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2 Hvad er en lokalplan ?

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan for den fremtidige udvikling af et geo-
grafisk 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 og høringsfrist for denne lokalplan findes 
bagerst i planen.



3Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Redegørelse     5
Lokalplanens baggrund og formål   5
Lokalplanens område og zonestatus   6
Områdets udvikling      7
Lokalplanens indhold     7
Lokalplanens forhold til anden planlægning  11
Tilladelse fra andre myndigheder   15
Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse  17

Bestemmelser      21
§ 1. Formål med lokalplanen     21
§ 2. Lokalplanens område og zonestatus   21
§ 3. Områdets anvendelse     21
§ 4. Udstykning      22
§ 5. Veje, stier og parkeringsforhold   22
§ 6. Forsyning og ledningsanlæg    24
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering   24
§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden    26
§ 9. Skiltning og reklamering    26
§ 10. Ubebyggede arealer    26
§ 11. Støj og vibrationer     27
§ 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 28
§ 13. Grundejerforening     28
§ 14. Ophævelse af lokalplan    28
§ 15. Retsvirkninger      28

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse 29

Kortbillag      31
Kortbilag 1  Lokalplanens afgrænsning   31
Kortbilag 2 Delområder     33
Kortbilag 3 Bebyggelsesstruktur   35
Kortbilag 4 Infrastruktur    37
Kortbilag 5 Landskabsplan    39
Kortbilag 6 Stationsområdet, bebyggelsesstruktur        41  
Kortbilag 7 Stationsområdet, infrastruktur  43
Bilag X      Principsnit for vejudlæg   45
Bilag Z      Principsnit gennem bydelen   47



4



5Redegørelse

Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen for byudviklingsområde ved Egedal Station omfatter 
med en størrelse på 82 ha det største ubebyggede stationsnære 
byudviklings areal i regionen. Området skal udvikles som en del 
af kommunens nye hovedcenter, der strækker sig fra Stenløse 
Station til Egedal Station. 

Hele byudviklingsområdet planlægges som en samlet attraktiv 
bydel med bebyggelse af forskellig karakter der er tilpasset 
omgivelserne. Området skal kunne rumme mange former for 
centerfunktioner herunder boliger, erhverv, offentlig og privat 
service, kulturelle og rekreative tilbud, butiksformål samt store 
rekreative områder.

Lokalplanen har til formål at fastlægge den overordnede struktur 
for hele byudviklingsområdet, så det sikres, at de landskabelige 
kvaliteter styrkes, at bebyggelsen inddeles i en række bydele med 
forskellige karakter, varierende bebyggelser og lokale bykvarterer, 
samt at fastlægge hierarkiet i den primære infrastruktur. 

Lokalplanen fastlægger bindende og detaljerede bestemmelser 
for første etape, stationsområdet nærmest Egedal Station og 
for del af det store rekreative område (område A og D) samt for 
veje og stier. 

For den resterende del af byudviklingsområdet er planen en 
rammelokalplan, som senere skal følges op af mere detaljerede 
lokalplaner, før der kan bygges i disse områder.

Dam Holme
Frederikssundsvej

Frederikssundsvej

Ring Nord

Dr. Dagmars vej

600 m

1200 m

Luftfoto med områdets afgrænsning, S-togs stationerne samt 600 m og 1200 m buffer fra stationerne

Ølstykke Station

Egedal Station

Stenløse Station
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Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger centralt i Egedal kommune ved Egedal 
Station på kanten af byen, ud mod landskabet. 

Mod vest afgrænses området af S-togsbanen og Egedal Sta-
tion. På den anden side af S-togsbanen ligger Gl. Ølstykke, der 
primært er præget af tæt-lav og parcelhus bebyggelse. Mod 
nord og øst er området omgivet af det åbne landbrugslandskab 
med et svagt terrænfald mod et ådalsområde mod øst. Mod 
syd ligger Frederikssundsvej og Maglevad erhvervsområde, der 
primært består af store bygningsvolumener. 

Området anvendes i dag til landbrugsformål. 15 ha er i byzone, 
heraf 12 ha af lokalplanens delområde A og 3 ha af delområde B.

Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan over-
føres den resterende del af område A og del af område D fra 
landzone til byzone, svarende til 19 ha. Herved bliver 34 ha 
beliggende i byzone. Den resterende del af lokalplanområdet 
forbliver i landzone.

Kort der viser eksisterende og fremtidig zoneforhold

Fra Dam Holme mod Stationen

Fra Stationen mod nord

Eksisterende og 
fremtidig byzone

Overføres til
 byzone

Landzone
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Områdets udvikling 
En del af arealet er omfattet af lokalplan 72 for Toftegård Park 
vedtaget i 2003. Planen udlagde området til erhvervsformål for 
virksomheder med stort arealbehov, (kontor, administration og 
service og med tilhørende forskning, undervisning og lettere 
produktion) i en parklignende bebyggelsesstruktur med en bebyg-
gelsesprocent på mellem 40- 60 %. Området er ikke udbygget 
efter denne plan og fremstår i dag som dyrket landbrugsareal.

Der er efterfølgende udarbejdet en samlet strukturplan for 
byudviklingsområdet, hvor visionen for området er at skabe en 
alsidig og mangfoldig bydel. 

Hovedideen i strukturplanen er en fletning mellem by og land-
skab, hvor de landskabelige kvaliteter styrkes og bebyggelsen 
inddeles i en række nye bydele med forskellige karakter. Struk-
turplanen har dannet grundlag for udarbejdelse af lokalplanen.

Lokalplanens indhold

En bydel med forskellige karakterer og nærhed til rekreative 
områder 

Byudviklingsområdet indeholder 5 forskellige lokale bykvarte-
rer, med hver deres identitet, lige fra en urban stationsby til 
et åbent campusmiljø, områdernes forskellige karakter under-
støttes gennem varierede bebyggelsesstrukturer, typologier og 
bygningshøjder. 

Et stort landskabstræk gennem byudviklingsområdet skaber 
inddelingen i forskellige bydele, og binder samtidig bydelene 
sammen,  gennem stisystemer og forskellige rekreative funk-
tioner som bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, 
nyttehaver, og sportsbaner.

Et af paramenterne for at skabe en varieret og mangfoldig bydel 
er at sikre en blandet anvendelsesmulighed, så bydelen både 
indeholder boliger, erhverv, offentlig og privat service, detailhan-
del samt kulturelle og rekreative tilbud. 

For at sikre et varieret område anvises der en retningsgivende 
fordeling mellem anvendelse i de forskellige bydele, men da 
udviklingen af området strækker sig over en lang årrække er 
det vigtigt at lokalplanen er fleksibel så den kan tilpasses efter-
spørgselsen og markedskræfterne. 

Område A_ Stationsområdet

Området planlægges med en urban karakter med gader, torve, 
pladser og baggårde. Bebyggelsen skal udformes som karre-
bebyggelse, hvor der bygges til kant af byggefelterne, så der 
dannes en tæt og bymæssig karakter. 

