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HVAD ER EN LOKALPLAN?

I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestem-
melser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan 
skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner 
og forhold til anden planlægning, dels en række bestem-
melser, som angiver de præcise retningslinjer for området.

Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i 
gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at 
skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre 
borgernes mening.

HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER?

Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknik 
og Miljø. Du kan kontakte direktørområdet på Køgevej 80 i 
Roskilde, 46313508 eller lokalplan@roskilde.dk

LOKALPLANFORSLAG

Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles 
af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedta-
ges af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig 
høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder mid-
lertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af 
forslaget.

Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den 
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være 
muligt af fi nde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, 
men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på 
biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og 
Viby.

Forord



Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne 
periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger 
eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sen-
des skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Køgevej 
80, 4000 Roskilde eller med email til lokalplan@roskilde.dk.

I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanfor-
slag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde 
eller lignende.

ENDELIG LOKALPLAN

Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknik- 
og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage 
lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på 
baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er 
kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har 
vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er 
planen retligt bindende for det pågældende lokalplanom-
råde.

KLAGEMULIGHED

Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så 
vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens 
lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens 
indhold.

Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være 
modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentlig-
gørelsen af den endelige lokalplan. 

Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for dom-
stolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den 
endelige lokalplan.
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Redegørelse

Lokalplanområdets beliggenhed

BAGGRUND

Roskilde Tekniske Skole vil samle alle sine aktiviteter på 
Musicon. Derfor har skolen brug for at udvide med ca. 
17.000 m2 etageareal. Det kræver, at der bliver vedtaget en 
ny lokalplan.

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet ligger ved Holbækmotorvejen i den syd-
lige del af Roskilde. Det omfatter et areal på ca. 3 hektar. 
Området er en del af bydelen Musicon.

Der er tinglyst en vejbyggelinje 60 meter fra centerlinjen på 
Holbækmotorvejen.

Lokalplanområdet er ubebygget.
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Terrænet skråner fra 48 meter over havoverfl aden i den 
vestligste del af lokalplanområdet til 44 meter over hav-
overfl aden i den østligste del. Hældningen har betydning 
for udformningen af regnvandsafl edning fra udvidelsen af 
Roskilde Tekniske Skole.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Maglegårdsvej via 
Maglelunden og den del af Køgevej, som ligger nord for 
Roskilde Tekniske Skoles udvidelse. Roskilde Kommune 
forventer, at Maglelunden og Køgevej skifter navn på denne 
strækning i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 565.

Rabalderstræde forlænges syd for Maglelunden og frem til 
Holbækmotorvejen som sti for cyklister, gående og knal-
lertkørere. På sigt skal der bygges en bro over motorvejen, 
så stien kommer til at forbinde Søndre Ringvej med dyr-
skuepladsen.

Øst for lokalplanområdet ligger Roskilde Tekniske Skoles 
administrationsbygning. Vest for lokalplanområdet ligger 
en række parcelhuse og længere mod vest den eksisteren-
de del af skolen før udvidelsen.

FORMÅL OG INDHOLD

Lokalplan 565 skal først og fremmest give mulighed for, at 
lokalplanområdet kan udnyttes til uddannelsesinstitution, 
kreative erhverv, detailhandel i form af værkstedsbutikker 
eller rekreative formål uden mulighed for overnatning.

Roskilde Tekniske Skole har købt arealerne inden for lokal-
planområdet og vil bruge dem til en udvidelse.

Skolen har afholdt en projektkonkurrence om udvidelsen 
i foråret 2010. Det bedste af forslagene blev udpeget som 



Redegørelse

vinder, og lokalplanen skal sikre, at skoleudvidelsen bliver 
bygget i overensstemmelse med vinderforslaget.

Det er et af de bærende principper på Musicon, at byde-
len skal være levende med aktivitet det meste af døgnet. 
Der skal skabes synlighed og kontakt mellem forskellige 
aktiviteter, så folk kan mødes, undres, opleve og inspireres. 
Lokalplanen skal i særlig grad holde fast på dette princip i 
forhold til en ny bebygelse inden for lokalplanområdet.

Samtidig skal lokalplanen sikre, at skoleudvidelsen bliver 
et integreret element i den nye, kreative bydel Musicon, 
hvor kulturinstitutioner, erhverv, uddannelse og boliger 
blandes i et levende bymiljø.

Rabalderstræde er en af de vigtigste forbindelser på Mu-
sicon. Forbindelsen krydser Maglelunden, og der opstår et 
særligt knudepunkt, som er udformet som en plads i pro-
jektkonkurrencens vinderforslag. Lokalplanen skal sikre 
både stiforbindelsen og pladsdannelsen.

Med denne lokalplan fastsættes rammerne for den del af 
stiforbindelsen og stibroen, som ligger nord for Holbækmo-
torvejen. Roskilde Kommune vurderer, at der ikke nødven-
digvis skal udarbejdes en ny lokalplan som forudsætning 
for, at sti og stibro kan etableres på denne strækning.

Stien og stibroen skal udformes på en skulpturel måde, 
der gør det til en spændende oplevelse af færdes på stien. 
Aktører i området vil blive inddraget i den konkrete ud-
formning af stien og stibroen, ligesom kommunen ønsker 
at afholde en arkitektkonkurrence om broens udformning. 
Udformningen skal samtidig sikre, at indbliksgener be-
grænses for beboerne på Maglelunden langs stien.

