammebe-

stemmelser for den del af rammeområdet, som er omfattet af nærværende lokalplan 3.2.1. Tillæg nr. 

17 til Kommuneplan 2002-12 er vedhæftet lokalplanen. 

Lokalplan

Den vestlige del af fælleden er i dag omfattet af lokalplan 3.1.1. I forbindelse med den endelige ved-

tagelse af lokalplan 3.2.1 aflyses lokalplan 3.1.1. på den del af arealet, der er udlagt til fælled. 

For de delområder, der er udlagt til storparceller (delområde 3-4), vil der senere blive udarbejdet 

mere detaljerede lokalplaner for disponeringen af arealerne. 

Strategisk miljøvurdering

Byrådet har tidligere vurderet, at udbygningen af Stenløse Syd har væsentlig virkning på miljøet. 

Derfor blev der udarbejdet en strategisk miljøvurdering for, hvordan miljøet påvirkes samt hvilke 

tiltag, der er taget for at afbøde de negative konsekvenser, samt et overvågningsprogram for den 

faktiske udvikling af virkningerne på miljøet. 

Byrådet vedtog i september 2004 den strategiske miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 6, som 
omhandler hele Stenløse Syd projektets 5 etaper. Her er de tiltag, som kommunen besluttede at 
tage for at afbøde virkningerne at opførelsen af en ny bydel på ca. 700 boliger, også vedtaget. 

I forbindelse med salget af parcellerne i etape 1-2 blev der derfor stillet en række særlige krav til 
bl.a. reduceret energiforbrug, materialevalg samt genanvendelse af regnvand. 

Da der i den mellemliggende periode er sket en skærpelse af energikravene i Bygningsreglementet, 
har Byrådet den 2.11.2005 besluttet at stramme kravene til den energimæssige standard for byggeri 
i de næste etaper af Stenløse Syd. Til disse nye tiltag er der opnået EU-støtte fra CONCERTO-
programmet. Derigennem er der mulighed for at opnå økonomisk støtte til byggerierne på ca. 35% 
af merudgifterne. Endvidere støttes øvrige udgifter som projektledelse og formidlingsaktiviteter, især 
sidstnævnte prioriteres højt fra EUs side. 
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Plan- og Agenda 21 Strategi

Stenløse Kommunes Agenda 21 Strategi opstiller mål for en bæredygtig byudvikling, nedsættelse af 
miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.  

For at kunne indfri disse mål har Byrådet besluttet at tinglyse krav om, at alle bygninger indenfor 
lokalplanområdet skal have et minimalt forbrug af energi og vand, forsynes med vedvarende energi 
og opføres med materialer som nedsætter miljøbelastningen. 

Herudover vil en bygherrevejledning give anbefalinger til, hvordan der yderligere kan bygges med 

omtanke for ressourceforbrug og miljø. Lokalplanen fastlægger desuden en fremtidig udnyttelse af 

området, som giver forbedrede betingelser for flora og fauna. 

Tilladelser fra andre myndigheder 

Habitatdirektiv artikel 12

Stenløse kommune har i foråret og sommeren 2002 fået foretaget en undersøgelse af, hvorvidt der i 

kommuneplanens rammeområde 1B8 og på naboarealerne er fauna, der er omfattet af EU’s habi-

tatdirektiv artikel 12. Undersøgelsen viste, at der er fundet eksemplarer af spidssnudet frø og stor 

vandsalamander, som begge er omfattet af direktivet. Det er således et lovkrav, at deres yngleste-

der og rasteområder ikke ødelægges eller forringes, og at der ved etablering af fælleden, bebyggel-

se og vejanlæg tages særlig hensyn til paddernes levevilkår og spredningsmuligheder. 

Amphi Consult har for Stenløse Kommune udarbejdet et forslag til plejetiltag for Fælleden, som vil 

blive indarbejdet i den videre planlægning og pleje af området. 

Arkæologi

Der vil blive foretaget arkæologiske undersøgelser af lokalplanområdet inden byggeri påbegyndes. 

Arbejdet bliver udført på Stenløse kommunes regning af Museumsmyndigheden efter museumslo-

vens regler. 

Natur og kultur

Lokalplanområdets sydlige afgrænsning gennemskæres af et dige, som er fredet efter Museumslo-

vens § 29. En realisering af lokalplanen kræver dispensation fra Museumslovens § 29.  

Pr. 1.1.2007 er dette ansvarsområde overgået fra Frederiksborg Amt til  Egedal Kommune.  

I løbet af lokalplanens høringsperiode, har kommunen arbejdet videre med udstykningsplanen, som 

er justeret, således  at indgrebet i diget reduceres mest muligt. 

I lokalplanområdet ligger et vådområde omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Søen ligger i den 

del af lokalplanområdet, der er udlagt til fælled, og den skal integreres i fælleden.  

Lige på grænsen til lokalplanområdet (ved Halkærvej /Rørsangervej), ligger et vand-

hul/regnvandsbassin, som ligeledes er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.   
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For begge disse vådområder gælder, at ændringer i bestående forhold skal godkendes af Egedal 

Kommune i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

I lokalplanområdet ligger 2 gravhøje fra oldtiden, der begge er fundet i 1875. Den ene var allerede 

dengang svært beskadiget og den anden er en lille forhøjning med flintskærver, som sandsynligvis 

er pladsen for en sløjfet dysse. Ingen af dem kan ses med det blotte øje. De er placeret i den del af 

lokalplanområdet, der er udlagt til fælled.  

