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Forord
HVAD ER EN LOKALPLAN?
I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan
skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner
og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, 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 Plan og
Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset,
Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf. 46313508 eller via email til
planogudvikling@roskilde.dk
LOKALPLANFORSLAG
Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles
af Plan- og Teknikudvalget og nogle gange også af byrådet. Herefter fremlægger kommunen forslaget til offentlig
høring. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, gælder
midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet
af forslaget.
Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Lokalplanforslaget findes digitalt på kommunens hjemmeside, men
du kan også få en trykt udgave ved henvendelse til Plan- og
Udvikling på rådhuset, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby. Den offentlige høring
varer mindst 8 uger.
I løbet af denne periode kan andre myndigheder og nationalparkfonde gøre indsigelse, og alle kan komme med be-
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mærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget.
Høringssvar sendes til kommunen via roskilde.dk/indflydelse.
I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde
eller anden inddragelse af interessenter.
ENDELIG LOKALPLAN
Når den offentlige høring er ovre, kan Plan- og Teknikudvalget eller Byrådet vedtage lokalplanforslaget endeligt,
eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser,
bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når lokalplanen er vedtaget endeligt efter
den offentlige høring, er planen retligt bindende for det
pågældende lokalplanområde.
KLAGEMULIGHED
Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til
Planklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgsmål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der
kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er
Erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagen
samt en række organisationer.
Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af
den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale
Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på www.
borger.dk og www.virk.dk. Nærmere vejledning kan findes
på www.naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et
gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise
klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller
delvis medhold.
Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Redegørelse

Lokalplan 663

Lokalplanområdets beliggenhed
©SDFE

BAGGRUND
Musicon skal udvikles til at være en tæt bebygget og bæredygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske - i
bred forstand - er overordnet tema. Udviklingen skal ske i
tæt samarbejde med kreative aktører, der har lyst, ideer og
vilje til at være med.
I bydelen skal kulturelle formål, erhverv, butikker og uddannelse blandes med boliger, fritidsaktiviteter, hotel,
restauranter og caféer, der tilsammen skaber liv i bydelen
det meste af døgnet, og bydelen skal skabe nye værdier for
hele Roskilde Kommune og regionen i form af nye spydspidsvirksomheder, markante boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraktioner.
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Udviklingen af Musicon er i fuld gang, og især mindre
erhvervsvirksomheder, kulturelle events, fritidsforeninger, uddannelsesinstitutioner og markante kulturinstitutioner præger foreløbigt livet i bydelen. Rabalder Parken,
pladsdannelser på Rabalderstræde og det offentlige torv,
Søjlepladsen, har skabt rigtigt gode rammer for beboer i
området, og andre der bruger Musicon i sin fritid til egne
aktiviteter.
Der er nu også kommet gang i opførelsen af boliger, og
Roskilde Kommune ønsker at fortsætte denne udvikling
for at tiltrække endnu flere beboere til området og få skabt
grundlag for et handelsliv på Rabalderstræde.
LOKALPLAN0MRÅDET
Lokalplanområdet er en del af Musicon-bydelen og af
kvarteret Bifaldet, der ligger lige ved den nordlige ankomst
til Musicon. Området omfatter et areal på ca. 7.120 m2 vest
for hovedstrøget Rabalderstræde afgrænset af Havsteensvej mod nord, af BECs parkeringsareal mod vest og mod
syd af Laboratoriet, der huser egnsteatret Aaben Dans. Den
sydligere del af kvarteret Bifaldet er omfattet af lokalplan
571 og er aktuelt under opførelse.
Lokalplanområdet fremstår i dag som en åben flade, overvejende af grus og med en bøgehæk langs Rabalderstræde
og med et mindre haveanlæg, der tidligere fungerede som
Unicons udstillingsområde for egne produkter. Lokalplanområdet anvendes i dag midlertidigt til parkering.
Området har vejadgang fra Rabalderstræde, Havsteensvej
og fra vejen Bifaldet, hvis 1. etape aktuelt er under anlæggelse.

Eksisterende betonfliser i Unicons
tidligere udstillingshave som fx.
kan genbruges som del af nye
belægninger

Ovenfor: Visualiseringer, der viser
kvaliteter i privat udviklers projekt
for den sydøstlige del af området.
Udarbejdet for KSE Ejendomme