Diagram der viser de 5 bydele

Diagram der viser landskabes-
flettet gennem byudviklings-
området

Campus

Erhvervs-
campus

Den urbane
stationsby

Håndværkerbyen

Landskabesbyen

Landskabstræk

Landskabstræk

Landskabstræk

Landskabstræk
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Bebyggelsesprocent for stationsområdet er på 150 % for den 
enkelte ejendom og der bygges i varierende højder helt op til 6 
etager.

Området udlægges til centerformål med boliger og erhverv, kul-
turelle tilbud samt offentlig og privat service. Delområde A2 kan 
anvendes til stations og jernbaneformål. Den retningsgivende 
fordeling mellem anvendelsen i område A er 30-40 % Bolig, 
30-40 % Erhverv, 20-30 % Offentlig og privat service og 5-10 % 
Kulturelle tilbud.

Områdets veje anlægges med forskellig størrelse og karakter, 
hvor vejprofilerne udformes som hovedgade, bygade, kvarters-
gade og sivegade. Parkering skal primært etableres som tag-
parkering, i konstruktion eller som parkeringskælder. Derudover 
kan der etableres mindre parkeringslommer i terræn. 

Område B_ Campus

Området planlægges med større fritliggende bygningsvolumener, 
der placeres på et sammenhængende offentligt tilgængeligt by-
rum. Bygningerne udformes med en lav base, der udfylder hele 
byggefeltet, ovenpå kan der etableres ”tårne” i op til 6 etager, 
ved krydset mellem Frederikssundsvej og S-togsbanen kan der 
etableres en bygning på op til 40 meter, som et vartegn for områ-
det. Bebyggelsesprocenten er på 120 % for området som helhed.

Området udlægges til administrative erhverv, forskning og ud-
dannelsesinstitutioner, kulturelle tilbude samt offentlig og privat 
service. Den retningsgivende fordeling mellem anvendelsen i 
område B er 30-40 % Erhverv, 40-50 % Uddannelse og forskning 
og 20-30 % Offentlig og privat service og 5-10 % Kulturelle tilbud. 

Område C_ Erhvervs campus

Området planlægges med enkeltstående bygningsvolumener. 
Området udlægges til administrative og liberale erhverv. Indenfor 
området kan der endvidere etableres parkering, rekreativt område 
og regnvandsbassiner. Den retningsgivende fordeling mellem 
anvendelsen i område C er 60-70 % Erhverv, 20-30 % Forskning 
og 10-20 % Offentlige og privat service. Bebyggelsesprocenten 
er på 80 % og med bebyggelse i op til 4 etager.

Område D_ Den grønne fletning

Planlægges som et stort landskabstræk gennem bydelen, om-
rådet kan indeholde bakkelandskaber, små skovklynger, søland-
skaber, nyttehaver, sportsbaner og stier der forbinder bydelen 
internt, med nærområderne og med det åbne land. 

Område E_ Håndværkergrunde mod nord

Bebyggelsen placeres i stænger omkring fælles ”gårdplads” til 
parkering, ophold, oplag og øvrige fælles faciliteter. Området 
udlægges som mindre håndværkergrunde til værksteder, lager 
og lettere industri, op til max virksomhedsklasse 4. Området 

Reference for stationsbyen

Reference for campusområderne

Reference for den grønne fletning

Reference for stationsbyen
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udlægges til 100% erhverv. Bebyggelsesprocenten er på 80 % 
for området som helhed og med bebyggelse i op til 2 etager.

Område F_ Landskabsbyen, blandet boligtyper mod nord

Området planlægges så bebyggelsen er tilpasset landskabet 
og terrænet. Der udlægges stormatrikler, der planlægges som 
mindre øer/ borge, der består af forskellige typer af bebyggelse, 
rækkehuse, punkthuse, storkarrér, og klyngehuse. Der kan ikke 
etableres parcelhuse. Gennem området etableres der et fælles 
areal for bebyggelserne der kan indeholde veje, stier parkering 
samt mulighed for ophold i form at små pladser, torve, petanque-
baner, haver, legepladser og lign.

Området udlægges til boligformål med mulighed for enkelte 
institutioner endvidere kan der på den vestlige side af hoved-
gaden etableres erhverv. Den retningsgivende fordeling mellem 
anvendelser i område F er 80-90 % Bolig, 10-15% Erhverv og 
5- 10 % Offentlige institutioner. Bebyggelsesprocent på 80 % 
for området som helhed og med bebyggelse i op til 4 etager.

Kort over delområder og bebyggelsesstrukturen

Reference for håndværkergrundene

Reference for landskabsbyen

Egedal

Lokalplanens afgrænsning

Bebyggelse min 4 etager

Bebyggelse min 3 etager

Bygning op til 40 meter

Byggelinje 20 meter fra vej-
midte på Frederikssundsvej
Byggelinje 14 meter fra vej-
midte på Frederikssundsvej

Hyr
de

led
de

t

Byggelinje 10 meter fra 
skel mod Hyrdeleddet

Bebyggelse min 2 etager

Byggefelter

1:10000

19-12-2011

Målestok:

Kortbilag 3 - Bebyggelsesstruktur

Lokalplan 20 - Byudviklingsområdet Egedal 

Egedal 
Station

A1

A1 A2

B

C

D

D

D

D

E

F
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Rumlighed og udbygning

Rammelokalplanen giver på sigt samlet set mulighed for cirka 
2500 boliger og cirka 200 000 m² forskellige typer erhverv samt 
cirka 75 000 m² til privat og offentlig service, detailhandel og 
kulturelle tilbud. 

For at skabe en fleksibel og robust lokalplan der åbner mulig-
hed for at bydelen kan udbygges over en lang årrække, sikrer 
planen at området udbygges etapevis fra stationen og ud mod 
landskabet. 

Der kan således kun bygges efter lokalplanen i stationsområdet 
(område A) og den del af det rekreative område (område D) der 
overføres til byzone, derudover kan den primære vejforbindelse 
etableres. 

For den resterende del af byudviklingsområdet er planen en 
rammelokalplan, som senere skal følges op af mere detaljerede 
lokalplaner, før der kan bygges.

Bebyggelses ydre fremtræden 

Bebyggelsen i området skal fremtræde med en høj arkitektonisk 
standard og materialekvalitet og det er intentionen at bebyg-
gelserne udformes således, at bygningernes proportionering, 
udformning og detaljeringsgrad er tilpasset omgivelserne og 
karakteren i delområderne.

For at skabe variation i stationsområdet er der udpeget 4 byg-
gefelter hvor der stilles krav om at bebyggelsen for mindst hver 
20 meter ændre arkitektonisk udtryk, med hensyn til af rytme, 
materialevalg og formgivning.