Eksempler på mulige belægninger, som de 

kunne komme til at se ud på friarealerne om-

kring bebyggelsen

Eksempel på tagvegetation, som den kunne 

komme til at tage se ud inden for lokalplanom-

rådet
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Statslig planlægning

Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområde 
50-55 dB omkring Roskilde Lufthavn, som er udpeget i 
Regionplan 2005. Lokalplan 565 giver ikke mulighed for en 
anvendelse af lokalplanområdet, som er i strid med region-
planens retningslinjer for støjkonsekvensområdet.

Lokalplanområdet er i Regionplan 2005 udpeget som et 
område med drikkevandsinteresser. Der indvindes dog ikke 
vand inden for lokalplanområdet, og lokalplan 565 er ikke i 
strid med beskyttelsen af grundvandet

Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den kystnære del 
af byzonen. Roskilde Kommune skal derfor gøre rede for, 
hvordan bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet 
påvirker kystlandskabet visuelt. Afviger bebyggelsen væ-
sentligt i højde og volumen, skal der gives en begrundelse 
for det.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 5 etager 
og 22 meter, målt fra kote 46. Det svarer til en højde på 68 
meter over havet.

På fotografi et på side 20-21 træder en del af Roskilde Syge-
hus tydeligt frem på Roskildes horisont. Det drejer sig om 
skorstenen og den del af bebyggelsen, som er opført i 8-9 
etager. Den øvrige bebyggelse på op til 5 etager skiller sig 
ikke ud fra horisonten. Sygehuset ligger omkring 1 kilome-
ter tættere på Roskilde Fjord end lokalplanområdet.

Mellem fjorden og lokalplanområdet ligger boligbebyggel-
serne ved Søndre Ringvej og Stenkrogen, som er opført i op 
til 5 etager. Boligbeyggelserne ses ikke på fotografi et.
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På den baggrund vurderer kommunen, at lokalplan 565 
ikke giver mulighed for en bebyggelse, som afviger væsent-
ligt i højde og volumen eller skæmmer kystlandskabet.

Kommuneplan 

Lokalplanområdet er en del af Kommuneplan 2009´s ram-
meområde 3.BS.8.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kom-
muneplanens rammer.

Lavenergibebyggelse

Planlægningen af Roskilde Tekniske Skoles udvidelse er 
sat i gang, før Roskilde Kommune stillede krav om, at al 
bebyggelse skal opføres i lavenergiklasse 1 (BR08). Derfor 
har forudsætningen for skolens udvidelse været, at bebyg-
gelse skulle opføres i lavenergiklasse 2 (BR08).

Forslag til lokalplan 565 stiller ikke krav om lavener-
gibyggeri. Det skyldes, at de almindelige krav i det nye 
bygningsreglement (BR10) er på højde med kravene til 
lavenergiklasse 2. Det må forventes, at kravene i bygnings-
reglementet i de kommende år bliver skærpet. Bebyggelse 
inden for lokalplanområdet vil derfor skulle leve op til krav 
om energirigtigt byggeri, som er mindst lige så ambitiøse 
som lavenergiklasse 2. 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 20.000 
m2 etageareal. Lokalplanen fastsætter en bebyggelses-
procent på 150, så der er mulighed for at bygge mere. Men 
det er op til en supplerende lokalplan at fastsætte, hvor-
dan denne byggemulighed kan udnyttes. Den supplerende 
lokalplan skal desuden afgøre energikravene for byggemu-
ligheden.
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Parkering

Lokalplan 565 lemper kravene til parkering, som fremgår 
i lokalplan 540 for Musicon. Det skyldes, at kravene var 
knapt så ambitiøse, da planlægningen af Roskilde Tekniske 
Skoles udvidelse begyndte.

Lokalplanen fastsætter normer for parkering i forhold til 
areal og anvendelse.

For uddannelsesformål gælder det, at der højst må etable-
res én parkeringsplads til biler per 100 m2 etageareal. Der 
må dog ikke etableres færre end én parkeringsplads per 
200 m2 etageareal, som er kravet i lokalplan 540.

For uddannelsesformål skal der etableres en parkerings-
plads til cykler per 200 m2 etageareal. Det svarer til, at 
der skal kunne anlægges 100 parkeringspladser til cykler. 
Derudover skal der udlægges areal til yderligere 300 par-
keringspladser til cykler, så der er mulighed for at etablere 
0,4 parkeringspladser per elev.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplan 565 
giver mulighed for en udnyttelse af lokalplanområdet, som 
ikke påvirker nabokommunerne.

Kollektiv trafi kplanlægning

”Plan for personbefordring i Roskilde Kommune 2008-11” 
danner baggrund for fremtidige busruter i kommunen.

Med Roskilde Station som knudepunkt skal busserne køre 
på tværs af Roskilde by og også igennem Musicon. Bustra-
céerne på Musicon vil på sigt kunne overgå til letbanetrafi k 
til resten af byen som et led i en bæredygtig udvikling.

Eksempler på mulige aktiviteter på friarealerne 

til bebyggelsen inden for lokalplanområdet
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Vej- og stiplanlægning

Den primære vejadgang til lokalplanområdet sker fra 
Maglegårdsvej via Maglelunden og den del af Køgevej, som 
ligger nord for Roskilde Tekniske Skoles udvidelse. Roskil-
de Kommune forventer, at Maglelunden og Køgevej skifter 
navn på denne strækning til Pulsen i forbindelse med ved-
tagelsen af lokalplan 565.

Lokalplan 540 fastsætter, at Rabalderstræde muligvis bli-
ver spærret for gennemkørende biltrafi k nord for lokalpla-
nområdet. Sker det, kan man ikke komme i bil til området 
fra nord.