Hovedparten af lokalplanområdet er pt. i kommunalt eje,
men en privat udvikler har købt et byggefelt i den sydlige
del af arealet, hvor der aktuelt er en bygning under opførelse på baggrund af lokalplan 571. Denne bygning inddrages
dog også i nærværende lokalplan for at sikre sammenhængen til de efterfølgende byggerier. Den private udvikler har
option på at købe yderligere to byggefelter i den sydøstlige
del af arealet.
FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanens formål er at sikre rammerne for den resterende del af kvarteret Bifaldet med opførelse af etagebyggeri til blandede byfunktioner, dog primært boliger, samt
et parkeringshus. Rabalderstræde som et aktivt hovedstrøg med handelsliv skal understøttes ved, at stueetager
fremstår udadvendte og indrettes til publikumsorienterede
aktiviteter.
Det totale etageareal på 15.350 m² i hele lokalplanområdet
er fordelt på 8.600 etagemeter til parkeringshus (delområde 1) og 6.750 etagemeter til etagebebyggelse (delområde
2), hvilket svarer til en bebyggelsesprocent for lokalplanområdet på ca. 212%.
Bebyggelsen skal disponeres i en åben struktur, der bygger
videre på principperne for den sydlige del af Bifaldet fastlagt i lokalplan 571. Derfor skal bygninger være fritliggende
og placeres, så de mellem sig danner et sammenhængende
forløb af små og offentligt tilgængelige byrum.
Arkitekturen skal give området en helhedskarakter, der
skaber visuel sammenhæng mellem parkeringshuset og
etagebebyggelsen i kraft af transparens og enkle bygningsvolumener.
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Den nordøstlige bygning skal dog adskille sig fra resten
af bebyggelsen for på den måde at markere gadehjørnet
Rabalderstræde/ Havsteensvej som del af ankomsten til
Musicon fra nord. For at slå bydelens industrielle tone an
allerede ved ankomsten fastlægger lokalplanen, at der i
udformningen af dette hjørnebyggeri skal arbejdes med
en større råhed og skala med reference til kulturhistoriske
træk fra Musicon:
•

det store volumen, idag nærværende i området i kraft
af bevarede bygninger som Hal 9, nybyggeri som Ragnarock og det store formede betonflader på pladsen ved
Laboratoriet og i Rabalder Parken

•

repetitive strukturer fra betonproduktionen som fortsat
kan opleves på bl.a. Søjlepladsen med dens bevarede
rækker af betonsøjler og dens nye belægning af store
betonfelter

Parkeringshuset skal indgå i den overordnede parkeringsstrategi for hele Musicon, som fastlagt i lokalplan 540, ved
at udgøre eet af ialt 3 parkeringshuse i bydelen.
Med lokalplanen omlægges forløbet af vejen Bifaldet i forhold til tidligere udlagt tracee i lokalplan 571. Dermed giver
vejen adgang for brandredning til bebyggelsen og betjening
af plads til renovation samtidigt med, at den som hidtid
skaber forbindelse til vejen Lydmuren.
Hovedparten af området indpasser sig under de overordnede principper for regnvandshåndtering på Musicon ved at
afvande ved naturlig gravition til Rabalderstræde og derfra
videre til regnvandsbassin i Rabalder Parken.
Da dette ikke kan lade sig gøre for den nordligste del af
området, anviser lokalplanen istedet en anden løsning,

Kulturhistoriske træk i området.
Ragnarock , Hal 9 og det store betontæppe på Laboratorie-pladsen
som eksempler på store volumener. Betonsøjler og feltopdelt
pladsbelægning som eksempler på
repetitive strukturer.

Redegørelse
hvor en andel af regnvandet ledes til kloak i Havsteensvej
delvist via et opstuvningsbeasin under vejen Bifaldet.
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Erhvervsministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser,
der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er i Områdeplan 2015-2021 udpeget
som et område med drikkevandsinteresser. Der indvindes
dog ikke vand inden for lokalplanområdet, og lokalplanens
bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med
beskyttelsen af grundvandet.
Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Området
ligger i byzone, men ikke i den kystnæredel af byzonen.
Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i
lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet.
Naturbeskyttelse
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper eller arter i
lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at
planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser.
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Fingerplan 2013
Fingerplan 2013 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening,
og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse
skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og
byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og
købstæderne og yderligere koncentreres i nærhed til satiionerne.
I forhold til Fingerplan 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til en station.
Stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode
tilgængelighed. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet
i kommuneplanen.

Kommuneplan
I Roskilde Kommuneplan 2016 ligger lokalplanområdet
indenfor rammeområdet 3.CB.2, der fastsætter, at området
må anvendes til bydelscenter, og der kan etableres detailhandel i form af udvalgsvarebutikker.
Området ligger inden for det stationsnære område omkring
Roskilde station, men uden for det stationsnære kerneområde (600 m gangafstand fra stationen). Planlægningen
kan derfor overordnet set bidrage til en intensiv udnyttelse
af det stationsnære område under forudsætning af, at der
fastlægges supplerende tiltag, der tilskynder til brug af kollektive transportmidler.
Kommuneplan 2016 fastlægger, at en væsentlig del af den
fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af den
eksisterende by, hvor Musicon er blandt de primære områder. Musicon kan derfor udvikles til en tæt bydel med en
bebyggelsesprocent på 150 % for rammeområde 3.CB.2.

Redegørelse
De generelle retningslinjer
Kommuneplan 2016 indeholder retningslinjer for en række
forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til
Boligudbygning,
Trafik og mobilitet og Detailhandel.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for
området.
Detailhandel
Ifølge planloven skal detailhandel koncentreres i bymidten,
bydelscentre og lokalcentre med undtagelse af visse former
for detailhandel. Rammeområde 3.CB.2 er udlagt til Musicon bydelscenter med en samlet ramme til detailhandel på
3.725 m2. Der kan maksimalt etableres 650m2 detailhandel
indenfor lokalplanområdet.
Gældende byplanvedtægt eller lokalplan
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig – for
dette lokalplanområde – de hidtil gældende lokalplaner:
Lokalplan 540 og lokalplan 571.
Servitutter
En række tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet er uforenelige med lokalplanens formål eller
gjort overfl ødige af dens bestemmelser. De afl yses derfor,
når lokalplanen er vedtaget.