Ændringer i terræn og alle former for anlæg, der kommer i berøring med gravhøjene, skal godken-

des af Egedal Kommune i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

Ortofoto – Lokalplanens omtrentlige afgrænsning er vist med rødt. De røde kvadrater viser fortidsminder, de 

gule linjer viser beskyttede diger og de blå og grønne skraveringer viser §3-områder, h.h.v. søer og moser.  

Copyright KMS, Scankort A/S og Frederiksborg Amt 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Når en lokalplan er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen kun 

udstykkes, bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører 

heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Det vil sige, at 

lokalplanens bestemmelser først gøres gældende, når man ønsker at ændre på de eksisterende 

lovlige forhold, f.eks. når man vil ændre ejendommens anvendelse og indretning, når man vil ud-

stykke ejendommen eller lægge den sammen med en anden, når man vil bygge eller lignende. 

Byrådet kan i henhold til planlovens § 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra 

lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med planens hovedprincipper. Mere 

væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Det vil sige, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser i § 3. Der kan 

heller ikke dispenseres fra bestemmelser i de øvrige §§, hvis de er af væsentlig betydning for, at 

lokalplanens formål kan opfyldes, som det er formuleret i § 1. 

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende be-

stemmelser i byggeloven og planloven. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 883 af 18/08/2004- fastsættes herved 

følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

§ 1 Formål med lokalplanen 

1.1 Det er lokalplanens formål: 

- at fastlægge den overordnede struktur for 3. og 4. etape af det nye byområde 
med hensyn til delområdernes placering og bebyggelsens fordeling. 

- At sikre variation i boligtyper og udnyttelse af landskabets naturlige terræn. 

- at fastlægge det overordnede vej- og stisystem således, at der sikres et trygt og 
trafiksikkert miljø, med adskillelse af biler og fodgængere. 

- at fastlægge de overordnede principper for udformningen af den centrale og 
vestlige del af fælleden samt overgangen mellem boligområderne og fælleden, 
for at sikre et attraktivt naturområde og en naturlig overgang til boligområderne. 

- at fastlægge de overordnede principper for udstykningen og udformningen af 
delområde 2. 

- at fremme en bæredygtig byudvikling ved at stille krav, der kan reducere miljø-
belastningen fra det enkelte byggeri samt reducere energi- og vandforbruget i 
lokalplanområdet. 

§ 2 Lokalplanens område- og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1, og omfatter matr. nr.  23a, 40 samt 
dele af matr. nr. 22e og 23c, alle Stenløse By, Stenløse samt alle parceller, der 
efter den 28. september 2006 udstykkes fra denne ejendom.  

2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan 
overføres det på bilag 1 med orange viste område fra landzone til byzone.  

2.3 Det på bilag 1 med grønt viste område skal forblive i landzone.  

2.4 Lokalplanen opdeles i delområderne 1-6 som vist på bilag 2. Område 2 under-
deles yderligere i områderne 2A-2B. 
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2.5 Før ny bebyggelse kan opføres i delområde 3, 4 og 6, skal der udarbejdes me-
re detaljerede lokalplaner. Disse lokalplaner kan omfatte et eller flere delområ-
der eller dele af disse. 

2.6 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter lov om planlægning §35, stk.1 (landzo-
netilladelse), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Anlægsarbej-
der m.v., som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, kræver 
således ikke landzonetilladelse. 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til rekreative formål, og boligformål. 

3.2 De enkelte delområder skal anvendes således: 

 Delområde 1: Rekreative formål, fælleden. 

 Delområde 2: Boligområde, åben-lav bebyggelse, parcelhuse. 

 Delområde 3 og 4: Boligområde, tæt-lav bebyggelse 

 Delområde 5 : Offentligt formål, Institutionsformål (legeplads) 

 Delområde 6: Offentligt formål, Biobaseret kraft varmecentral. 

3.3 Det er tilladt at drive virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, 
når virksomheden drives af den der bebor den pågældende bolig. Virksomhe-
den skal efter kommunens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens ka-
rakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignen-
de), og kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes. Virksomheden må ikke 
fremkalde behov for parkering, som der ikke er plads til på egen grund. 

3.4 For ejendommene i delområde 2A og 2B er der supplerende muligheder for 
erhverv, idet, der kan indrettes mindre virksomheder med max 3 ansatte, så-
fremt virksomheden efter byrådets skøn kan indpasses naturligt i beboelsesom-
rådet uden gener for de omkringboende og uden at ejendommens karakter af 
beboelsesejendom forandres. De for virksomheden nødvendige p-pladser skal 
etableres på egen grund. 

3.5 Der er desuden mulighed for yderligere udstykning af ejendommene i delområ-
de 2A og 2B i hver 2 åben-lav boliger.

3.6 I område 2A kan der også gives mulighed for tæt-lav bebyggelse, som indrettes 
i de eksisterende bygninger eller i en ”gårdlignende bebyggelse” med et om-
fang og med en placering og udformning, der svarer til de eksisterende bygnin-
ger, men dette skal i så fald detailplanlægges i en ny lokalplan, evt. sammen 
med delområde 3.
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§ 4 Udstykning

4.1 I delområde 2 skal udstykning ske efter principperne i udstykningsplanen vist 
på bilag 7. Grundstørrelsen skal minimum være på 600m2, og må maksimalt 
være på 1600m2, se dog også § 4.3  

4.2 For så vidt angår delområde 2A og 2B må hver af ejendommene dog kun ud-
stykkes i hver 2 åben-lav boliger med en grundstørrelse på minimum 1400 m2.

4.3 Retningslinjer for en evt. udstykning af delområde 2A i tæt-lav bebyggelse, jf. § 
3.6 skal fastlægges i en ny lokalplan. 