Trafik, stier og parkering

Området vejbetjenes via en ny, gennemgående hovedgade, 
der tilsluttes det eksisterende vejnet ved Dronning Dagmars 
Vej, Ring Nord og Dam Holme. I første omgang etableres for-
bindelsen mellem Dronning Dagmars Vej og Dam Holme. I takt 
med den videre planlægning og udbygning af området etableres 
forbindelsen til Ring Nord. 

Områdets veje anlægges med forskellig bredde og karakter. 
Vejprofilerne udformes som hovedgade, bygade, kvartersgade 
og sivegade efter principperne på bilag x.
 
Området planlægges med fokus på de bløde trafikanter. Der skal 
være optimale og trafiksikre forhold for cyklister. Det sikres at 
alle områderne er koblet på det overordnede stinet. Der vil i den 
fremtidige planlægning af de enkelte områder blive lagt vægt på 
at der etableres trafiksikre, effektive og oplevelsesrige løsninger.

Hele området bliver via stier og grønne områder forbundet med 
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byen eksisterende stinet, så bydelens borgere tilskyndes til at 
tage cyklen, løbe en tur eller spadsere i de rekreative områder. 

Parkering skal primært etableres som tagparkering, i parkerings-
hus eller som parkeringskælder. Derudover kan der etableres 
mindre parkeringslommer på terræn og langs Bygaderne. Der 
kan ikke parkeres langs områdets øvrige gader.

Håndtering af regnvand

I det store rekreative områder (område D), er der reserveret 
arealer til fællesanlæg for opsamling og nedsivning af regnvand. 
Disse etableres som landskabelige elementer - søer og våd-
områder, så de får en rekreativ værdi for byudviklingsområdet.
Da grundvandet i området er mindre sårbart, vil regnvandsbas-
sinerne kunne etableres som nedsivningsbassiner.

Fra bassinerne vil der være nødoverløb til Stenløse Å, udført 
således at de kun kommer i brug i meget sjældne tilfælde, 
hvorved det tilstræbes at undgå afledning til Stenløse å, som 
er hydraulisk overbelastet. Det sikres samtidig, at brinken i 
Stenløse Å stabiliseres. 

Derudover  tilstræbes det at regnvand i videst muligt omfang 
håndteres lokalt og nedsives på egen grund eller indenfor nær-
området. 

Hvor der ikke etableres beplantede grønne tage, tagterrasser 
eller parkeringsdæk skal regnvand fra tagflader genanvendes til 
toiletskyl og kan desuden anvendes i vaskemaskiner. 

Lokalplanens forhold til anden lovgivning og plan-
lægning 

Regionplan 2005

Regionplan 2005 er gældende for så vidt angår vandkredsløbet.

Fingerplan 2007- landsplandirektiv

Lokalplanområdet er i Fingerplan 2007 udpeget som byområde og 
ligger i det ydre storbyområde (byfingrene). Området er udpeget 
som stationsnært kerneområde og øvrige stationsnært område, 
der skal afgrænses nærmere i den kommunale planlægning. Iføl-
ge fingerplan 2007 skal de stationsnære kerneområder udformes 
bymæssigt og med høje tætheder. Områderne skal anvendes 
til store kontor- og serviceerhverv med mange arbejdspladser, 
større besøgsintensive institutioner, tæt boligbebyggelse og 
butikker iht. bestemmelserne for detailhandel. 

Kommuneplan 2009

Lokalplanområdet er i kommuneplan 2009 udpeget som kom-
munens nye store byudviklingsområde, der planlægges som en 

Regnvand tilbageholdes i amfi-
scene. Bunden er 1,5 m perlesten

Tagvand ledes til regnvandsbed, 
hvor det nedsives

Regnvandsgrøft til vejvand. Anlagt 
med filtermuld der renser vandet

Grønt tag hvor regnvand tilbage-
holdes og fordamper

Referencer af forskellige løsninger 
til lokal håndtering af regnvand 
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del af det nye hovedcenter mellem Stenløse Station og Egedal 
Station.

Hele byudviklingsområdet er udpeget som  hhv. stationsnært 
kerneområde og øvrigt stationsnært område, hvor der i stations-
området skal planlægges med en bymæssig karakter, bygges 
tæt og i varierende højder, op til 6 etager og med en bebyggel-
sesprocent på 150 %.
Der er ikke udpeget arealinteresser indenfor byudviklingsom-
rådet, der er i strid med lokalplanen og udlægget er i overens-
stemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Lokalplanområdet er i kommuneplan 2009 omfattet af ramme-
område D-003 , E-026 og E-027 og O-018. Lokalplanen er ikke 
fuldt ud i overensstemmelse med kommuneplanens rammeom-
råder, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg nr. 7

Ved kommuneplantillæggets vedtagelse justeres afgrænsningen 
af rammeområderne således at de er i overensstemmelse med 
de i lokalplanen udlagte arealer,  samtidig præciseres og uddybes 
rammebestemmelserne. 

Der tilføjes to nye rammeområder R-045 til rekreativt formål og 
BE-016 til blandet bolig og erhverv. Derudover udgår matr. 11 f 
og del af matr. 17 a af rammeområdet E-027.

Princippet i kommuneplanens rækkefølgebestemmelse fasthol-
des, således at området bebygges fra stationen og ud mod land-
skabet. Ændringerne af rammernes afgrænsning og tilføjelsen af 
to nye rammeområder betyder at rækkefølgen for udbygningen 
af området er som følger:

Etape 1 omfatter rammeområderne D-003 og R-045
Etape2 omfatter rammeområde E-026
Etape3 omfatter rammeområde BE-016 og E-027

Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde justeres så det 
omfatter hele rammeområde D-003.

Lokalplan 

Den sydlige del af området er omfattet af lokalplan 72. Ved den 
offentligt bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan 20 
ophæves lokalplan nr. 72 Toftegård Park i sin helhed.

Lavenergiklasse

Bebyggelsen skal udføres som lavenergibyggeri i bedste lav-
energiklasse i henhold til det til enhver tid gældende bygnings-
reglement. Planlovens §21a fastlægger, at lavenergibebyggelse 
defineres af det til enhver tid gældende bygningsreglement.
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Varmeforsyning 

Området bliver forsynet med fjernvarme, fra varmecentral ved 
Maglevad Erhvervsområde, der er planlagt opført i 2012 og 
skal forsyne en række kommunale ejendomme, større private 
forbrugssteder samt nybyggeriet i Stenløse Syd og ved Egedal 
station. Anlægget skal levere CO2 neutral varme baseret på 
biomasse - forbrænding af flis - samt 5.000 m² solpark.

Drikkevand

Lokalplanområdet ligger indenfor forsyningsområdet fra Ølstykke 
vandværk. 

Spildevand og regnvand

Spildevandsplanen 2011 fastlægger, spildevand fra at husholdning 
skal føres til kloak mens regnvand og vejvand nedsives.