Skoledistrikt og skolekapacitet

Lokalplan 565 giver mulighed for en udnyttelse af lokalpla-
nområdet, som ikke har betydning for kapaciteten på skoler 
og daginstitutioner. 

Forsyning

Lokalplanområdet er planlagt separatkloakeret. Spildevan-
det ledes til det offentlige spildevandsanlæg.

Regnvand skal ledes til regnvandsbassinet nord for lokal-
planområdet. Regnvandet må gerne men skal ikke afl edes 
i åbne render og grøfter. Lokalplan 565 fastholder ikke kra-
vet om åbne render til regnvand, som bliver stillet i lokal-
plan 540. Det skyldes, at vejen mellem lokalplanområdet og 
regnvandsbassinet muligvis kommer til at ligge højere end 
bebyggelsen, hvis bebyggelse bliver placeret i forhold til 
lokalplanområdets lavestliggende koter.

20% af regnvandet skal tilbageholdes på egen grund, til 
regnvandsbassinet kan optage det. Alternativt skal regn-
vandet genbruges eller nedsives, hvor det er miljømæssigt 
forsvarligt. Tilslutningspunkt til regnvandsbassinet aftales 

Mulig indretning af friarealerne til bebyggelsen
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med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Forsyning kan ikke 
garantere, at der kan afl edes vand fra den lavestliggende 
del af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme og vand fra 
Roskilde Forsyning A/S og el fra SEAS NV A/S. Der kan 
suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter 
regler fastsat af Roskilde Kommune. 

Tilladelser fra andre myndigheder

Der er tinglyst en vejbyggelinje 60 meter fra centerlinjen på 
Holbækmotorvejen. Linjen defi neres ud fra den projekte-
rede vejmidte, indtil vejen er anlagt. Når vejen er anlagt, er 
det den faktiske vejmidte, som afgør, hvor 60-meterlinjen 
ligger.

Arealerne syd for vejbyggelinjen må ikke anvendes i strid 
med de retningslinjer, som fremgår i den tinglyste deklara-
tion. Vejdirektoratet kan give dispensation for anvendelsen 
af arealerne, der er pålagt vejbyggelinjer, hvis anvendelsen 
er forenelig med hovedlandevejsinteresser. En dispensa-
tion gives efter en konkret projektansøgning på vilkår om 
fjernelse og ikke fordyrelse. Der skal påregnes et højde- og 
passagetillæg, som eventuelt tillægges byggelinjen efter 
vejloven.

Direktoratet har meddelt kommunen, at man er indstillet 
på at tillade en permanent adgangsvej syd for byggelinjen 
med en afstand på mindst 50 meter fra motorvejens vej-
midte samt permanente parkeringspladser med en afstand 
på mindst 45 meter fra vejmidte på vilkår. 

Vejdirektoratet skal give tilladelse til den konkrete udform-
ning af en støjskærm ved Holbækmotorvejen.
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Ved lokalplanforslagets udarbejdelse har Vejdirektoratet 
eksproprieret et midlertidigt arbejdsareal, som kan anven-
des frem til 30. november 2013. Denne del af lokalplanom-
rådet kan først anvendes til de formål, som lokalplanen 
giver mulighed for, efter at Vejdirektoratet har frigivet 
arealet.

Kulturhistorie 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 540 har Ros-
kilde Museum i medfør af museumslovens § 23 foretaget 
en kontrol af den del af lokalplanområdet, hvor Roskilde 
Tekniske Skole vil udvide. Museet oplyser, at der ikke er 
registreret jordfaste fortidsminder.

Roskilde Museum anbefaler, at der foretages en prøvegrav-
ning inden byggestart.

Miljø

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen 
gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må anta-
ges at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov 
om miljøvurdering, og disse planer skal derfor »screenes«, 
dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering 
af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning 
på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 540 er der 
udarbejdet en egentlig miljøvurdering med tilhørende 
miljørapport. Rapporten fokuserer på tre forhold: Trafi k, 
luftforurening og støj.

Sådan kan bebyggelsen komme til at se ud
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Lokalplan 565 lemper parkeringskravene i forbindelse 
med byggeri til undervisning, men kommunen vurderer, at 
lempelsen er af mindre betydning i forhold til den samlede 
trafi kmængde på Musicon.

Lokalplan 540 forudsætter, at støjbelastningen fra Hol-
bækmotorvejen begrænses ved at etablere en 4 meter høj 
støjskærm langs vejen.

Roskilde Kommune har i samarbejde med Roskilde Tekni-
ske Skole fået udført en støjberegning. Beregningen viser 
umiddelbart, at skoleudvidelsen kan erstatte den 4 meter 
høje støjskærm langs Holbækmotorvejen – uden at støjbe-
lastningen på Musicon stiger.

Lokalplanen fastholder muligheden for, at der kan etable-
res støjafskærmning langs Holbækmotorvejen. Støjskær-
men er ikke nødvendig af hensyn til bebyggelse og udnyt-
telse af friarealer inden for lokalplanområdet. Kommunen 
vil i forbindelse med kommende byggerier på Musicon 
vurdere, om der er behov for at etablere støjafskærmning.

Lokalplan 540 kalkulerer med en udvidelse af Roskilde 
Tekniske Skole af det omfang, som lokalplan 565 giver 
mulighed for. Forudsætningerne, som ligger til grund for 
lokalplan 540s miljørapport, bliver med lokalplan 565 såle-
des ikke ændret væsentligt.