4.4 Udstykning af delområderne 3 og 4 i hver to storparceller skal ske i overens-
stemmelse med principperne vist på bilag 2. Der kan kun ske en yderligere ud-
stykning af den enkelte storparcel på baggrund af en mere detaljeret lokalplan.  

4.5 Delområde 5 kan sammenlægges med institutionsområdet på matr. nr. 22co 

§ 5 Veje og parkeringsforhold 

Hele lokalplanområdet
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Krogholmvej via Agertoftegårdsvej, 

der videreføres som stamvej i området, og udlægges til offentlig vej.  

5.2 Stamvejen skal anlægges og udformes efter principperne vist på bilag 4. Der 
skal anlægges mindre rundkørsler ved fordelingsvejenes tilslutning til stamve-
jen. Stamvejen skal nedgraves ca. 0,5m. under terræn, for at mindske den vi-
suelle barriere fra boligområderne og ud mod det åbne land. 

5.3 Alle veje skal forsynes med belysning efter kommunens anvisninger. 

5.4 Der skal anlægges de på kortbilag 3 viste veje samt hovedsti og interne stier 
efter de på kortbilag 4 viste retningslinjer. Der skal udlægges areal til tram-
pestier efter principperne vist på kortbilag 3 og bilag 4. 

5.5 Det er ikke tilladt at langtids- eller natparkere lastbiler og større varevogne med 
en totalvægt over 3500kg. eller en højde over 2,2m, samt campingvogne og 
lystbåde indenfor lokalplanområdet. 

Delområde 2 - Parcelhuse
5.6 Boligvejene i delområde 2 (udlagt til parcelhuse) skal i princippet anlægges og 

udformes i princippet som vist på bilag 7. Der skal etableres gæsteparkering i 
græsarmeringssten langs den ene side af vejen. Boligvejene skal punktvis be-
plantes med lave opstammede træer, samt buske og græsser efter en samlet 
plan.

5.7 Der kan til hver grund i delområde 2 kun etableres 1 overkørsel, med en bredde 
på max. 4m. 
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5.8 Der skal udlægges areal svarende til 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. Heraf 
anlægges minimum 1 p-plads pr. bolig. Resterende parkeringspladser skal an-
lægges, når forholdene efter kommunens skøn gør det påkrævet.  

5.9 For ejendomme i § 2A og 2B med erhverv på ejendommen (jf. § 3.4) kan kom-
munen stille krav om at der anlægges yderligere p-pladser. 

§ 6 Stier

Hele lokalplanområdet
6.1 Der skal anlægges en hovedsti gennem området med forbindelse til alle stor-

parcellerne og fælleden. Stien skal anlægges i princippet som vist på bilag 4.  

6.2 Hovedstien skal have fast belægning med en bredde på min. 3m. og belysning i 
form af parklamper.

6.3 Langs hovedstien skal der etableres og vedligeholdes en 6 meter bred rabat, 
som vist på principsnittet på kortbilag 4. Rabatten skal beplantes efter en sam-
let plan med flerstammede blomstrende træer, med forskellige tjørn som den 
gennemgående træsort. Som bundbeplantning skal anvendes græsser, urter, 
bregner og lignende, og der kan indpasses opholdsfunktioner som petanque, 
bænke og leg m.v. som udsparrede felter i underbeplantningen. Se også illu-
strationsskitsen s.6. 

6.4 Inden for de enkelte delområder skal der anlægges de på kortbilag 3 viste in-
terne stier og udlægges de viste trampestier. 

6.5 Langs stamvejen skal der udlægges en trampesti ind mod det bebyggede om-
råde, som vist på bilag 3. 

Delområde 1 - Fælled
6.6 Der skal anlægges grusstier på fælleden med en naturlig placering i forhold til 

fælledens indretning, terræn og adgang til boligområderne. Der er vist et forslag 
på bilag 6. Stierne anlægges som naturstier, uden belysning, og snerydning. 

Delområde 2 - Parcelhuse
6.7 I delområde 2 skal der anlægges de på kortbilag 3 viste interne stier og udlæg-

ges areal til de viste trampestier. 



Lokalplan 3.2.1 - Bestemmelser 

19

§ 7 Tekniske anlæg og miljøforhold 

Hele lokalplanområdet
7.1 Husspildevandet skal pumpes til det offentlige kloaksystem i Bækholmvej, der-

fra ledes det til Stenløse Renseanlæg.  

7.2 Overfladevand fra veje- og parkeringsarealer skal efter aftale og godkendelse i 
kommunen enten nedsives lokalt inden for det enkelte delområde, eller via olie-
udskiller og sandfang føres til et lokalt regnvandsbassin, hvorfra det løber til 
Værebro Å. 

7.3 I parcelhusområdet skal alt regnvand indenfor den enkelte parcel, herunder 
overfladevand fra befæstede arealer, drænvand m.v., nedsives lokalt på egen 
grund og må ikke afledes til det offentlige regnvandssystem. Overfladevand fra 
interne boligveje ledes via olieudskiller og sandfang til et regnvandsbassin, 
hvorfra det løber til Værebro Å.

7.4 Regnvand fra tagflader og lignende skal opsamles i regnvandsanlæg og gen-
anvendes til toiletskyl, og kan desuden anvendes til vaskemaskiner. Oversky-
dende vand skal nedsives lokalt., og må ikke ledes til det offentlige regnvands-
system.  

7.5 Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Stenløse vandværk. 

7.6 Bebyggelserne i lokalplanområdet skal dimensioneres til et energiforbrug sva-
rende til max. Lavenergi klasse 1 i bygningsreglementet. 

7.7 Der må ikke etableres varmeanlæg baseret på gas eller olie. I alle parcelhuse 
skal der etableres ventilationsanlæg med varmepumpe samt genvinding af 
varme.