Grundvand

Området er omfattet af ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
i Frederikssund Syd og Ølstykke”. Der er i indsatsplanen ikke 
initiativer som vil medføre begrænsninger eller restriktioner for 
lokalplanområdet. 

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD).

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering reguleres af gældende affaldsbekendtgørelse 
samt Egedal Kommunes Regulativ for husholdningsaffald og 
Regulativ for erhvervsaffald.

Ved stationsområdet er der udpeget et areal langs banen til op-
stilling af miljøkuber til hhv. papir, glas og batterier. Se kortbilag 7.

I de fremtidige lokalplaner skal der undersøges om der er behov 
for yderligere areal til opstilling af miljøkuber.

Støj

Det er intentionen med lokalplanen, at området skal have en 
bymæssig og fortættet karakter, hvorfor der planlægges med 
blandede centerfunktioner, herunder butikker, boliger, offentlige 
institutioner og erhvervsvirksomheder. 

Særligt boliger udgør en vigtig del af området i forhold til ønsket 
om at skabe et levende og trygt miljø, også efter almindelig 
arbejdstid. 

Ifølge planloven må støjbelastede områder kun udlægges til støj-
følsom anvendelse, herunder boligformål, hvis det ved etablering 
af støjdæmpende foranstaltninger sikres, at støjen på indendørs 
og udendørs opholdsarealer overholder et acceptabelt niveau. 

Kort A1, Støjkonturer fra veje i 
området og eksisterende veje
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Der er gennemført en beregning af støjbelastningen fra trafik på 
den nye hovedgade og fra de eksisterende veje, heraf fremgår 
det, at støjniveauet fra vejtrafik vil være over grænseværdierne 
langs den nye hovedvej og Frederikssundsvej. (se kort A1)

Lokalplanen fastlægger derfor, at byggefelterne langs den nye 
hovedgade og Frederikssundsvej kun kan udbygges når det er 
dokumenteret, at grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning 
om trafikstøj fra vej kan overholdes.

Vibrationer og støj fra jernbanen

Ved opførelse af bebyggelse indenfor 25 meter fra S-togs banens 
spormidte skal bygherre i forbindelse med byggesagsbehandlin-
gen dokumentere, at de vejledende grænser for vibrationer og 
støj fra jernbanen ikke overstiges.

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning om støj og vibrationer 
fra jernbaner.

Zonering og miljøklasser

Byudviklingsområdet inddeles i en række bydele der planlæg-
ges med blandede byformål, hvor forretninger, liberale erhverv, 
kontorer og små værksteder med butikker, offentlige institutioner 
og boliger ligger side om side.

I område E, kan der etableres mindre håndværkergrunde til 
værksteder, lager og lettere industri svarende til max virksom-
hedsklasse 4. Håndbog om Miljø og Planlægning anbefaler for 
miljøklasse 4 en minimum afstand på 100 meter fra boliger.

Område E ligger adskilt fra de andre byområder af et bælte  med 
rekreative arealer på 50 meter, samtidig skal området zoneres 
så  der i en afstand af 100 meter fra de øvrige byområder max 
kan etableres virksomheder op til miljøklasse 3.

Miljøklasserne er beskrevet i Håndbog om Miljø og Planlæg-
ning. Til hver miljøklasse hører en anbefalet minimumsafstand 
til boliger. Det er miljømyndigheden som skal vurdere, hvilken 
miljøklasse en virksomhed hører til.

Anbefalet afstand til boliger fra Håndbog om Miljø og Plan-
lægning:

Klasse 1    0 meter
Klasse 2 50 meter
Klasse 3 100 meter
Klasse 4 100 meter
Klasse 5  50 meter
Klasse 6 300 meter
Klasse 7 500 meter
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Tilladelser fra andre myndigheder eller i henhold 
til anden lovgivning 

Museumsloven

Kroppedal Museum har oplyst at der er kendskab til storstens-
grave og offerfund indenfor byudviklingsområdet. Det indikerer 
sammen med tidligere udførte arkæologiske undersøgelser 
syd for arealet, at området var tæt bebygget i oldtiden. Det er 
sandsynligt, at der findes fortidsminder i området. Det anbefales 
derfor, at der udføres arkæologisk prøvegravning inden iværksæt-
telse af byggemodning m.v.

Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder af nogen 
art, skal arbejdet straks standses, og fundet anmeldes til Krop-
pedal Museum. 

Habitatdirektiv m.v.

Egedal Kommune har i foråret 2011 foretaget en undersøgelse 
af, hvorvidt der indenfor lokalplanområdet er fauna, der er opført 
på Habitatdirektivets bilag IV og dermed omfattet af direktivets 
artikel 12.

Undersøgelsen viste, at der kun i ringe omfang er registreret be-
skyttede arter indenfor rammelokalplanområdet. Derimod findes 
der i det større sammenhængende naturområde umiddelbart 
op ad lokalplanområdet, særligt langs Sperrestrup Å, fine føde-
søgnings- og levesteder for flere bilag IV-arter, f.eks. flagermus 
og spidssnudet frø. Indenfor lokalplanområdet er der i det ene 
markvandhul nordligst i området registreret ynglende forekomst 
af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der planlægges 
ikke tiltag i dette markvandhul, men anlæg og funktion af det 
planlagte regnvandsbassin i nærheden heraf, må ikke medføre 
forstyrrelse eller ødelæggelse af denne lokalitet. 
 
Generelt er naturværdierne lokaliseret udenfor lokalplanområdet, 
med især de nordøstlige og vestlige naturområder som de mest 
værdifulde. Dværgflagermus, der er en af de mere almideligt 
forekommende flagermusarter i Danmark, har bl.a. tilholdssted 
i eksisterende bebyggelse nordvest for stationen. Forbindelses-
linjerne mellem de registrede levesteder for de beskyttede arter 
påvirkes ikke af lokalplanområdet. 
 
Det påviste tilhold af dværgflagermus vil tilgodeses via lokalplan-
områdets grønne fletning, som kan forbinde de øst- og vestlige 
forekomster for denne art. Den grønne fletning vil også fungere 
som økologisk forbindelsesled for en stor del af faunaen, f.eks. 
padder, der kan etablere bestande i nye ragnvandsbassiner i 
dette område. Af hensyn til paddernes mulighed for at passere 
de store veje i området, bør kantsten ved krydsning af de grønne 
områder etableres med falset kant. 
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Jordforureningsloven

Region Hovedstaden er myndighed for kortlægning af den kraf-
tige jordforurening på matrikelniveau i Egedal Kommune.

Ved overgang fra landzone til byzone bliver arealerne optaget i 
områdeklassificeringen i Egedal Kommune i henhold til jordfor-
ureningslovens §50 a. Det betyder, at jordflytninger fra matrikler 
i området bliver omfattet af anmeldepligt til kommunen, og at 
myndighederne opfatter jorden i området som lettere forurenet. 