Afl yste servitutter fremgår af § 13
i lokaplanens bestemmelser.

Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte
byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have
en påvirkning på nabokommuner Frederikssund - Egedal –
Høje Taastrup – Greve – Solrød – Køge og Lejre.
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Kollektiv trafikplanlægning
Busplan 2016 danner baggrund for fremtidige busruter i
kommunen. Med Roskilde station som knudepunkt kø¬rer
busserne på tværs af Roskilde by bl.a. med en hyppig
betjening af Musicon. Lokalplanen understøtter brugen af
buslinjen gennem Musicon.
Mobilitetsplanen for Musicon, der blev vedtaget af Byrådet
i september 2010, fastlægger, hvilke virkemidler kommunen vil tage i brug i udviklingen af Musicon for at fremme
brugen af de bæredygtige transportformer. Mobilitetsplanen er delvist – i form af parkeringsnormer, retningslinjer
for placering af parkeringspladser og karakteren af Rabalderstræde - indarbejdet i lokalplan 540. Principperne fra
lokalplan 540 videreføres i denne lokalplan, som konkretiseres ved placering af parkeringshuset og parkering til
cykler i forbindelse med bebyggelser og funktioner samt
udformning af interne veje mv.
Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Bifaldet, som i
den overordnede vejplan har status som sekundær lokalvej.
Rabalderstræde, øst for lokalplanområdet, er anlagt som
shared space med gode forhold for cyklende og gående,
og fra krydset Rabalderstræde/ Sdr. Ringvej er der cykel-/
gangsti videre til Roskilde station. Der er planlagt for yderligere cyklistsikring i krydset mellem Rabalderstræde og
Sdr. Ringvej.
Skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger på tidspunktet for lokalplanens
udarbejdelse inden for Østervangsskolens skoledistrikt,
som ifølge statistik for 2015 har kapacitet til den pågældende bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for.

Redegørelse
Forsyning
Varmeforsyning
Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme og vand fra
Fors A/S. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet.
Nyt byggeri, der opføres som lavenergi, er undtaget for
tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.
Regnvand
Der er et naturligt vandskel i området, hvor det nordlige
areal (byggefelt F) og den nordligste del af vejen Bifaldet
leder vandet mod Havsteensvej. Det øvrige regnvand ledes
mod sydøst til et regnvandsbassin udenfor lokalplansområdet.
For byggefelt F og den nordligste del af vejen Bifaldet, skal
skal 50% af overfladevand ledes til kloak ved Havsteensvej,
30% ledes til opstuvningsmagasin under Bifaldet og 20%
skal tilbageholdes eller forsinkes på egen grund.
Overfladevand fra parkeringshuset (byggefelt G) skal ledes
til Rabalderstræde via rørledning.
For øvrig bebyggelse (byggefelterne C, D, E, og H) skal 20%
af overfladevandet tilbageholdes eller forsinkes på egen
grund. Øvrigt overfladevand skal ledes via åbne render mod
Rabalderstræde og sekundært mod Bifaldet.
Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand
fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun
gives, hvis nedsivningen kan ske uden at sprede forurening
og uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.
Spildevand
Spildevand skal ledes til Fors A/S ledningssystem.
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Vandforsyning
Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med
vand fra FORS, som har kapecitet til at forsyne ny bebyggelse i lokalplanområdet.
Elforsyning
Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Seas NVE.
Tilladelser fra andre myndigheder
Det byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for,
kræver ikke tilladelser fra andre myndigheder end Roskilde
Kommune.
Frigivelse af arealet til ændret fra industri til boliger kræver
en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 fra Roskilde
Kommune, Miljø og Byggesag. I tilladelsen vil blive stillet
krav for at sikre at forurening og lossepladsgas ikke udgør
en risiko for udearealer og boliger.
Miljømæssige forhold
- Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis
en given plan må antages 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.

Redegørelse
Roskilde kommune har foretaget en 360° screening af
lokalplanforslaget, som redegør for de overordnede miljøkonsekvenser ved udvidelsen, samt i hvilken grad lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af relevans
for planlægningen. Resultatet er illustreret med rosetten i
figuren til venstre.
Screeningen viser, at lokalplanen især understøtter kulturelle og sociale mål i forhold til identitet og byens rum og
bygninger, klimatiske mål i forhold til regnvand og økonomiske mål i forhold til en fornuftig udnyttelse af de kommunale investeringer. Lokalplanen understøtter kun i mindre
grad kommunens mål for natur, der dog vurderes at være
mindre relevante for området.
Screeningerne kan rekvireres ved henvendelse til planogudvikling@roskilde.dk
Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via
den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget inden fire uger efter offentliggørelsen af forslaget. Vejledning
og gebyrordning kan ligeledes findes på nævnets hjemmeside.
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund
af screeningen af lokalplanforslag 663 ikke er behov for at
foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos
Skov og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Roskilde Museum
og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der
ikke har haft bemærkninger til planen.
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Bæredygtighed
Roskilde kommune har udarbejdet en bæredygtighedsprofil af lokalplanforslaget, som redegør for i hvilken grad
lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af
relevans for planlægningen. Resultatet er illustreret med
rosetten i figuren til højre. Profilen viser, at planen bredt
understøtter kommunens politikker og i særlig grad politikken for vandhåndtering. I det lokalplanen sikre at arealet
kobles til Musicons området rekreative regnvandshåndterings ved rabalderparken.
Forurening
- Håndtering af jordforurening
Region Sjælland har kortlagt hele lokalplanområdet efter
lov om forurenet jord. Baggrunden herfor er aktiviteter i
forbindelse med betonproduktion og grus indvinding med
efterfølgende opfyld. Derfor forudsætter ændret anvendelse til sårbare formål, som eksempelvis boliger og offentligt
tilgængelige arealer, at bygherre indhenter en tilladelse
efter § 8 i lov om forurenet jord.
–– Lossepladsgas
Bebyggelsen skal sikres mod forurening, herunder spredning, ophobning og indtrængning af lossepladsgas. Der
stilles bestemmelser om at afværgeforanstaltninger så vidt
muligt skal indpasses i det omgivende landskab.
–– Trafikstøj
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra de omgivende
veje. Ved etablering af støjfølsomme anvendelser som boliger og udendørs opholdsarealer, skal det derfor sikres, at
trafikstøjen dæmpes til et acceptabelt niveau.