7.8 Der skal etableres mindst 3m2 solfanger pr. bolig.

7.9 Der skal i hver bolig installeres et system til intelligent styring af energiforbrug. 

7.10 Boliger på storparceller skal forsynes med varme fra en CO2-neutral kraftvarme
central, som placeres i delområde 6. 

7.11 Inden for lokalplanområdet kan der indpasses de tekniske anlæg (energi, vand, 
tele, transport m.v.), som er nødvendige for at sikre bydelens forsyning. Der 
kan dog ikke opstilles master i lokalplanområdet. 

7.12 Hele lokalplanområdet skal tilsluttes DONG fibernet. Ledningerne skal anlæg-
ges i den af kommunen anviste ledningsgrav.  

7.13 Der skal udlægges areal i delområde 6, vist på kortbilag 2, til et anlæg for kol-
lektiv varmeforsyning. Den nærmere udformning og indretning af arealet fast-
lægges i en mere detaljeret lokalplan. 
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Delområde 2-4 - Boliger
7.14 Der skal der udlægges arealer til genbrugsstationer i delområde 3 og 4 til opstil-

ling af papir- og flaskecontainere. Eventuelt kan der samme sted opstilles con-
tainere til andre genbrugsmaterialer. Placeringen skal indarbejdes i de fremtidi-
ge lokalplaner for delområde 3 og 4. Kommunen etablerer genbrugsstationerne, 
i det omfang der er behov for det. 

7.15 I hvert delområde skal der etableres opsamlingsenheder til husholdningsaffald 
med plads til affaldssortering og afhentning af storskrald. Enhederne skal etab-
leres i et passende antal og med en hensigtsmæssig placering i forhold til boli-
gerne og adgangsvej til vognmanden, jævnfør Regulativ for Husholdningsaffald. 
Hvor det er muligt, kan der afhentes affald og storskrald ved det enkelte hus. 

7.16 Der skal etableres de på kortbilag 5 viste regnvandsbassiner til afledning af 
overfladevand fra veje og p-pladser. Regnvandsbassinerne skal udføres uden 
stejle skrænter og indpasses på en naturlig måde i de grønne arealer.  

7.17 Der er mulighed for etablering af et underjordisk forsinkelsesbassin med en 
placering som angivet på kortbilag 5. Bortset fra dæksler og lignende vil anlæg-
get ikke være synligt i terrænet.  

§ 8 Bebyggelsens omfang og placering 

Hele lokalplanområdet
8.1 Alle boliger skal placeres eller udformes, så de ikke generes af støj fra vejene, 

herunder en evt. kommende motorvej og forbindelsesvej til Stenløse. Støjni-
veauet må max. være 55 d(B)A på facader og opholdsarealer, og 30 d(B)A i 
primære opholdsrum. Dette vil kunne overholdes med den fastlagte udformning 
af delområde 2, og skal derudover indarbejdes i de fremtidige lokalplaner for 
delområde 3 og 4. 

Delområde 2 - Parcelhuse
8.2 I parcelhusområdet skal bebyggelsen i de enkelte dele af området opføres i de 

på kortbilag 6 angivne etageantal, jævnfør kortbilag 6, herfor dog undtaget de i 
§ 9.13 nævnte småbygninger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel må 
ikke overstige 25 %. Der kan dog max. bygges op til 300m2 boligareal på de 
store grunde over 1200m2.

8.3 De på bilag 6 med rødt indrammede områder skal hver især bebygges efter en 
samlet plan. Grundene i hver af de pågældende områder udbydes samlet, med 
henblik på at opnå en høj arkitektonisk kvalitet og helhed. 

8.4 På hver parcel må der max. opføres i alt 35m2 overdækket terrasse og udestue, 
der ikke indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten. 
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8.5 For 1-1½ etages byggeri er den maksimale højde for skæring mellem tagflade 
og facade 3,5 meter over terræn eller af kommunen fastlagt niveauplan og den 
maksimale bygningshøjde 7,5 meter.

8.6 For bebyggelse i 2 etager er den maksimale højde for skæring mellem tagflade 
og facade 5,5 meter over terræn eller af kommunen fastlagt niveauplan og 
maksimal bygningshøjde 8,5 meter. For bebyggelse med ensidig taghældning 
kan skæringen mellem facade og tag i den højeste side dog tillades med en fa-
cadehøjde på op til 6.5 meter. Samtidig skal byggelovens regler for afstande og 
højder i forhold til veje og skel overholdes.  

8.7 Frontkviste kan indenfor det på kortbilag 6 med gult viste område (udlagt til 1½-
2 etagers bebyggelse) opføres med en større facadehøjde end angivet i § 8.6, 
såfremt byggelovens regler for afstande og højder i forhold til veje og skel i øv-
rigt overholdes. 

Delområde 3, og 4  - Boliger
8.8 I delområde 3 og 4 er de overordnede retningslinjer, for ny bebyggelse følgen-

de. Områderne kan dog først bebygges, når der er vedtaget en mere detaljeret 
lokalplan:

Delområde 3: 

Tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager og med en max. bebyggelsesprocent 
på 30. 

Arealet i delområde 3, som er udlagt til grønt område på kortbilag 2 skal frihol-
des for bebyggelse og der skal indpasses et regnvandsbassin som en del af det 
grønne område, med en placering som vist på kortbilag 5. 

Delområde 4: 

Tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager og med en max. bebyggelsesprocent 
på 30. 

Der vil blive udarbejdet mere detaljerede bestemmelser vedr. bebyggelsens 
omfang og placering i lokalplaner for de enkelte storparceller. 