Forurening

Lokalplanområdet er som helhed klassifi ceret efter lov om 
forurenet jord som følge af risikoen for lettere forurening. 
Det indebærer, at al fl ytning af jord fra området er omfattet 
af reglerne om dokumentation og anmeldelse i bekendtgø-
relse om jordfl ytning.

Sådan kan der beplantes inden for lokalplanom-

rådet
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Region Sjælland har kortlagt matrikel 12bs efter lov om 
forurenet jord. For kortlagte arealer gælder det, at æn-
dring af arealanvendelsen og bygge- og anlægsarbejder til 
sårbare formål kræver tilladelse fra Roskilde Kommune 
(§8 i jordforureningsloven). Det gælder for anvendelsen til 
uddannelsesinstitution og for alment tilgængelige arealer.

På en del af det areal, hvor Roskilde Tekniske Skole får 
mulighed for at udvide med lokalplan 565, er der dokumen-
teret jordforurening. På resten af arealet er der begrundet 
mistanke om jordforurening.

INDSIGELSER

I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget 
kom der en række bemærkninger fra Vejdirektoratet.

Direktoratet pegede på, at lokalplanforslaget åbnede mu-
lighed for en anvendelse, som var i strid med vejbyggelinjen 
nord for Holbækmotorvejen.

Desuden gjorde direktoratet opmærksom på, at stibroen 
hen over Holbækmotorvejen ikke kunne anlægges, uden at 
direktoratet godkendte et konkret projekt for broen.

For at imødekomme Vejdirektoratets bemærkninger blev 
lokalplanforslaget ændret, så lokalplanområdet ikke kan 
anvendes på en måde, som gør det vanskeligt at udvide 
Holbækmotorvejen senere. Desuden blev bestemmel-
ser om udformning af stibroen udeladt. Bestemmelserne 
forudsatte, at Vejdirektoratet samtidig kunne godkende 
et konkret projekt for stibroen. Det var ikke muligt under 
udarbejdelsen af lokalplanforslaget. 
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DISPENSATION FRA LOKALPLANEN

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens be-
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.





Illustrationsplanskitse, som viser, hvordan 

lokalplanområdet kan komme til at se ud, 

når området er helt udbygget i overens-

stemmelser med mulighederne i lokalplan 

565







Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 
24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for 
det i § 2 nævnte område i Roskilde Kommune.

§ 1 FORMÅL

Det er lokalplanens formål at sikre

at lokalplanområdet kan anvendes til uddannelsesfor-• 
mål, kreative erhverv, detailhandel i form af værksteds-
butikker eller rekreative formål

at bebyggelse opføres i overensstemmelse med de arki-• 
tektoniske principper i det forslag, som vandt projekt-
konkurrencen om Roskilde Tekniske Skoles udvidelse, 
og med en god sammenhæng til de øvrige Musicon

fysisk sammenhængende udearealer og visuel sam-• 
menhæng mellem aktiviteter inden for og udenfor 
bebyggelsen

at Rabalderstræde som sti kan forlænges frem til Hol-• 
bækmotorvejen, og at der etableres en pladsdannelse i 
krydset mellem Rabalderstræde og Maglelunden

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2. Den om-
fatter matrikel 9q og de dele af matriklerne 12bs og 12bx, 
som er vist på kortbilaget. Maglelunden øst for parcelhus-
grundene er ikke en del af lokalplanområdet. Alle matrikler 
ligger inden for ejerlavet Vestermarken.

Afgrænsningen gælder alle de parceller, som udstykkes fra 
de nævnte ejendomme efter den. 1. juli 2010.
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2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 ANVENDELSE

Lokalplanområdet må kun anvendes til uddannelsesformål, 
kreative erhverv, detailhandel i form af værkstedsbutikker 
eller rekreative formål uden mulighed for overnatning.

Der kan etableres op til 100 m2 detailhandel som mindre 
butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virk-
somheds produktionslokaler. 

§ 4 UDSTYKNING

Der må ikke foretages udstykninger, som strider mod prin-
cipper og intentioner i denne lokalplan.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1 Veje 

Primær vejadgang til lokalplanområdet sker fra Magle-
gårdsvej via Maglelunden og den del af Køgevej, som ligger 
nord for grænsen til lokalplanområdet. Roskilde Kommune 
forventer, at denne vejstrækning skifter navn til Pulsen i 
forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Lokalplan 540 fastsætter, at Rabalderstræde kan spærres 
for gennemkørende biltrafi k. Sker det, kan man ikke kom-
me i bil til lokalplanområdet fra nord.
Inden for lokalplanområdet skal vejadgang til arealerne syd 
for byggefeltet ske øst om byggefeltet. Der kan etableres 
brandvej vest om byggefeltet. 

Vejadgange er vist på kortbilag 3.
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5.2 Stier

Rabalderstræde kan forlænges som cykel- og gangsti langs 
den nord-sydgående del af Maglelunden. Stien skal på sigt 
videreføres med bro over Holbækmotorvejen, hvormed den 
forbinder Søndre Ringvej med Festival-/ Dyrskuepladsen. 

Udformningen af stien skal sikre, at stien sammen med 
Rabalderstræde og en fremtidig bro over motorvejen kan 
indgå som en sammenhængende stiforbindelse i kommu-
nens overordnede cykelstinet.

Stien og arealet mellem stien og Maglelunden skal udfor-
mes, så indbliksgener begrænses for beboerne på matrik-
lerne 9x, 9æ, 9y og 9z af Vestermarken, Roskilde Jorde.