Da der ikke nødvendigvis er sammenhæng med planlovens § 34 
om udpegning af byzoner, og områdets generelle forurenings-
grad, er der i jordforureningsloven åbnet mulighed for at kom-
munerne som myndighed kan nuancere områdeklassificeringen 
i kommunen. 

Kommunerne har baseret på en konkret vurdering af det enkelte 
delområdes forureningsgrad dermed mulighed for at udtage 
byzonearealer fra og inddrage landzonearealer i områdeklas-
sificeringen.

De eksisterende byzone arealer indenfor lokalplanens afgræ-
ning (kortbilag 1) er allerede udtaget af områdeklassificeringen.

Landbrugsloven 

Følgende ejendomme i området er omfattet af landbrugspligt: 
Matr. nr. 1b, 17a og 9am Ølstykke by, Ølstykke

Realisering af lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten op-
hæves på følgende ejendomme: Matr. nr 1b og 17a samt på en 
del af følgende ejendomme: Matr. nr. 9am Ølstykke by, Ølstykke.
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Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov-
bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) har myndigheder 
pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan 
have en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Egedal Kommune besluttede i det indledende arbejde med 
lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 at gennemføre en miljø-
vurdering. Miljøvurdering har været i offentlig høring sammen 
med planforslagene.

Miljøvurderingen var afgrænset til at omhandle følgende temaer: 

•	 Landskab og visuelle aspekter 

•	 Natur 

•	 Trafik og støj

Resumé af miljøvurdering

Byudviklingsområdet ved Egedal Station omfatter det største 
ubebyggede stationsnære byudviklingsareal i regionen med en 
størrelse på 82 ha. Området skal udvikles som en del af kom-
munens nye hovedcenter, der strækker sig fra Stenløse Station 
over Maglevad erhvervsområder til Egedal Station. 

Hele byudviklingsområdet planlægges som en attraktiv bydel 
med bebyggelse af forskellig karakter. Området kan rumme 
mange former for centerfunktioner, herunder butikker, privat 
og offentlig service, erhvervsvirksomheder og boliger. Ved fuld 
udbygning kan der i området opføres i alt ca 489.000 m² be-
byggelse. 

Planforslagene er vurderet i forhold til landskabspåvirkningen og 
det vurderes at bebyggelsen vil fremstå meget markant mod det 
åbne land og vil være synlig fra lang afstand. Helt fra Guldbjergvej 
vest for Slagslunde ses dele af planområdet. Byudviklingsom-
rådet ligger som en forlængelse af den eksisterende by og vil 
skabe en ny, klar bykant mod landskabet.

I planerne er der arbejdet med at trække landskabet ind i bydelen, 
således at en ”grøn fletning” af åbne grønne rekreative arealer 
opdeler de bebyggede arealer i mindre enheder. Dette sikrer, 
at der opretholdes en visuel forbindelse fra området ud til det 
værdifulde landskab mod øst.

Samtidig vil byudviklingsområdet opleves mindre kompakt på 
grund af variationen mellem bebyggelse og grønne rekreative 
områder med udsyn til det åbne land.
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Generelt er naturværdierne lokaliseret udenfor planområdet, 
med især de nordøstlige og vestlige naturområder som de mest 
værdifulde. Lokalplanområdet omfatter stort set ikke levesteder 
for beskyttede arter, bortset fra områdets nordlige del, hvor der 
er kortlagt levesteder for spidssnudet frø. I lokalplanområdet er 
levestedet udlagt til grønt, rekreativt område (område D) også 
kaldet ”den grønne fletning”. Levestedet er ikke umiddelbart 
truet af bebyggelse og lignende. Anlæg og drift af de planlagte 
regnvandsbassiner i nærheden af eksisterende vandhul må ikke 
medføre forstyrrelse eller ødelæggelse af denne lokalitet.

Der er redegjort for, at planforslagene med de grønne, rekreative 
områder skaber små økologiske forbindelser til det rige natur-
områder, øst for planområdet. Der peges i miljøvurdering på, at 
den ny hovedgade igennem området bør etableres med falset 
kantsten af hensyn til paddernes mulighed for at passere store 
veje, så de kan komme til og fra naturområdet mod øst. 

Miljøvurderingen redegør for, hvor meget trafik der vil blive 
genereret, når området er udbygget. Den vurderer hvordan tra-
fikken forventes at fordele sig via det eksisterende vejnet ved 
Dronning Dagmars Vej, Ring Nord og Dam Holme og til den 
nye gennemgående hovedgade i området. Der vurderes ikke at 
være problemer med afviklingen af trafikken til området, da det 
sker ad store hovedveje.

Der er områder i den nye bydel som bliver støjbelastet, dels fra 
den eksisterende trafik på Frederikssundsvej og dels fra den trafik 
der generes på den nye hovedgade igennem området. 

Planforslagenes udlæg til ny bebyggelse betyder, at der langs 
den nye vej og ud mod Frederikssundsvej vil være arealer og 
facader, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj 
fra vejtrafik ikke umiddelbart vil kunne overholdes.

Der vil i forbindelse med projektering og detailplanlægning af 
bebyggelsen i disse områder være behov for en mere detaljeret 
undersøgelse af disse forhold, herunder vurdering af relevant 
støjbeskyttelse af facader, placering og afskærmning af uden-
dørsarealer og anvendelse af bygningerne.

Høringssvarene

I høringsperioden indkom 12 høringssvar til planforslagene. Der 
er ikke indkommet høringssvar til selve miljøvurderingen.

Høringssvarene omhandler primært følgende temaer:

Bygningshøjden på op til 6 etager, byggefelter vest for banen, 
byggelinjer mod Frederikssundsvej og Hyrdeleddet, trafikbelast-
ning og støj i de eksisterende boligområder, parkering i Maglevad 
erhvervsområde, stations- og jernbane arealerne, afgræsning 
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af lokalplanområdet samt rækkefølgebestemmelserne i Kom-
muneplantillæg 7

Derudover indeholdt høringssvarene en række forslag til mindre 
ændringer.

Et resume af høringssvarene samt administrationens bemærk-
ninger hertil kan rekvireres hos kommunen.

Alternativer

I miljøvurderingen er O-alternativet området som det kan ople-
ves i dag, som dyrket landbrugslandskab.  Der er ikke vurderet 
andre alternativer.

Overvågning

Overvågningen af planens indvirkning på miljøet sker gennem 
den almindelige, kommunale kontrol med overholdelse af de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Samtidig vil udviklingen i naturområdet mod øst blive fulgt i 
forbindelse med miljømyndighedens tilsyn af de naturbeskyt-
tede §3 områder.
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Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 
af 24. september 2009)  - fastsættes herved følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område.        

§ 1. Formål med lokalplanen 

Det er lokalplanens formål:

1.1 At fastlægge byudviklingsområdets hovedstruktur som en 
fletning mellem byen og landskabet, der styrker de landskabelige 
kvaliteter og inddeler bebyggelsen i en række bydele.