Der skal indpasses et regnvandsbassin på hver af de to storparceller, med en 
placering som vist på kortbilag 5. 

Delområde 5 og 6 – Offentlige formål
8.9 I delområde 5 må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra legeredskaber. 

8.10 I delområde 6 kan området først bebygges, når der er vedtaget en mere detal-
jeret lokalplan for bebyggelsens placering og udformning. Der skal være mulig-
hed for etablering af en kraftvarmecentral med en 15 meter høj skorsten inden-
for området. 
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§ 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 

Hele lokalplanområdet
9.1 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, herunder engobe-

rede og glaserede tegl. Undtaget herfra er solfangere og lignende, som skal 
etableres som en integreret del af tagfladen eller facaden og på en måde så 
evt. gener til omgivelserne reduceres mest muligt. 

9.2 Der må ikke anvendes trykimprægneret træ i byggeriet. 

9.3 Der må ikke anvendes materialer med pvc i byggeriet, dette gælder også i rør, 
afløbsrør og kabler i forbindelse med forsyning. 

9.4 For hvert af storparcellerne indenfor delområderne 3 og 4 skal der udarbejdes 
mere detaljerede lokalplaner, og der skal være en variation i de forskellige be-
byggelser, men der skal for hele etapen tilstræbes et fælles udtryk med hensyn 
til farver og materialer og arkitektonisk udtryk. 

Delområde 2 – Parcelhuse
9.5 Bebyggelsens ydre skal opføres med gule eller røde blødstrøgne mursten (ikke 

flammede) eller som filtsede eller pudsede facader i hvid eller inden for farvepa-
letten vist på kortbilag 8. Derudover kan de opføres helt eller delvist som træfa-
cader, som skal fremstå enten i deres naturlige farve eller inden for farvepalet-
ten vist på bilag 7. Dele af facaden kan opføres i zink, stål og glas.  

9.6 Ydervægge i træ skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsning, 
der bygger på dansk byggeskik med en nutidig arkitektur. Træhuse med et ud-
seende som sommerhytter, svenske ødegårde og bjælkehuse må ikke opføres i 
området. Kommunen vil foretage en arkitektonisk vurdering i hvert enkelt tilfæl-
de.

9.7 Tagene skal opføres som almindelige eller forskudte saddeltage med en hæld-
ning på max 45 grader og belagt med beton eller ler tegl i orange, røde og grå 
nuancer, efter kommunens nærmere godkendelse. Saddeltage med en hæld-
ning på indtil 20 grader kan endvidere belægges med sort eller gråt tagpap med 
listedækning.  

9.8 Alternativt kan tagene opføres som flade tage, eller med ensidig taghældning 
eller pyramidetag, begge med en hældning på max.15 grader i forhold til det 
vandrette plan og belagt med med zink eller gråt eller sort tagpap.                    

9.9 Der må ikke opføres tage med valm. 

9.10 Kviste skal udføres enkeltvis. Bredden af hver kvist må ikke overstige 2 meter. 
Samlet må max. 1/3 af hver enkelt tagflades bredde udgøres af kviste. Front-
kviste/frontispicer kan dog udføres med en større bredde indenfor det på kortbi-
lag 6 med gult viste område (udlagt til boligbebyggelse i 1½-2 etager).  
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9.11 Samlet må max. 1/3 af hver enkelt facadelængde udgøres af kviste, altaner og 
balkoner, med mindre der er væsentlige arkitektoniske overvejelser, der efter 
kommunens skøn taler for et øget omfang.   

9.12 Max 40 % af tagfladen må udgøres af glas. Heri medregnes ikke solfangere. 

9.13 Ovenlys kan etableres efter kommunens godkendelse, idet der vil blive foreta-
get en arkitektonisk vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

9.14 Solfangere skal integreres i bebyggelsens arkitektur og facadeudformning og 
de må ikke medføre gener i forhold til omgivelserne. Uanset placeringen skal 
solfangeren udformes og tilpasses den bygningsdel den indgår i. Solfangeren 
skal indbygges således at overkanten på glasset har samme højde som be-
klædningen på den bygningsdel som omgiver den og/eller udnyttes som et sær-
ligt arkitektonisk element i byggeriet. 

9.15 Udestuer, terrasseoverdækninger, skure, garager og lignende skal tilpasses 
bygningen med hensyn til materialer og farver og udformning, og taghældnin-
gen skal ligge indenfor de i § 9.7. nævnte.  

9.16 Ydervægge skal aftrappes i forhold til niveau, således at soklen på intet sted er 
mere end 30cm. 

9.17 Kommerciel skiltning må kun finde sted i tilknytning til tilladt erhverv jf. § 3.4 og 
efter tilladelse fra kommunen. 

§ 10 Ubebyggede arealer og terræn 

Hele lokalplanområdet
10.1 Udendørs oplag, herunder opstilling eller opbevaring af større genstande, må 

kun finde sted med kommunens særlige tilladelse. 

10.2 Terrænreguleringer skal begrænses mest muligt. Med henblik på jordbalance 
kan terrænreguleringer dog tillades på de steder, hvor det er med til at under-
bygge landskabet og skabe en ønsket overgang mellem områdets forskellige 
funktioner: boliger, friarealer, fælleden, veje, osv., og hvor udformningen af veje 
og bebyggelse kræver det. Terrænreguleringer over 0,5m. kræver særlig tilla-
delse af kommunen. 

10.3 Der skal i alle delområder anlægges fælles friarealer til bebyggelserne i områ-
det.

10.4 Der skal udarbejdes pleje- og vedligeholdelsesplaner for alle interne friarealer 
og for fælleden. Planerne skal sikre enighed om arealernes udformning og ved-
ligeholdelse samt hensynet til miljøet og naturen. 