Areal B (se kortbilag 3) reserveres til sti og stibro. Arealet 
strækker sig fra lokalplanens grænse i vest og 20 meter 
mod øst. Den østligsted del kan dog anvendes til brandvej 
og pladsdannelse (areal A2).

Lokalplanens byggefelt ligger mindst 5 meter fra areal til 
støttemur svarende til 25 meter fra skel til parcelhusgrun-
dene ved Maglelunden.

På de ubebyggede arealer nord for bebyggelsen skal an-
lægges et areal på mindst 4 meter i bredden fra lokalplan-
områdets østlige afgrænsning og frem til areal A2, som kan 
bruges af bløde trafi kanter.

5.3 Antal parkeringspladser til biler 

For bebyggelse, som anvendes til uddannelsesformål, gæl-
der følgende retningslinje:

Der skal være anlagt mindst én parkeringsplads til biler • 
per 200 m2 etageareal. Der må højst være anlagt én 
parkeringsplads per 100 m2 etageareal
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For bebyggelse, som anvendes til kulturerhverv, gælder 
følgende retningslinje:

Der skal være anlagt én parkeringsplads til biler per • 
100 m2 etageareal

For bebyggelse, som anvendes til værkstedsbutik, gælder 
følgende retningslinje:

Der skal være anlagt én parkeringsplads per 50 m2 • 
butiksareal

Lokalplan 565 fastsætter udelukkende retningslinjer for 
parkering for den del af byggemuligheden, som direkte kan 
udnyttes på grundlag af lokalplanen (se § 6.1).

Omfang og placering af parkeringspladser til handicappede 
skal etableres efter gældende regler uanset bestemmel-
serne i denne lokalplan.

5.4 Placering af parkeringspladser til biler

Parkeringspladser skal anlægges inden for byggefeltet, 
som er udpeget på kortbilag 3. Betingelsen for at anlægge 
parkeringspladserne er, at der er bebyggelse mellem par-
keringspladserne og vejen nord for lokalplanområdet.

Parkeringspladser må også anlægges inden for areal C, 
som udpeges på kortbilag 3. Den sydlige afgrænsning på 
arealet defi neres af vejbyggelinjen omkring Holbækmotor-
vejen. Desuden må parkering placeres syd for byggefeltet 
og areal C og dermed vejbyggelinjen nord for motorvejen. 
Dette kræver Vejdirektoratets dispensation. Direktoratet 
kan give dispensation for anvendelsen af arealerne til par-
kering efter konkret projektansøgning på vilkår om fjernel-
se og ikke fordyrelse, hvis det bliver nødvendigt at inddrage 
arealet til vejformål (Vejlovens § 34, stk. 3 og 4, og § 102).

Vejdirektoratet har tilkendegivet, 

at direktoratet er indstillet på at 

dispensere, så der kan placeres 

parkeringspladser med en afstand på 

op til 15 meter syd for vejbyggelinjen 

med et eventuelt højde- og passage-

tillæg. Desuden skal der være plads 

til afskærmning mod motorvejen
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Parkeringspladser til handicappede skal placeres ved hove-
dingange og kan derfor placeres nord for bebyggelse inden 
for byggefeltet.

Lokalplan 565 fastsætter udelukkende retningslinjer for 
parkering for den del af byggemuligheden, som direkte kan 
udnyttes på grundlag af lokalplanen (se § 6.1).

5.5 Parkering til cykler

For bebyggelse, som anvendes til uddannelsesformål, gæl-
der følgende retningslinje:

Der skal være etableret mindst én parkeringsplads til • 
cykler per 200 m2 etageareal

Der skal være udlagt yderligere areal til 300 parkerings-
pladser til cykler. Disse parkeringspladser skal etableres, 
hvis byrådet stiller krav om det. 

For bebyggelse, som anvendes til kreative erhverv, skal der 
være anlagt 0,4 parkeringsplads per bruger.

For bebyggelse, som anvendes til detailhandel i formål 
værkstedsbutikker, gælder følgende retningslinje:

Der skal være anlagt mindst 4 parkeringspladser per • 
100 m2 etageareal

Parkeringspladser til cykler skal anlægges i nær tilknyt-
ning til adgangene til bebyggelsen.

Lokalplan 565 fastsætter udelukkende retningslinjer for 
parkering for den del af byggemuligheden, som direkte kan 
udnyttes på grundlag af lokalplanen (se § 6.1).

5.6 Manøvreareal

Manøvre- og udstillingsareal skal anlægges inden for byg-
gefeltet, som er udpeget på kortbilag 3. Betingelsen for at 
anlægge arealerne er, at der er bebyggelse mellem area-
lerne og vejen nord for lokalplanområdet.

Glidende overgang Bugtet bygningskrop

400 parkeringspladser til cykler sva-

rer til 0,4 parkeringspladser per elev. 

Det forventes, at en uddannelsesin-

stitution huser ca. 1.000 elever
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Manøvre- og udstillingsarealer må også anlægges syd for 
byggefeltet og dermed vejbyggelinjen nord for Holbækmo-
torvejen. Dette kræver Vejdirektoratets dispensation. Direk-
toratet kan give dispensation for anvendelsen af arealerne 
til manøvre- og udstillingsareal efter konkret projektan-
søgning på vilkår om fjernelse og ikke fordyrelse, hvis det 
bliver nødvendigt at inddrage arealet til vejformål (Vejlovens 
§ 34, stk. 3 og 4, og § 102).