1.2 At muliggøre udbygning af stationsområdet som en tæt og 
bymæssig bydel.

1.3 At muliggøre anlæg af den overordnede infrastruktur og en 
del af de rekreative arealer i byudviklingsområdet.

1.4 At danne grundlag for efterfølgende lokalplanlægning af den 
resterende del af byudviklingsområdet, ved at fastlægge princip-
perne for infrastruktur og bebyggelsesstruktur.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
følgende ejendomme: matr. nr. 1h, 4et, 17g og 69 Ølstykke By, 
Ølstykke og vejlitra nr. ”bq og cæ” samt del af matr. nr. 4h, 1b, 
17a, 9am og 72 Ølstykke By, Ølstykke og del af vejlitra nr. ”o og 
ak”, samt alle parceller, der efter den 25. august 2011 udstykkes 
fra de nævnte ejendomme.   

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A1, A2, B, C, D, 
E og F som vist på kortbilag 2.

2.3 Lokalplanområdet ligger delvist i byzone og delvist i land-
zone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan 
overføres ca. 19 ha af matr. nr. 1h, 4h, 1b og 9am Ølstykke by, 
Ølstykke samt del af vejlitra cæ og ak fra landzone til byzone 
som det fremgår af kortbilag 1.

§ 3. Områdets anvendelse 

Område A 1 _ Stationsområdet

3.1 Området udlægges til centerformål med offentlig og pri-
vat service, liberale erhverv (max miljøklasse 1), kulturelle og 
administrative aktiviteter (sundhedshus, innovationscenter og 
forskningsmiljøer, kulturhus, institutioner og rådhus) parkerings-
huse, samt blandet boligbebyggelse, herunder ungdomsboliger, 
plejeboliger og ældreboliger.
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Område A2_Stations og Jernbane arealet

3.2 Stations- og jernbane formål.

Område B_ Campus

3.3 Området udlægges til administrative og liberale erhverv 
(max miljøklasse 1), forskning og uddannelsesinstitutioner samt 
offentlig og privat service. Indenfor området kan der endvidere 
etableres parkering, rekreativt område og regnvandsbassiner.

Område C_ Erhvervs campus

3.4 Området udlægges til administrative og liberale erhverv (max 
miljøklasse 2) indenfor området kan der endvidere etableres 
parkering, rekreativt område og regnvandsbassiner.

Område D_ Den grønne fletning

3.5 Området udlægges til rekreativt grønt område, der kan 
indeholde bakkelandskaber, mindre skovklynger, sølandskaber, 
nyttehaver, sportsbaner, fugletårne, pavilloner og stisystemer. 

Område E_ Håndværkergrunde

3.6 Området udlægges til erhvervsformål, herunder mindre hånd-
værkergrunde til værksteder, lager og lettere industri svarende 
til max virksomhedsklasse 4. 

Område F_Landskabsbyen, blandet boligtyper mod nord

3.7 Området udlægges til boligformål, tæt-lav og etagebyggeri 
med mulighed for enkelte institutioner endvidere kan der på den 
vestlige side af hovedgaden etableres erhverv.

§ 4. Udstykning 
4.1 Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige 
matrikulære forandringer. (matrikulering, udstykning, arealover-
førsel og sammenlægning).

§ 5. Veje, stier og parkeringsforhold

Veje 

5.1 Området vejforsynes via en ny, gennemgående hovedgade 
med forløb og tilslutning til eksisterende veje i princippet som 
vist på kortbilag 4.

5.2 Områdets veje anlægges med forskellig bredde og karakter, 
vejprofilerne udformes som hovedgade, bygade, kvartersgade og 
sivegade efter nedenståendeprincipper og som vist på kortbilag 
4 og bilag X.

Hovedgaden udlægges i en bredde af 18.5 m - heraf mindst 7 m 
kørebane, venstresvingbane på 3.5 m ved indkørsel til bydelene, 
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4 m til fortov, cykelsti og rabat i begge sider af vejen.
Hvor hovedgaden i områdets nordlige dele overskærer den 
grønne fletning, skal der på min 2 strækninger anvendes kantsten 
med falset kant som vist på kortbilag 4.

Kvartersgader udlægges i en bredde af 9 m - heraf 6 m kørebane   
med afmærkede cykelstier og 1,5 m fortov i begge sider af veje.

Bygader udlægges i en bredde af 16 m – heraf 6 m kørebane, 
2 m fortov og 2 m cykelsti i begge sider. Der anlægges parallel-
parkeringspladser med en bredde på 2 m i den ene side af vejen.

Sivegader udlægges i en bredde af 5.5 m med fælles færdsels-
areal for bilister, gående og cyklister. Sivegaderne udføres med 
en samlet belægningsflade uden kantsten.

5.3 Fra de enkelte delområder kan der etableres vejtilslutning til 
hovedgaden i princippet som vist på kortbilag 4 og 7.

For område A1 gælder derudover:

5.4 Der udlægges areal til veje i princippet som vist på kortbilag 
7, og vejene udformes efter principperne på bilag X.

Stier

5.5 Den eksisterende sti i lokalplanområdets vestlige side som 
vist på kortbilag 4 skal bevares.

5.6 Der udlægges areal til en promenade sti langs kanten af 
delområde A1 som vist på kortbilag 4.

5.7 Der kan etableres stier i delområde D der forbinder bydelen 
internt, med nærområderne og med det åbne land.

Parkering

5.8 På den enkelte ejendom skal der anlægges parkeringspladser 
svarende til mindst 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr 3 pleje- og 
ungdoms boliger og 1 p-plads pr. 75 m² erhvervsareal. Mindre 
enkeltstående bygninger, som skure, pavillioner og bygninger til 
drift af stationen, er undtaget fra parkeringskravet.

For område A1 gælder derudover:

5.9 Parkeringspladser kan etableres i konstruktion/parkeringshus, 
i kælder eller på tage. 

5.10 Der kan anlægges parkeringspladser på terræn langs banen 
og bygaderne i princippet som vist på bilag X og kortbilag 7. 

5.11 Derudover kan der etableres et begrænset antal parkerings-
pladser på terræn. Parkeringspladserne skal udlægges med max 
størrelse og principiel placering som angivet på kortbilag 7.
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5.12 Parkeringspladser på terræn skal etableres med beplantning 
således at de fremstår med et grønt udtryk.

5.13 Der udlægges areal til cykelparkering omkring stationen som 
vist på kortbilag 7. For hver 20. parkeringsplads langs bygader 
skal der på vejarealet etableres 10 cykelparkeringspladser. 

5.14 Lastbiler over 3500 kg, campingvogne, traktorer og lignende 
køretøjer må ikke parkeres indenfor området. Af- og pålæsning 
er dog tilladt i fornødent omfang.

§ 6. Forsyning og ledningsanlæg 
6.1 Bebyggelsen skal udføres som lavenergibyggeri i bedste 
lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid gældende byg-
ningsreglement.   