10.5 Der skal etableres de på kortbilag 5 viste regnvandsbassiner til afledning af 
overfladevand fra veje og p-pladser. Bassinerne skal udføres uden stejle 
skrænter. De skal indpasses på en naturlig måde i bebyggelsernes fælles fri-
arealer og må ikke indhegnes. 
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Delområde 1 - Fælleden
10.6 Fælleden og de grønne kiler, som er vist på bilag 5, må kun anvendes til fælles 

friarealer med offentlig adgang. 

10.7 Fælleden skal anlægges som et naturområde med blomstereng, sø, fritstående 
træer/buske, grupper af træer/buske samt grusstier og trampestier (naturlige 
græsstier på kryds og tværs i området). Der kan etableres en kælkebakke, med 
en placering cirka svarende til det på kortbilaget angivne, idet der dog max. må 
påfyldes 1,5 meter jord. Der kan endvidere indenfor delområde 1 opføres max. 
2 mindre læskure til dyrehold, såfremt de placeres og udformes med hensynta-
gen til det omgivende landskab. De pågældende anlæg kan etableres uden til-
ladelse i.h.t. planlovens § 35 stk. 1(landzonetilladelse), jf. §2.5. 

10.8 Beplantningen skal bestå af hjemmehørende træer og buske og dele af be-
plantningen skal etableres med henblik på at fremme dyrelivet. En liste over 
træer og buske der bør anvendes findes som kortbilag 9. 

10.9 Der kan i området etableres både faste og flytbare dyrefolde, med det formål at 
få området afgræsset. 

10.10 Der kan udlægges et indhegnet område til hundeluftning uden snor. 

10.11 Mindre dele af fælleden, ind mod de bebyggede områders fællesarealer, kan 
anvendes til grønne opholdsarealer, som legepladser, græsplæner og lignende. 
Disse områder skal være en del af den bløde overgang mellem fælleden og 
bebyggelserne. Mindre inddragelser af fælleden til fællesarealer skal godken-
des efter en samlet plan for det enkelte delområde. 

10.12 Udfor skellet ind til parcelhusgrundene skal der som en del af fælleden etable-
res en blød overgang med lave træer og buskbeplantning, som ikke må klippes 
som hæk, men kan beskæres. Beplantningen skal udføres efter en samlet plan, 
efter kommunens anvisninger. 

Delområde 2 - Parcelhuse
10.13 Der skal etableres et beplantningsbælte af lave træer og buske ved overgangen 

mellem fælleden og de private haver, samt som overgang mellem private haver 
og de grønne kiler indenfor delområde 2. Inde på egen grund kan der evt. sup-
pleres med hæk i en højde af max. 1,80m. evt. med en låge, så der bliver en 
adgang til fælleden eller friarealet fra haven. Hækken kan evt. suppleres med 
trådhegn på indersiden af hækken, såfremt højden på dette ikke overstiger 
hækkens højde, men ikke med fast hegn. 

10.14 Ud til hovedstien skal der hegnes med klippet navr i en maksimal højde på 
1,80m i en afstand på 30 cm. fra skel inde på egen grund. Der kan fra hver ha-
ve højst etableres én udgang til hovedstien. En evt. låge i udgangen må ikke 
overstige 1,80m. i højden og 1,3m. i bredden og skal udføres i træ, som skal 
fremstå i sine naturlige farver eller i en sort/ mørkegrå skala. 
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10.15 Ud til øvrige stier samt veje må der kun hegnes med levende hegn i en max. 
højde 1.80 meter. Der kan suppleres med trådhegn på egen side af det levende 
hegn, såfremt dette ikke overstiger hækkens højde, men ikke med fast hegn. 

10.16 I skel mellem nabogrunde må der kun hegnes med hæk, stakit eller raftehegn. 

10.17 Terrænforskelle mellem nabogrunde optages på den højstbeliggende grund og 
i en afstand af min. 30 cm fra skel. 

10.18 Terrænspring mellem grunde, pladser og vejarealer, samt mellem grunde og 
friarealer skal enten optages i støttemure placeret min. 50 cm. bag skel eller 
anlægges som jordkrænter (max. 1:2) begyndende mindst 30 cm. fra skel inde 
på egen grund. 

10.19 De interne friarealer (grønne kiler) i delområde 2 skal udlægges som vist på 
kortbilag 5. Arealet skal udformes efter principperne vist på kortbilag 4. Kom-
munen skal godkende en samlet plan for udformningen af delområdets fælles-
arealer.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny bebyggelse 

11.1 Alle bestemmelser i § 7 om tekniske anlæg og miljøforhold i de enkelte delom-
råder skal være opfyldt, før ny bebyggelse må tages i brug. 

11.2 Beplantning og friarealer skal være etableret i henhold til §§ 10.3, 10.14 og 
10.19 inden bebyggelse i delområde 2 kan tages i brug. 

§ 12 Grundejerforening

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme indenfor lokalplanens delområde 2, 3 og 4.  

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes når kommunen kræver det. 

12.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af alle fællesarealer, 
herunder også den del af regnvandsbassinerne, som er over normalt vandspejl, 
inden for delområde 2, 3 og 4 i lokalplanområdet.  

12.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommu-
nen.

12.5 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på friarealerne, herunder også 
de på kortbilag 5 viste regnvandsbassiner inden for delområde 2, 3 og 4.  
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§ 13 Aflysning af lokalplan 

13.1 Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan afly-
ses Lokalplan 3.1.1. på de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan 
(Delområde 1 fælleden). 