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelse skal opføres på grundlag af de arkitektoni-
ske principper i det forslag, som vandt konkurrencen om 
udformningen af Roskilde Tekniske Skoles udvidelse. Det 
betyder, at skoleudvidelsen skal udformes med:

en glidende overgang fra høj bebyggelse mod Musicon • 
til lav bebyggelse mod Holbækmotorvejen

en geometrisk bugtet bygningskrop, som strækker sig • 
fra byggefeltets vestlige afgrænsning til den østlige

en sammenhængende bygningsryg mod Musicon med • 
nord/syd-gående bygningsarme, der rækker ud fra ryg-
gen og adskilles af værkstedsgårde

porte i bebyggelsen, som skaber visuel sammenhæng • 
mellem Musicon og skoleudvidelsens værkstedsgårde

6. 1 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150 svarende til 
omkring 37.500 m2 etageareal. 

Lokalplan 565 giver dog udelukkende mulighed for at bygge 
20.000 m2 etageareal.

Skal den resterende byggemulighed op til en bebyggelses-
procent på 150 udnyttes, skal der vedtages en ny lokalplan.

Da vinderforslaget blev udpeget af 

dommerkomitéen, skete det med 

følgende beskrivelse af forslaget:

”En geometrisk bugtet...bevæget byg-

ningskrop. Et ikonografi sk vartegn...

en ryg mod motorvejen. Bagtæppe og 

modtagelse til Musicon. Dybe indkig...

fra Musicon”.

Det er forslagets principper for ud-

formning af bebyggelsen.

Bygningsryg og bygningsarme Visuel sammenhæng gennem porte
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Der er ikke byggeret for den del af matrikel 12bx, der ligger 
inden for lokalplanområdet.

6. 2

Bebyggelsen skal placeres inden for det byggefelt, som er 
udpeget på kortbilag 3. 

Byggefeltets afstand til skel mellem parcelhusgrundene 
på Maglelunden og vejen er mindst 25 meter. Mod syd 
begrænses byggefeltet af vejbyggelinjen mod Holbækmo-
torvejen. Mod øst begrænses byggefeltet af skel til matrikel 
12bx af Vestermarken.

På kortbilag 3 er byggefeltet tegnet uden højde- og passa-
getillæg, som eventuelt tillægges vejbyggelinjen efter vejlo-
ven. Udnyttelsen af byggefeltet mod øst forudsætter, at  der 
kan etableres vejadgang til arealerne syd for byggefeltet.

I nord er byggefeltets afstand til lokalplanområdets af-
grænsning 4 meter. Bebyggelsen skal følge bestemmel-
serne i §6 og intentionerne på illustrationsplanskitsen. Det 
betyder, at bebyggelsens afstand til byggefeltets nordlige 
afgrænsning skal variere, så der opstår arealer ved an-
komstpladsen (areal A2 på kortbilag 3) og portene til værk-
stedsgårdene (illustrationsplanskitse), som kan bruges til 
friarealer og aktiviteter.

Mindre forskydninger og rotationer af byggefeltet er mu-
lige, så længe det grundlæggende princip følges: En geo-
metrisk bugtet bygningskrop, som strækker sig fra bygge-
feltets vestlige afgrænsning til den østlige. 

6. 3

Den den af bebyggelsen, som opføres længst mod nord, 
skal opføres i 4 eller 5 etager.

Nordfacaden, som den kunne komme til at se ud
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Den del af bebyggelsen, som opføres længst mod syd, må 
ikke opføres i mere end 2 etager.

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 22 meters højde 
eksklusiv tekniske installationer målt fra kote 46.

6. 4

Bebyggelsen skal opføres med vandrette tage. Facader 
mod Musicon i nord og vest må ikke udføres med tagud-
hæng og synlige nedløbsrør.

6. 5

Skure og lignende mindre bebyggelse skal placeres inden 
for byggefeltet. Det er ikke tilladt at bygge inden for det 
byggelinjepålagte areal. Skure og andre midlertidige anlæg 
syd for Holbækmotorvejens byggelinje kan kun opføres, 
hvis Vejdirektoratet i et konkret byggeprojekt kan dispen-
sere fra vejbyggelinjen. Det vil i givet fald være på vilkår om 
fjernelse og ikke fordyrelse. I overensstemmelse med § 6.3 
kan den slags bebyggelse ikke placeres længst mod nord i 
byggefeltet. Overdækkede parkeringspladser til cykler og 
lignende vejudstyr må dog placeres nord for byggefeltet. 
Det samme gælder eksempler på skolens produktion. Des-
uden kan der placeres en mindre café inden for arealerne 
A1 og A2.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

I overensstemmelse med de arkitektoniske principper i 
vinderforslaget skal bebyggelsen udformes, så

den fremtræder skarpskårent med præcise kanter• 

der er udsigt fra bebyggelsen til Musicon og fra Musi-• 
con til aktiviterne i bebyggelsen

En prismatisk facetteret bygnings-

krop...glas i varierende transparens  

og bearbejdet med tryk”, står der i 

dommerbetænkningen til vinderfor-

slaget.

I forslaget selv fremgår det, at de 

nederste dele af facaderne især be-

står af mørk beton støbt i glat form. 

De øverste dele af metalbeklædning 

af aluminium og glaspartier. Den 

nordvendte facade udføres med tynde 

profi ler og store felter med uhindret 

udsigt og visuel kontakt til udearea-

lerne mod Musicon

Lokalplanen kan om udgangspunkt 

ikke give tilladelse til skure og 

lignende mindre bebyggelse syd for 

vejbyggelinjen, da denne anvendelse 

kræver Vejdirektoratets dispensation. 