Redegørelse
Som bidrag til at dæmpe trafikstøjen ønsker Roskilde
Kommune at opsætte en støjskærm langs motorvejen
syd for Roskilde Tekniske Skole. Ved behov for yderligere
støjdæmpning skal denne foretages indenfor lokalplanområdet. Den primære støjpåvirkning vurderes at komme
fra Søndre ringvej, nord for lokalplan området, via. Rabalderstræde. Dæmpning af støj i forhold til boliger skal ske i
bygningens facader.
–– Erhvervsstøj
Der er ikke lavet støjrapport for lokalplanområdet vedrørende påvirkning af ekstern støj fra erhverv i forhold til
produktionsvirksomheden Chr. Hansen A/S, som ligger ca.
150 m fra lokalplanområdet og 180 m fra nærmeste bolig
i delområde 2. Der er dog lavet en rapport for et projekt
nord for lokalplanområdet med bebyggelse ca. 100 m fra
virksomheden. Støjrapporten viser at bebyggelsen indenfor
120 m af virksomheden vil blive støjpåvirket med mere end
de tilladte grænseværdier. Der kan deraf afledes, at støj fra
virksomheden ikke vil overskride grænseværdierne inden
for lokalplanens område.
Med denne lokalplan gives der mulighed for opførelsen af
et parkeringshus i mellem virksomheden Chr. Hansen A/S
og boligbebyggelsen, og det forventes at dette anlæg vil
have en hvis afskærmende virkning i forhold til støj især på
vest og sydvendte facader samt opholdsarealer.
Dæmpning af støj i forhold til boliger skal ske i bygningens
facader. Det skal ved ibrugtagning af bebyggelsen sikres,
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdierne for støj er
overholdt.
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DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS §
19 OG 20)
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Bestemmelser
§7.1 Skal sikre bebyggelsen igennem sin arkitektur medvirker til at
Rabalderstræde styrkes, som et
aktivt hovedstrøg ved, at den nærliggende bebyggelses facader åbner sig
op mod strædet og giver mulighed
for visuel kontakt mellem forbipasserende og aktiviteter inde i huset.

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr.
1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Roskilde Kommune.
§1 FORMÅL
Lokalplanen har til formål;
1.1
at videreføre hovedformålet fra rammelokalplan 540 om at
udvikle Musicon området til en kreativ og musisk bydel
1.2
at sikre, at der i området kan etableres et varieret udbud af
blandede byfunktioner, og at udadvendte stueetager styrker
Rabalderstræde som bydelens aktive hovedstrøg
1.3
at sikre, at der skabes sammenhæng til den sydlige del af
kvarteret Bifaldet ved, at bebyggelsen disponeres i en åben
struktur af fritliggende bygninger og med et slynget forløb
af mindre byrum langs Rabalderstræde
1.4
at sikre, at området fremstår med en helhedskarakter,
og at byggeri på hjørnet af Rabalderstræde/ Havsteensvej
adskiller sig og derved markerer hjørnet
1.5
at muliggøre opførelse af et parkeringshus til brug for
Musicon-bydelen som helhed

Delområder som vist på kortbilag 2

1
2
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§2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1 og
omfatter følgende matr. nr.: 9b samt del af 9ao begge af Vestermarken, Roskilde Jorder samt alle parceller der efter
den 31. maj 2017 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
Alle matrikler ligger i byzone.
Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2, som vist
på Kortbilag 2,
§3 ANVENDELSE
3.1
Området må anvendes til boliger, kultur, offentlige formål,
kreative erhverv*, uddannelse, hotel og resuration, detailhandel i form af udvalgsvarebutikker.
Der kan endvidere etableres mindre bygninger til områdets
tekniske forsyning, herunder transformerstation, pumpestation, fælles affaldshåndtering o.l.
3.2
Delområde 1 skal anvendes til offentlig formål i form af et
parkeringshus.
Parkeringshuset skal gives en supplerende anvendelse, der
tilfører anlægget en merværdi i forhold til området. Derfor
skal der etableres fritidsanlæg som fx løbebane, klatrevæg,
legeanlæg på eller i parkeringshuset. Anlæggene skal indrettes til brug for offentligheden.
3.3
Delområde 2 må anvendes til boliger, detailhandelsbutikker (udvalgsvarer), liberale erhverv, kulturelle formål,
caféer, restauranter og lign.