6.2 Der kan etableres solfanger- og solcelleanlæg

6.3 Hvor der ikke etableres beplantede grønne tage, tagterrasser 
eller parkeringsdæk skal regnvand fra tagflader genanvendes til 
toiletskyl og kan desuden anvendes til vaskemaskiner.  

6.4 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må kun udføres 
som jordkabler. Delområde A2 er undtager.

§ 7. Bebyggelsens omfang og placering 

Område A1_ Stationsområdet 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 150%.

7.2 Indenfor byggefelterne kan bebyggelsen opføres i op til 6 
etager og med en bygningshøjde på max 24 meter.  

7.3 Bebyggelse langs hovedgaden skal opføres i minimum 3 
etager, i princippet som vist på kortbilag 6

7.4 Langs kanten mod banen og de rekreative arealer (delområde 
D) skal bebyggelsen opføres i minimum 4 etager, i princippet 
som vist på kortbilag 6.

7.5 Bebyggelse langs interne veje skal opføres i minimum 2 
etager, i princippet som vist på kortbilag 6.

7.6 Bebyggelsen skal udformes som sammenhængende eller 
delvist sammenhængende karrébebyggelse og skal placeres 
indenfor byggefelterne, som er vist på kortbilag 6.

7.7 Bebyggelsen skal etableres med facade i byggelinien, som 
følger afgrænsningen af byggefelterne, efter principperne på kort-
bilag 6. Dog kan der på max 1/4 af facaden etableres åbninger og/
eller facaden kan trækkes op til 3 meter tilbage fra byggelinjen.
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Område A2_Stations og Jernbane arealet 

7.8 Indenfor området kan der placeres mindre enkeltstående 
bygninger.

Område B_ Campus

7.9 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 120%.

7.10 Bebyggelsen skal udformes med en lav base på op til 2 
etager, der udfylder hele byggefeltet, ovenpå kan der etableres 
”tårne” i op til 6 etager og bebyggelsen placeres på et sam-
menhængende offentligt tilgængeligt byrum i princippet som 
vist på bilag 3 

7.11 Bebyggelsen kan opføres i op til 6 etager og med en bygnings-
højde på max 24 meter. På det på kortbilag 3 med x markerede 
byggefelt kan der etableres en bygning på max. 40 m som et 
vartegn for området. 

7.12 Bebyggelsens afstand til vejmidte mod Frederikssundsvej 
skal minimum være hhv. 14 og 20 meter som vist på kortbilag 3.

7.13 Bebyggelsens afstand til naboskel mod Hyrdeleddet skal 
være mindst 10 meter som vist på kortbilag 3

Område C_ Erhvervs campus

7.14 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 80%

7.15 Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager og med en max 
bygningshøjde på 16 meter.

7.16 Bebyggelsen placeres som større, fritliggende bygninger, 
efter principperne på kortbilag 3.

Område D_ Den grønne fletning 

7.17 Inden for området må der udelukkende placeres mindre 
bygninger, som spejderhytter, naturcenter, pavilloner, fugletårne, 
iskiosk, musikcontainer og lign.

Område E_ Håndværkergrunde

7.18 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 80%. 

7.19 Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en byg-
ningshøjde på max 10 meter.

7.20 Bebyggelsen skal placeres i mindre klynger/grupper om-
kring fælles ”gårdrum/gårdsplads” til parkering, ophold, oplag, 
arbejdsareal og øvrige fælles faciliteter, i princippet som vist på 
kortbilag 3.
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Område F_ Landskabsbyen, blandet boligtyper mod nord

7.21 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 80 %.

7.22 Bebyggelsen kan opføres i op til 4 etager og med en byg-
ningshøjde på max 16 meter.

7.23 Indenfor området kan der etableres en blanding af ræk-
kehuse, punkthuse, klyngehuse, storkarré og etagebyggeri. Der 
kan ikke etableres parcelhuse. 

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 

For område A gælder:

8.1 De på kortbilag 6 udpegede byggefelter skal fremtræde 
med variation i facaden i form af karnapper, altaner, indhak, 
forskydninger samt apteringer. Bygninger skal for mindst hver 
20 meter ændre arkitektonisk udtryk, med hensyn til af rytme, 
materialevalg og formgivning.

8.2 Publikumsorienterede funktioner der ligger i stueetagen skal 
fremstå med åbne facader, således at der kan etableres visuel 
forbindelse mellem ude og inde.

§ 9. Skiltning og reklamering
9.1 Skilte på bebyggelsen må ikke placeres over facadehøjden 
eller opsættes på tagflader.

9.2 Der må ikke i reklameøjemed opsættes flow-ligt, dynamiske, 
digitale reklameskilte, laserlys eller lignende belysning.

9.3 Der må ikke opsættes reklameflag, flagstænger og bannere 
indenfor området.

9.4 Der må der ikke opsættes skiltepyloner indenfor området 
udover de i §§9.5 og 9.6 nævnte.

9.5 Der kan opsættes en skiltepylon ved Frederikssundsvej som 
angivet på kortbilag 6.

9.6 Der kan ved stationen opstilles én pylon med cyklepumpe. 
Pylonen skal placeres i forbindelse med cykelskurene som an-
givet på kortbilag 6 og dens højde må ikke overstige 2 meter.

§ 10. Ubebyggede arealer
10.1 Der udlægges areal til sølandskaber til nedsivning af regn-
vand, som vist på kortbilag 5.

Skråningsanlæg omkring regnvandssøer må højst gives en hæld-
ning på 1:5 (20%) og skal udformes  naturligt og landskabeligt 
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så de får en rekreativ værdi for området. Der må på vest- og 
sydsiden af regnvandssøer ikke plantes nærmere til bredden end 
træer og buskes forventede sluthøjde.

10.2 Der udlægges areal til bakkelandskab af overskudsjord fra 
byggemodningen, som vist på kortbilag 5, 

Bakkernes skråningsanlæg må højst have en hældning på 1:3 
(33%) og med en max højde på 10 meter. Bakkelandskabet skal 
tilsås med græs og udformes med amfi-scene, udsigtspunkt, 
rampe og legeareal så det får en rekreativ værdi for området. 

10.3 Indenfor området må kun plantes træer og buske af hjem-
mehørende danske arter, som for eksempel:

Stilkeg/vintereg -Quercus robur/quercus petrea, Røn – Sorbus, 
Lind – Tilia Skovfyr -Pinus silvestris, Løn -.Acer platanoides, 
Bøg - Fagus silvatica Hæg - Prunus padus Slåen - Prunus spi-
nosa Tjørn - Crataegus laevigata  Hunderose - Rosa canina, Vild 
æble - Malus sylvestris og Hassel - Corylus avellana

10.4 Det beplantede dige langs lokalplanområdets vestlige side 
vist på kortbilag 5 og 6 skal bevares.

For område A gælder derudover:

10.5 Der udlægges arealer til udendørs opholdsareal i form af 
pladser og torv fælles for bydelen. Opholdsarealerne skal udlæg-
ges med minimum størrelse og principiel placering som angivet 
på kortbilag 7.