Giver direktoratet dispensation, vil 

skure og lignende mindre bebyggelse  

syd for vejbyggelinjen dog være til-

ladt i henhold til lokalplanen
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facadeudtrykket skal være glat, hårdt, robust og overve-• 
jende i grålige materialetoner

Vejdirektoratet stiller krav om, at facader skal udformes, så 
de ikke blænder bilisterne, hvis de ligger nærmere motor-
vejen end vejbyggelinjen plus højde- og passagetillæg.

7. 1

Facaderne skal danne sammenhængende, plane fl ader 
med kun mindre forskydninger.

Facaderne skal hovedsagligt udføres i grå, mørk beton, 
umalet metalbeklædning eller glas. Metalbeklædning må 
ikke være blank. Solceller kan også anvendes som facade-
beklædning, hvis den kan udføres i overensstemmelse med 
kravene til facadekarakteren.

Facader mod Musicon i nord og vest skal udføres, så der er 
visuel sammenhæng mellem aktiviteter i lokalplanområ-
dets bebyggelse og bydelen. Det opnås ved brug af sam-
menhængende glaspartier, store glaspartier eller porte, 
der periodevist står åbne.

Facader på tårne til trapper og elevatorer, som rækker op 
over tagene, skal fremstå som facaderne i øvrigt.

Facader skal udformes, så Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænseværdier overholdes indendøre.

7. 2

50% af tagfl ader på bebyggelse som er 1 eller 2 etager skal 
beklædes med tagvegetation. Øvrige tagfl ader skal beklæ-
des med tagpap eller materialer med lignende karakter. De 
kan også udformes til opholdsareal. Der må ikke etableres 
kviste eller skorstene. Ventilationsanlæg og lignende tekni-
ske installationer skal udføres, så de fremstår så afdæm-
pede som muligt. 
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7. 3

Facader mod Musicon i nord og vest må ikke udføres med 
tekniske installationer, som rækker ud over facadeplanet.

Der tillades dog monteret antenner til mobiltelefoni og 
radiokommunikation på bebyggelse højere end 8,5 meter. 
Antennerne skal integreres i og monteres direkte på yder-
væg eller tagfl ade uden brug af bærerør og lignende, så an-
tennerne ikke er højere end bygningsprofi let. Antenner og 
kabler med videre skal kamufl eres ved indfarvning i samme 
farve som bygningens overfl ade.

7.4

Skilte skal integreres i facadeplanet eller monteres på 
separate stativer.

Facader mod Musicon i nord og vest må kun udføres med 
solafskærmning, som integreres i facadeplanet.

7. 5

Skure og lignende mindre bebyggelse skal udføres med 
samme facadekarakter som bebyggelsen i øvrigt. Det gæl-
der dog ikke eksempler på skolens produktion.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN

8. 1 

Der skal anlægges fælles friarealer svarende til mindst 
10% af bebyggelsens etageareal nord for bebyggelsen. Tag-
terrasser kan regnes med som friareal. Friarealerne skal 
placeres og udformes, så de vejledende støjgrænseværdier 
bliver overholdt.
Der skal etableres pladsdannelser for bløde trafi kanter 
med aktiviteter nordvest for byggefeltet som vist på illu-
strationsplanskitsen på side 18-19. Pladserne kan udgøre 
en del af friarealerne til bebyggelsen.

Kommuneplanen stiller krav om 

mindst 10% friareal til offentlige byg-

ninger, når bebyggelsesprocenten er 

mellem 60 og 110. 20.000 etageareal, 

som denne lokalplan giver mulighed, 

ligger inden for denne ramme.
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Der skal etableres faciliteter til fysisk udfoldelse. Facili-
teterne skal etableres i de fælles friarealer eller på øvrige 
ubebyggede arealer. De skal primært ligge ved pladsdan-
nelserne (A1 og A2 på kortbilag 3) ved skoleudvidelsens 
hovedindgang eller ved de nordvendte adgang til værk-
stedsgårdene mellem værkstedsbygningerne (se illustrati-
onsplanskitse).
Pladsdannelser og arealer nord for bebyggelsen må ikke 
være hegnede.

8. 2

Terrænregulering skal udføres med glidende overgange 
mellem pladsdannelserne (arealer A1 og A2) og sti og 
stibro i forlængelse af Rabalderstræde (areal B). Der skal 
også være glidende overgange fra lokalplanområdet og til 
Køgevej nord for lokalplanområdet. Koteforhold ved sti, sti-
bro, Maglelunden og Køgevej skal i store træk respekteres. 

Regnvand skal ledes til regnvandsbassinet nord for lokal-
planområdet. Regnvandet skal ikke afl edes i åbne render 
og grøfter.

20% af regnvandet skal tilbageholdes på egen grund, til 
regnvandsbassinet kan optage det. Alternativt skal regn-
vandet genbruges eller nedsives, hvor det er miljømæssigt 
forsvarligt.

8. 3
Arealet syd for vejbyggelinjen skal brydes op med beplante-
de felter med naturpræg. Det kan eksempelvis skabes ved 
at etablere et steppelignende landskab med høje, bølgende 
græsser. 