*
Kreative erhverv er et alsidigt
begreb, og vi tager udgangspunkt
i Erhvervs- og Byggestyrelsens
definition af de 13 kreative delbrancher:
• Arkitektur
• Design
• Bøger og presse
• Kunst og kunsthåndværk
• Radio og TV
• Film og Video
• Indholdsproduktion (inkl. computerspil
og software)
• Musik
• Reklame
• Gastronomi og natteliv
• Overnatninger og turistbureauer
• Forlystelsesparker og events
• Sport og Fritid
Musicon skal udvikles til at være
en kreativ og musisk bydel i bred
forstand. For at kunne realisere
denne vision udvider Roskilde
Kommune for lokalplanområdet
erhvervs-definitionen til også
at omfatte relaterede erhverv,
herunder mindre produktionsvirksomheder,
fx. mikrobryggerier,
gourmet-fødevarer, lydteknik eller
lignende, samt relevante liberale
erhverv, rådgivning og konsulenter
mv. samt servicevirksomheder som
fx frisør, sundhedsklinik, håndværkere,
translatører mv.

Bestemmelser
* Med publikumsorienterede
aktiviteter menes aktiviteter, der
henvender sig til et publikum, således at der indenfor en åbningstid er
offentlig adgang til aktiviteten f.eks.
butik, galleri, restaurant/ café,
motion og helse.

Størrelse på den enkelte butik må ikke overstige 400 m²
etageareal, og inden for delområdet må der ikke placeres
mere end 800 m² butiksareal til udvalgsvare.
Stueetager langs Rabalderstræde, i byggefelterne D,E og
F, skal anvendes til udadvendte aktiviteter overvejende i
form af publikumsorienterede funktioner* og kan i mindre
omfang anvendes til fællesfaciliteter for bebyggelsen.
§4 UDSTYKNING
Delområde 1 og 2 må udstykkes i overensstemmelse med
principperne i planen, som vist på kortbilag 3.
§5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Havsteensvej, som vist på kortbilag 3.
Vejstykket A-A udlægges med en bredde på 9,5 m mod
nord. Det øst-vest liggende midterstykke af vejen udlægges i en bredde på 12,5 m. Mod syd udlægges vejen med en
bredde på 9 m. Der skal i forbindelse med projektering af
vejen sikres tilstrækkelig svingareal for lastvogne.
Vejadgang til byggefelt G, p-huset, skal etableres fra Hav–
steensvej, som vist på Kortbilag 2.
5.2 Stier
Der skal sikres offentlig adgang på tværs af delområde 2
med stiforbindelser hhv. mellem byggefelt C og D og mellem byggefelt F og pladsen til renovation.
Stier skal anlægges med fast belægning eller grus og med
en bredde på min. 2,0 meter
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5.3 Cykelparkering
Der skal anlægges cykelparkering svarende til parkerings–
normer og principper fastlagt i lokalplan 540, §5.4, dog
med de præciseringer, at:
•

1 p pr. 100 m2 skal udformes med overdækning f.eks.
trukket ind i stueetager på facader, hvor der ikke er
krav om udadvendthed.

•

1 p. pr. 1.500 m2 boliger og 1 p. pr. publikumsorienteret
funktion skal udformes til ladcykler.

5.4 Parkering
Der skal anlægges bilparkering svarende til parkeringsnormer og principper fastlagt i lokalplan 540, §5.5 og 5.7.
Normerne skal opfyldes således:
•

Inden for delområde 1 skal der anlægges p-pladser
til ca. 300 personbiler. Pladserne skal anlægges i
konstruktion/parkeringshus og kan anvendes af hele
Musicon bydelen.

•

Langs vejen a-a skal der anlægges min. 10 p-pladser

§6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1 Omfang, hele området
Inden for lokalplanens område må der maksimalt etableres
15.350 m² bebyggelse, dog optil 15.850 m², hvis byggefelt F
anvendes til erhverv. Etagearealet fordeles som følgende:
6.2 Delområde 1
Inden for delområde 1 må der maksimalt etableres 8.600
etagemeter bebyggelse.

Bestemmelser
Byggefelt G
Bebyggelsen skal opføres i 3 til 4 etager med den højeste
del mod vest. Østfacaden må være op til 10 m og vestfacaden op til 12 m. Elevator- og trappetårne må være op til 15
m høje.
6.3 Delområde 2
Inden for delområde 2 må der maksimalt etableres 6.750
etagemeter bebyggelse.
Bygningerne skal placeres min. 2,5 m fra skel, dog undtaget mod vejene Bifaldet, Havsteensvej og Rabalderstræde.
Der skal være min. 5 m mellem bygningerne inkl. altaner.
Byggefelt C
Der kan maks. etableres 1.050 m². Bebyggelsen skal opføres i 3-4 etager svarende til maksimalt 14 m. Den øverste
etage skal etableres som penthouse med indeliggende
altan på min. 2 af bygningens sider.
Bebyggelsens fodaftryk må være op til 300 m² og skal
placeres mod vest, således at der skabes et byrum øst for
bygningen.
Byggefelt D
Inden for byggefelt D kan der maks. etableres 1.750 m². Bebyggelsen skal opføres i 5-6 etager svarende til maksimalt
21 m. Den øverste etage skal etableres som penthouse
med indeliggende altan på min. 2 af bygningens sider.
Bebyggelsens fodaftryk må være optil 300 m² og skal
placeres mod øst, således at der skabes et byrum vest for
bygningen. Det skal dog sikres, at byggeri i stueetagen ikke
overskrider servitutbæltet omkring kloakledningen.