§ 14 Tilladelse fra andre myndigheder 

14.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksi-
sterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse til ophævelse af landbrugs-
pligten fra Jordbrugskommissionen. 

14.2 Lokalplanens realisering kræver dispensation fra Frederiksborg Amt / Egedal 
Kommune for så vidt angår diget i den sydlige del delområde 2, som er fredet 
efter Naturbeskyttelsesloven § 4.
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Vedtagelsespåtegning

Lokalplanen er vedtaget endeligt  af Stenløse Byråd den 21. december 2006. 



Kommuneplantillæg nr. 17 

28

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17

Til kommuneplan 2002-2012 - Stenløse Kommune

Gammel og ny afgrænsning af Rammeområde 1B8 i Kommuneplan 2002-2012-tillæg nr. 17, samt rammeom-

råder. De nye rammeområder, som fastlægges i Kommuneplantillæg nr. 17 er vist med gråt. 

Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan 3.2.1, og omfatter ændringer i den ydre 

afgrænsning af rammeområde 1B8 samt en ændret afgrænsning imellem etapeområderne 

3-4, som er tilpasset i forhold til den påtænkte udstykning.  

Først med vedtagelsen af Regionplan 2005 er alle de ovenfor viste 5 etaper fuldt med i re-

gionplanen. Derfor er etape 3 og 4 kun delvist omfattet af de tidligere udarbejdede kommu-

neplantillæg nr. 6 og 9 og 14 til - Kommuneplan 2002-2012 (rammeområde 1B8).  

Sammen med lokalplan 3.2.1 er der derfor udarbejdet nærværende kommuneplantillæg nr. 

17, der samlet regulerer ramme afgrænsningen  for Stenløse Syd-området, således at alle 

de 5 etaper er fuldt med i rammeområdet. 

Kommuneplantillægget fastlægger desuden rammebestemmelser for den del af rammeom-

rådet, der er omfattet af lokalplan 3.2.1.
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Rammebestemmelser for den resterende del af området (etape 4a og 5) skal fastlægges i 
et senere kommuneplantillæg. 

Forhold til anden planlægning 

Planloven

Kommuneplanens retningslinier er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer 
eller bruger af en fast ejendom. Men loven tillægger byrådet visse beføjelser til at admini-
strere på grundlag af planen, herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning, 
bebyggelse og ændret anvendelse, der strider mod planen jf. § 12 stk. 2 og 3. En kommu-
neplan kan desuden danne grundlag for ekspropriation til gennemførelse af byudvikling, jf. 
§ 47. 

Kommuneplan- og Agenda 21-strategi

I Byrådets plan- og Agenda 21-strategi "Udvikling med omtanke", er udbygningen af Sten-
løse Syd et af de områder der er sat fokus på. Byrådet har genvedtaget kommuneplanen 
men har samtidig besluttet, at plangrundlaget for bl.a. Stenløse Syd sikres gennem udar-
bejdelse af tillæg til kommuneplanen.  

I den gældende kommuneplan er fastsat:  

- At fremtidens boligbyggeri skal medvirke til at fastholde beskatningsgrundlaget. 
- At byudviklingen skal foregå stationsnært - i Stenløse. I de øvrige bysamfund skal bo-

ligbyggeriet alene dække de lokale behov. 
- At der skal bygges varieret, både med hensyn til boligstørrelser og ejerform. Der til-

stræbes en fordeling med 60% tæt-lav boliger og 40% parcelhuse i Stenløse Syd . 
- Det tilstræbes at bygge 10 boliger pr. ha ved parcelhuse og 15 boliger pr. ha ved tæt-

lavt byggeri. 
- Disponering og afgrænsning af de nye byudviklingsområder skal tilpasses landskabet 

og den fremtidige infrastruktur. 
- Økologi og miljøhensyn skal inddrages i planlægningen og opførelsen af nyt boligbyg-

geri.

Disse grundlæggende målsætninger ændres der ikke på med dette kommuneplantillæg. 
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Kommuneplan 2002-2012 Tillæg nr. 6, 9 og 14 for rammeområde 1.b.8

Rammebestemmelser for område 1.b.8 

Afgrænsning
Den hidtidige og kommende afgrænsning af rammeområde 1.b.8 kan ses på kortbilag 1.  

Rammeområdets afgrænsning er med nærværende kommuneplantillæg nr. 17 justeret så-
ledes at hele etape 1-5 er omfattet af rammebestemmelsen. Den resterende del af området 
udlægges til fælled og til fremtidige boligområder samt offentlige formål. 

Området skal udbygges etapevist fra etape 1 til 5. Fælleden skal forblive i landzone (se 
kortbilag 1).  

Anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til bolig- og offentlige formål, samt rekreative formål i form 
af en fælled. Der kan desuden placeres en dagligvarebutik (i etape1) til betjening af områ-
det.

For de enkelte områder er tidligere fastlagt mere detaljerede bestemmelser. For så vidt 
angår etape 1 er der i Kommuneplantillæg nr. 6 /2002-12 (vedtaget af byrådet den 
28.4.2004) fastlagt følgende: 

Etape 1
Antallet af boliger skal være ca. 130 og fordele sig med ca.  
25 % åben-lav 
55 % tæt-lav 
20 % etageboliger 

Etape 1 skal  udbygges efter principperne på kortbilag  2 i Kommuneplantillæg 6 

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige  
25 % for åben-lav
40 % for tæt-lav og etagebebyggelse 

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end  
1½ etage for åben-lav, og højde max. 8,5 m.  
2 etager for tæt-lav, og højde max. 9,5 m. 
3 etager for etagebyggeri og højde max. 12 m. 