10.6 Gårdrum skal beplantes og gives et grønt udtryk. 

10.7 Boliger skal forsynes med opholdsarealer i form af altaner, 
tagterrasser eller gårdrum, svarende til mindst 10 % af boligens 
etageareal. Altaner der indgår i det primære opholdsareal skal 
orienteres væk fra hovedgaden eller skal afskærmes mod støj. 

10.8 Der må ikke ske terrænregulering på mere end 1+/- 1 meter 
og skråningsanlæg må max udføres med en hældning på 1.2

§ 11. Støj og vibrationer
11. 1 Byggefelterne langs den nye hovedgade og Frederikssundsvej 
må først udbygges når det er dokumenteret, at grænseværdierne 
i Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj fra veje kan overholdes.

11.2 Byggefelterne indenfor 25 meter fra S-togs banen spormidte 
må først udbygges når det er dokumentere, at de vejledende 
grænserværdier for vibrationer og støj fra jernbanen ikke over-
stiges. 

11.3 Udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskærmes 
således at grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om 
trafikstøj fra veje kan overholdes. 
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§ 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i 
12.1 Ny bebyggelse i delområde A må ikke tages i brug, før 
ubebyggede arealer indenfor den enkelte ejendom er anlagt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens §§ 10.5 
- 10.7 og før veje og parkering er etableret i overensstemmelse 
lokalplanens §§ 5.1 - 5.12.

12.2 Ny bebyggelse omfattede af §11.1 og/eller 11.2 må ikke tages 
i brug før, det er dokumenteret grænseværdierne er overholdt.

12.3 Lokalplanens realisering forudsætter ophævelse af land-
brugspligt (landbrug uden beboelse) på den del af matr. 4h Øl-
stykke by, Ølstykke, som er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 13. Grundejerforening 
13.1 Der skal for hvert delområde undtagen delområde D og A2 
oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 
grundejere inden for delområdet. 

13.2 Grundejerforeningen skal, efter krav fra Egedal Kommune, 
optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig 
med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsen-
de områder eller opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. 

13.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af 
områdets fællesarealer og fællesanlæg, herunder bl.a. parke-
ringsanlæg på terræn og tilhørende vejadgang.

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

13.5 Grundejerforeningen skal oprettes når Egedal Kommune 
kræver det. 

§ 14. Ophævelse af lokalplan
14.1 Ved den offentligt bekendtgørelse af den endeligt vedtagne 
lokalplan 20 ophæves lokalplan nr. 72 Toftegård Park vedtaget 
af Byrådet i Ølstykke Kommune den 27. november 2003

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

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

brug



29Bestemmelser

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 m.fl., med mindre Kommunalbestyrelsen skønner, at 
dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. 
(planlovens §§19 og 20)

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

15.6 I henhold til Planlovens §18 fortrænger lokalplanen pri-
vatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med planen.
Midlertidige retsvirkninger

15.7 I perioden fra lokalplanforslagets offentliggørelse og Indtil 
forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Ege-
dal Kommune, må ejendomme der er omfattet af forslaget 
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den 
endelige plan.

15.8 Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyg-
gelse og ændring af anvendelse. Den nuværende lovlige anven-
delse kan fortsætte som hidtil.

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

15.10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder fra offent-
liggørelse af lokalplanforslaget og ind til den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst ind til et år fra forslagets 
offentliggørelse.

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplanforslaget er vedtaget af Egedal Kommunalbestyrelse 
den 25.08 2011. 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 07.09 2011 
til den 03.11 2011.
 
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Egedal Kommunalbestyrelse 
den 29.02 2012 og offentlig bekendtgjort den 14.03 2012.

Willy R. Eliasen                                    Jacob Madsen

  Borgmester                                         Teknisk Direktør
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B E K E N D T G Ø R E L S E  
 
Endelig vedtagelse af ramme og lokalplan 20 Byudviklingsområde ved 
Egedal Station og tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2021.  
 
Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 29. februar 2012 vedtaget 
ovenstående planer endeligt. 
 
Ramme og lokalplan 20 
Lokalplanen har til formål at fastlægge den overordnede struktur for byudvik-
lingsområde ved Egedal Station. 
 
Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for første etape, nærmest Ege-
dal Station, og for dele af det store rekreative område samt for den primære 
infrastruktur. For den resterende del af byudviklingsområdet er planen en ram-
melokalplan, som senere skal følges op af detaljerede lokalplaner, før der kan 
bygges i disse områder. 
 
Kommuneplantillæg 7 
I Kommuneplantillæg 7 justeres afgrænsningen af rammeområderne således, at 
de er i overensstemmelse med de i lokalplanen udlagte arealer. Samtidig præci-
seres og uddybes ramme- og rækkefølgebestemmelserne. Der tilføjes to nye 
rammeområder til Kommuneplanen, R-045 til rekreativt formål og BE-016 til 
blandet bolig og erhverv. 
 
Ændringer af planforslagene 
På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden er der foretaget 
justeringer af planerne, samtidig er kommunen under høringsperioden blevet 
opmærksom på nogle forhold i lokalplanen, som kommunen har ønsket at æn-
dre. 
 
I den endelige lokalplan er afgrænsning af planområdet ændret, så et mindre 
areal udgår. Parkeringsnorm for erhverv er hævet fra 1 p-plads pr 50m2 til 1 p-
plads pr 75 m2 og nogle vejprofiler er ændret, så der etableres bedre forhold for 
cykelister. Der er blevet tilføjet byggelinjer langs Frederikssundsvej og Hyrde-
leddet. Byggefelterne er reduceret i delområde C og der er i stedet åbnet mulig-
hed for reakreative arealer, parkering og vådområder i de lavtliggende arealer 
mod øst. I en del af stationsområdet er der ændret på byggefelter, byggelinjer 
og vejstruktur, derudover er der åbnet mulighed for frit at placere torve og min-
dre parkeringsarealer på terræn i stationsområdet. 
 
I det endelige kommuneplantillæg 7 er der foretaget en ændring af rækkefølge-
bestemmelserne, således at rammeområde E-027 flyttes fra etape 1 til etape 3. 
 
Der er desuden fortaget mindre justeringer og redaktionelle ændringer i tekst og 
kortbilag. Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betyd-
ning, at der ikke er behov for en supplerende offentlig høring. 
 
Planerne er offentligt bekendtgjort i Lokalavisen Egedal den 14. marts 2012 
 
Retsvirkninger 
Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etab-
leres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er 
meddelt dispensation til det.  
 
Klagevejledning 
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planerne kan, hvad angår retlige 
forhold, påklages inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Klagen skal 
sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Adresse, 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 Borgerservice, Råd-
hustorvet 2 i Stenløse, samt på kommunens hjemmeside 
www.egedalkommune.dk 