Byggefelter som vist på kortbilag 4
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D

A
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C

3-4 etager

Rampelyset
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Mod øst skal bygningen over stueetagen krage ud over
servitutbæltet med en vejledende dybde på min. 3 m og
facadelængde på min. 10 m. Frihøjden under udkragningen
skal fra færdigt terræn være min. 3,5 m.
Udkragningen skal sikre at bygningen markerer sig tydeligt mod Rabalderstræde, samtidig med at servitutbæltet
respekteres.
Byggefelt E
Inden for byggefelt E kan der maks. etableres 1.450 m², bebyggelsen skal opføres i 4-5 etager svarende til maksimalt
18 meter. Den øverste etage skal etableres som penthouse
med indeliggende altan på min. 2 af bygningens sider.
Bebyggelsens fodaftryk må være optil 300 m² og skal
placeres mod vest, således at der skabes et byrum øst for
bygningen.
Byggefelt F
Der kan maks. etableres 2.500 m² eller 3.000 m² hvis byggefeltet anvendes til erhverv.
Ved en boligbebyggelse skal byggefeltet opføres som en
vinkelbygning med et fodaftryk på op til 400 m². Bygningen
skal have optrappende højder varierende fra 4 til 7 etager
svarende til maksimalt 25 m og være højest mod krydset
Rabalderstræde/ Havsteensvej.
Ved en erhvervsbebyggelse kan byggefeltet opføres med
et fodaftryk på op til 500m². Grundplanet må ikke opføres
som et rektangel, men skal gives en mere sammensat form
med afskårne hjørner el.lign. Bygningen skal opføres med
to forskellige højder på mellem 4 og 7 etager svarende til
maksinalt 25 m og være højst mod nord.

Visualisering, der viser bygninger
som enkle volumener med skærmbeklædning.
Udarbejdet for KSE Ejendomme

Bestemmelser
Bygningen skal, uanset funktion, placeres mod nordøst,
således at der skabes et byrum syd for bygningen. Det skal
endvidere sikres, at byggeri i stueetagen ikke overskrider
servitutbæltet omkring kloakledningen.
Mod øst skal bygningen over stueetagen krage ud over
servitutbæltet med en vejledende dybde på min. 3 m og
facadelængde på min. 10 m. Frihøjden under udkragningen
skal fra færdigt terræn være min. 3,5 m.
Udkragningen skal sikre, at bygningen markerer sig tydeligt mod Rabalderstræde, samtidig med at servitutbæltet
respekteres.
§7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7.1 Generelt
Anvendelsen af facadebeklædning og -farver skal sikre en
visuelt sammenhængende karakter mellem bygninger i
byggefelt C, D og E samt G (p-hus).

Eksempler på skærmbeklædning
med transparens

Derimod skal bygning i byggefelt F skille sig ud fra de
øvrige bygninger for derved at understøtte en markering af
hjørnet Rabalderstræde/ Havsteensvej.
7.2 Delområde 2, Byggefelt D, E og F; stueetager langs
Rabalderstræde
Stueetager skal udformes med en højde på mindst 4,0 meter målt fra overkant af gulv til underkant af loft.
Alle publikumsorienterede funktioner skal have deres primære adgang orienteret mod Rabalderstræde, og indgange
skal markere sig tydeligt i facaden.

Farvepalette til skærmbeklædning

Stueetagernes facaderne, der vender med Rabalderstræde
skal udformes transparente og åbne i form af glaspartier
med en min. højde på 3,5 meter. Hvor det er muligt skal de
transparente partier føres om hjørnet, som principelt vist
på kortbilag 4.
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7.3 Delområde 2, byggefelt C, D og E
Bebyggelse i byggefelterne C, D og E skal opføres som sluttede volumener i et enkelt formsprog.
Volumenerne skal fremstå med en gennemsigtig ydre
skærmbeklædning i form af baguette-tegl eller lignende i
lodret orientering og med dæmpede, varme farver.
Brug af facadematerialer og/ eller -farver skal sikre, at
bygningerne hver for sig fremstår som varianter indenfor et
fælles tema.
Bagvedliggende facader skal udføres i farver, der matcher
den ydre skærmbeklædning.
7.4 Delområde 1, byggefelt G
P-huset skal udføres med en facadebeklædning, der opfylder at:
•

sikre bygningen et sammenhængende helhedsudtryk
og

•

skabe variation mellem åbne og lukkede partier på hver
enkelt facade.