Der er mulighed for etablering af et ældrecenter og en børneinstitution i etape 1. Disse skal 
placeres med direkte adgang til stisystemet. 
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Rammerne for Etape 2 er fastlagt i kommuneplantillæg nr. 14 vedtaget den 26. januar 
2006:

Områdets anvendelse fastsættes til boligformål i form af tæt-lav og etagebebyggelse, 
punkthuse, samt regnvandsbassin beskrevet i skema nedenfor: 

OMRÅ-
DE

ANVENDELSE BEBYGGELSES- 
REGULERENDE BE-
STEMMELSER 

LOKALPLA-
NER/BYPLAN
VEDTÆGTER 

ANDET

A Boligomr., TÆT – 
LAV Seniorboliger 

Lokalplan
3.1.3

Ca. 36 boliger 

B Boligomr., Punkthu-
se

Ca. 100 boliger 

C Boligomr., TÆT – 
LAV, Ungdomsboli-
ger.

Ca. 30 boliger 

D Boligomr., TÆT – 
LAV

Bebyggelsens omfang, 
højde og placering fast-
lægges i lokalplanlæg-
ningen.
Bebyggelsesprocenten
må ikke overstige 40 

Ca. 125 boliger 

E Off. Formål, 
Regnvandsbassin

Regnvandsbassin
o.l. skal kunne 
indpasses i områ-
det

Med nærværende Kommuneplantillæg nr. 17 fastlægges hermed følgende nye rammebe-
stemmelser for Rammeområde 1B8 (Etape 3 og 4): 

OMRÅ-
DE

ANVENDELSE BEBYGGELSES- 
REGULERENDE BE-
STEMMELSER 

LOKALPLA-
NER/ YPLAN-
VEDTÆGTER 

ANDET

F Offentlige formål,  
fritidsformål, rekrea-
tivt område, Fælled, 
regnvandsbassin

Der må ikke opføres 
bebyggelse, bortset fra 
legepladser, samt enkel-
te hytter til fritidsformål 

Lokalplan
3.2.1

Evt. bebyggelse 
og anlæg skal 
indpasses i områ-
det, så det ikke er 
skæmmende. 
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G Boligomr., ÅBEN – 
LAV.
Der kan i lokalplan-
lægningen udlæg-
ges enkelte arealer 
med mulighed for 
TÆT-LAV- bebyg-
gelse samt mindre 
ikke-belastende 
erhversvirksomhe-
der ud fra en arki-
tektonisk og funkti-
onel helhedsvurde-
ring.

Max. bebyggelsespro-
cent 25 
Grundstørrelser min. 
600 m2
Bebyggelsens, højde og 
placering fastlægges i 
lokalplanlægningen. 

Lokalplan
3.2.1

Ca. 80 boliger 

Der skal indpas-
ses grønne kiler 
og stiforbindelser, 
der sikrer sam-
menhængen med 
Fælleden og på 
tværs i området 

H Boligomr., TÆT – 
LAV

Bebyggelsesprocenten
må ikke overstige 30 
Max. 2 etager 
En del af området skal 
udlægges som grønt 
område med offentlig 
adgang, der ikke må 
bebygges

Rammelokal-
plan 3.2.1, 
men der skal 
udarbejdes
mere detalje-
rede lokalpla-
ner efterføl-
gende

Regnvandsbas-
sin(er) skal ind-
passes i delområ-
de H. 

I Boligomr., TÆT - 
LAV,

Bebyggelsens omfang, 
højde og placering fast-
lægges i lokalplanlæg-
ningen.
Bebyggelsesprocenten
må ikke overstige 30 

Rammelokal-
plan 3.2.1, 
men der skal 
udarbejdes
mere detalje-
rede lokalpla-
ner efterføl-
gende

Ca. 125 boliger 
samt regnvands-
bassin(er) skal 
indpasses i områ-
det.

J Offentlige formål, 
Kraftvarmecentral

Bebyggelsens omfang, 
højde og placering fast-
lægges i lokalplanlæg-
ningen.
Der skal være mulighed 
for etablering af en 15 
meter høj skorsten. 

Rammelokal-
plan 3.2.1, 
men der skal 
udarbejdes
mere detalje-
rede lokalpla-
ner efterføl-
gende

K Offentlige formål, 
Administration, so-
cial service, rådgiv-
ning, værested 

Indrettes i eksisterende 
bygninger.

En mindre del af Etape 4 er med nærværende kommuneplantillæg omdøbt til Etape 4A. 
Rammebestemmelser for etape 4A og 5 fastlægges senere i et nyt kommuneplantillæg 



Kommuneplantillæg nr. 17 

33

Vedtagelsespåtegning

Kommuneplantillæg nr. 17 blev vedtaget endeligt  af Stenløse Byråd den 21. december 2006. 

















Trænavn Type Højde

Rose hunde B 1

Fjeldribs B 2

Sargentsæble B 2

Slåen B 2

Solbær B 2

Gedeblad dunet B 3

Kornel rød B 4

Benved B 5

Hassel B 5

Hyld alm. B 5

Kvalkved B 5

Skovabild (vild æble) T/B 5

Tørst B 5

Mirabel T/B 8

Vrietorn, Korsved T/B 8

Hvidtjørn alm. T/B 10

Hvidtjørn engriflet T/B 10

Kristorn T/B 10

Røn alm. T/B 10

Asp bævre T 15

Hæg alm. T/B 15

Navr T/B 15

Kirsebær fugle T 20

Røn, selje T 20

Birk T 25

Bøg avn T 25

Eg, stilk- T 25

El rød T/B 25

Fyr skov T 25

Løn, spids- T 25

Lind småbladet T 30

Elm storbladet T 35

Ask T 40

T = træ

B = busk
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