P

PP
P

P
P

P
P

Eksempler på beplantning syd for vejbyggelinjen
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8. 4

Oplagspladser til renovation og genbrugsøer skal placeres 
inden for byggefeltet. Det er ikke tilladt at anlægge oplags-
pladser til renovation og genbrugsøer inden for det byg-
gelinjepålagte areal. Denne type anlæg syd for Holbækmo-
torvejens byggelinje kan kun opføres, hvis Vejdirektoratet i 
et konkret byggeprojekt kan dispensere fra vejbyggelinjen. 
Det vil i givet fald være på vilkår om fjernelse og ikke fordy-
relse.  I overensstemmelse med § 6.3 kan de ikke placeres 
længst mod nord i byggefeltet.

8.5

Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både 
må ikke opbevares på ubebyggede arealer. Køretøjer, som 
er nødvendige af hensyn til driften af uddannelsesinstu-
tionen må dog opbevares inden for byggefeltet. Det er ikke 
tilladt at opbevare lastbiler, campingvogne, uindregistre-
rede biler samt både inden for det byggelinjepålagte areal. 
Denne type anlæg syd for Holbækmotorvejens byggelinje 
kan kun opføres, hvis Vejdirektoratet i et konkret byggepro-
jekt kan dispensere fra vejbyggelinjen. Det vil i givet fald 
være på vilkår om fjernelse og ikke fordyrelse. 

8.6

Hvis der ikke etableres støjafskærmning, skal der etableres 
delvis visuel afskærmning af areal mod motorvejen. Formå-
let er at undgå utilsigtet færdsel mellem motovejen og par-
keringsområdet. Desuden undgås det, at der sker blænding 
af motorvejstrafi kanter. 

Al afskærmning skal etableres uden for vejareal. Hvis 
afskærmningen etableres i byggelinjepålagt areal, skal 
anlægget godkendes af Vejdirektoratet. Dette kræver 
dispensation på vilkår om fjernelse og ikke fordyrelse ved 
eventuel senere udvidelse af motorvejen.

Lokalplanen kan om udgangspunkt 

ikke give tilladelse til oplagsplad-

ser til renovation, genbrugsøer og 

opbevaring af lastbiler, camping-

vogne, uindregistrerede biler samt 

både syd for vejbyggelinjen, da disse 

anvendelser kræver Vejdirektora-

tets dispensation. Giver direktoratet 

dispensation, vil oplagspladser til 

renovation, genbrugsøer og opbe-

varing af lastbiler, campingvogne, 

uindregistrerede biler samt bådsyd 

for vejbyggelinjen dog være tilladt i 

henhold til lokalplanen
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Roskilde Kommune afgør, om støjafskærmningen skal 
etableres. Kommunen er ikke forpligtet til at etablere af-
skærmningen af hensyn til bebyggelse eller fælles friarea-
ler inden for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav 
om, at bebyggelse og placering udformes, så støjniveauet 
er acceptabelt indendørs og på de fælles friarealer.

§ 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYG-

GELSE

Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer 
og fælles friarealer være anlagt i et omfang, som svarer til 
bebyggelsen. Arealerne skal senest være beplantet først-
kommende vækstsæson efter byggeriets opførelse.

Ved ibrugtagning af den første del af bebyggelsen skal 
pladsen mellem byggefeltet, Rabalderstræde og Køgevej 
være anlagt (areal A2 på kortbilag 3). Senest når den sam-
lede bebyggelse er oppe på 8.000 m2 etageareal eller mere, 
skal pladsen mellem Maglelunden, Rabalderstræde og de 
ældre dele af Roskilde Tekniske Skole være anlagt (areal A1 
på kortbilag 3).

Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varme-, vand- og 
elforsyning samt offentligt spildevandanlæg.

§ 10 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN

Lokalplan 540 afl yses for så vidt angår bestemmelser om 
omfang af parkering, krav til åben regnvandsafl edning og 
støj. Derudover fastholdes lokalplanen som rammelokal-
plan. Herunder krav til medlemsskab af grundejerforenin-
gen for Musicon.

Servitutter, som er uforenelige med lokalplanens indhold, 
afl yses ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.
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Arealerne inden for Holbækmotorvejens vejbyggelinje er 
reguleret efter Lov om Offentlige Veje og tinglyst på matrik-
lerne inden for lokalplanområdet. Lokalplanen ophæver 
ikke vejbyggelinjen.

§ 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge planlovens § 18 kun udnyttes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser. 

For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byg-
geloven og planloven.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, 
at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav 
om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i 
planen.

Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag 
udgør planens juridiske grundlag og indberettes til plansy-
stem.dk.



Bestemmelser
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§ 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget endeligt.
Roskilde Byråd den 22. juni 2011

Poul Lindor Nielsen, borgmester

Henrik Kolind, kommunaldirektør



Kortbilag 1: Eksisterende forhold 1:2.500

Signaturforklaring

Lokalplanområde

Højdekurver
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Signaturforklaring

Kortbilag 2: Matrikulære forhold

Lokalplanområde

Matrikelgrænse og -nummer
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12bx

12bs

9k

2ge

9q

9x

9y

9z

9æ

9ø

12k

12ei

12em

12ef

9p

12hf



Kortbilag 3: Fremtidige forhold

Signaturforklaring
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(Maglelunden)
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Alternativ

vejadgang
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Areal syd for vejbyggelinje



Herringløse

Gundsømagle

Jyllinge

Ågerup/Store Valby

Veddelev

RoskildeSvogerslev

Vor Frue

Vindinge

Viby/Dåstrup

Gadstrup Snoldelev

Plan og Udvikling
Postboks 100

Køgevej 80
4000 Roskilde

4631 3508
lokalplan@roskilde.dk

Lokalplan 565
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