Eksempler på skærmbeklædning
med varierende tætheder.
* Med vækstmedie menes, at
planterne vokser med rødderne i
forskellige medier i stedet for i jord.
Vækstmedier holder godt på væsken, sikrer den rette mængde ilt,
afgiver næringssalte og holder det
fugtige miljø i god bakteriebalance.

Variationen skal sikre, at de åbne partier giver mulighed for
ventilation igennem facaden og får bygningen til at fremstå
levende med synlige aktiviteter, imens de lukkede partier
skærmer boliger mod støj- og lysgener.
Facadematerialet skal være tegl, cortenstål eller andet
metal og skal anvendes som en delvist transparent ydre
skærm i dæmpede og varme farver for derved at skabe et
karaktermæssigt slægtskab til bygning C, D og E.
For at opbløde bygningens hårdhed og store volumen skal
dele af facaderne begrønnes med fx slyngplanter eller
grønne vægge/ vækstmedier*.

Eksempler på begrønnede facader
hhv. ved klatreplanter t.v. og ved
vækstmedier t.h.

Bestemmelser
På tagfladen af p-huset kan belægningen gives en særlig bearbejdning,
der gør fladen interessant at se på
og kan skabe visuel sammenæng til
strukturer/ mønstre på udearealer
på terræn fx med grip-belægning

Anlæg til rekreativ brug skal etableres således, at de kan
aflæses i bygningens facade og bidrager til bygningens
fremtoning.
Der skal sikres adgang til de rekreative anlæg med et trappeanlæg udvendigt på bygningen.
7.5 Delområde 2, byggefelt F
Bebyggelse i byggefelt F skal - som kontrast til de øvrige
bygningers transparens og enkelthed - fremstå mere massivt og med en mere ekspressiv/ dynamisk formgivning.
Facaderne skal således bearbejdes som et massivt volumen, hvori der kan laves udskæringer til f.eks. terrasser,
altaner eller større vinduesåbninger.
Bygningen skal - ved ankomsten til Musicon fra nord - slå
tonen an for bydelens industrielle karakter*. Facadematerialet, der f.eks. kan være beton, stål eller tegl, skal anvendes på en måde, så det har en uniform karakter, der understøtter bygningens fremtoning som et stort volumen.
For at sikre, at bygningen også får en menneskelig skala,
som det er muligt at relatere sig til, skal der lægges vægt
på detaljeringen fx af materialesamlinger og af vinduer eller altaners afslutning.
7.6 Tage, Byggefelt C, D, E og F
Tagflader skal udnyttes bevidst som et element, der giver
karakter til bygningen:

Eksempler på facadeudformninger,
der får bygningerne til at fremtræde som bearbejdede massiver.

•

enten til klimatilpasning i form af tilbageholdelse af
regnvand med sedum eller lignende vegetation

•

eller/ og til anlæg til indvinding af solenergi

•

eller/ og til udendørs opholdsarealer

I byggefelt F kan den karakterskabende brug af taget også
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være, at taget synligt indgår som en del af bygningens
fremtoning som et bearbejdet massiv. De synlige dele af
tagbeklædningen skal da udføres i samme materialebeklædning som på bygningens øvrige facader.
Tage i byggefelt C, D og E skal udformes, så de fra omgivelserne, synes flade.
7.7 Altangange
Boligbebyggelse må ikke etableres med altangange.
7.8 Vinduesudformning
Vinduer, større glaspartier og døre skal udføres med synlig
overflade af træ og/eller metal eller som en kombination af
disse.

Fremtoning som et massiv kan
også skabes med en pladebeklædning. Perforerede plader er også en
mulighed, når blot helheden virker
uniform.

7.9 Solcelleanlæg o.l.
Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi o.l.
gælder følgende:
•

Hvis anlægget opsættes på tag, skal dette ikke være
synligt fra terræn.

•

Hvis anlæg opsættes på facaden, skal dette fremstå
som en integreret del af facaden.

7.10 Gasafværge Udluftningsriste
Foranstaltninger til gasafværge skal etableres, så de integreres i bygnings og landskabsbearbejdningen. Instalationer må ikke placeres udenpå bygningen og riste til udluftning skal placeres plant med facaden eller terrænet.
7.11 Facadeskiltning
Facadeskiltningens størrelse skal tilpasses bygningens
arkitektur og underordne sig facaden.
Facadeskiltning må kun placeres over butiks- og udstillingsvinduer i stueetagen eller i tilknytning til indgangsdør.

Øverst og t.v.:Tydelig modellering af
bygningen som et massiv.
T.h.: Brug af træ i detaljering tilfører blødhed og varme til et mere råt
facademateriale.

Bestemmelser
Facadeskiltningen skal holdes under etageadskillelsen
mellem stueetage og 1 sal. Facadeskiltning for den enkelte
virksomhed kan udføres som en af følgende løsninger:
•

Pladeskilte med en maksimalt arealet på 0,5 m² .

•

Løse eller påmalede bogstaver, som i størrelsen tilpasses facaden.

•

Skiltning på butiksruder med påsatte eller påmalede
bogstaver, der maksimalt må dække 15 % af butiksruden.

Der må ikke opsættes rulleskilte, flag eller bannere indenfor lokalplanområdet.
7.12 Udhængsskilte
Der må kun opføres ét udhængsskilt pr. forretning eller
virksomhed.
Udhængsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og
må ikke overstige 0,5 m².
Udhængsskiltet skal placeres med en frihøjde på minimum
2,8 meter over terræn. Skiltet monteres under 1. sals vinduer eller anden form for etageadskillelse.
Udhængsskiltet må maksimalt række 1 meter ud fra bygningen.
7.13 Skiltning og reklamering
Ved liberalt erhverv (erhverv i egen bolig) må der opsætte
et skilt pr. virksomhed. Der må kun skiltes med navn og
logo, og skiltet må kun opsættes på væg/mur i forbindelse
med hovedindgangen til virksomheden.
Størrelsen på skiltet må maks. være 20 x 40cm.
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For øvrigt erhverv gælder det, at der kun må opsættes
skilte på facaden mod Rabalderstræde, jf. § 7.11
7.14 Sekundær bebyggelse
For alle byggefelter gælder, at der ikke kan etableres
skure, og at evt. overdækninger skal hænge sammen med
en bygningsfacade, således at de ikke er fritliggende.
For hele området gælder, at der uden for byggefelterne kan
etableres mindre bygninger til områdets tekniske forsyning
herunder transformatorstation, pumpestation o.l. anlæg.
Sekundær bebyggelse skal opføres i en etage og med en
makshøjde på 3 meter.
Sekundær bebyggelse skal i farve og overflade være ensartet for hele området og skal fremstå underordnet i forhold
til den primære bebyggelse i sit formsprog.
§8 UBEBYGGEDE AREALER, OPHOLDSAREALER,
REGNVAND OG TERRÆN
8.1 Private udendørs opholdsarealer
Der skal til hver bolig etableres privat udendørs opholdsareal i form af en privat altan, tagterrasse og for boliger i
stueetagen, i form af en terrasse med en dybde på 1,5 til
2,5 meter.
Altaner skal have et minimumsareal på 6 m² pr. bolig. De
skal placeres så skyggegener for øvrige lejligheder reduceres og må ikke etableres i stueetagen.
8.2 Friarealer
Friarealer i hele lokalplanområdet skal etableres, så de
overvejende fremstår med en åben karakter, der muliggør
gående færdsel på tværs af arealerne.

For ejendomme med en bebyggelsesprocent på mellem 60 og
110 skal der udlægges areal til
udendørs opholdsarealer svarende
til mindst
•
•
•

50 % af boligetageareal
25 % af etageareal med
ungdomsboliger, hoteller og
lignende
10 % af etageareal med liberale erhverv, offentlige bygninger
og lignende

For ejendomme med en bebyggelsesprocent på mere end 110 skal
der udlægges areal til udendørs
opholdsarealer svarende til mindst
•
•
•

30 % af boligetageareal
15 % af etageareal med
ungdomsboliger, hoteller og
lignende
5 % af etageareal med liberale
erhverv, offentlige bygninger
og lignende

Bestemmelser
8.3 Kantzone mod Rabalderstræde
Zonen mellem bebyggelsen og Rabalderstræde skal udformes med en urban karakter og med møblering og belægninger, der tilgodeser behovet for midlertidige og varierede
aktiviteter som f.eks. udeservering og vareudstilling.
I forbindelse med bygning C, D, E og F skal zonen bearbejdes således, at der skabes en sammenhæng mellem bygningerne og Rabalderstræde på tværs af safe zone (fortov)
og areal oven på kommende sandfilter fx med beplantning
eller terrassedæk.
Safe zonen kan på denne strækning således trækkes ind i
byggefelterne, så der dannes opholdsarealer mellem safe
zone og Rabalderstræde, som vist på illustrationsplanen.
8.4 Regnvand
Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.
Max. 80% af regnvandet skal afledes fra lokalplanområdet,
imens de resterende min. 20 % skal forsinkes inden for
området, nedsives diffust eller genbruges.
Regnvands render, -bede og andre LAR-anlæg, skal udformes på måder, så de bidrager til arealernes rekreative
kvalitet.
Delområde 1
Afledning af regnvand fra p-hus i byggefelt G kan ske via.
rørledning til Rabalderstræde.
Delområde 2
50% af overfladevand fra byggefelt F ledes til kloak ved
Havsteensvej, 30% ledes til opstuvningsmagasin under Ve-
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jen A-A, hvorfra det ledes til kloak ved Havsteensvej. Imens
de resterende min. 20 % skal forsinkes inden for området,
nedsives diffust eller genbruges.
Ligeledes kan 50% af overfladevand fra den nordligste del
af vejen A-A ledes til kloak ved Havsteensvej, imens de
resterende 50% skal ledes til opstuvningsmagasin under
Vejen A-A.
For byggefelterne C, D, E og H skal vandet ledes via åbne
render mod Rabalderstræde.
8.5 Terræn
Terrænet må i lokalplangrænsen ikke reguleres mere end,
hvad der er nødvendigt for at etablere tilstrækkeligt fald til,
at vandet kan afledes ved naturlig gravitation.
8.6 Beplantning og belægning
Friarealerne skal begrønnes med større løvtræer og suppleres med buske, stauder, græsser og lign. Hvert af
byrummene mellem bygningerne skal således have tilført
mindst eet grønt element (træ eller busk), der kan opnå et
omfang på min. 25 m3. Beplantningen skal sikres et tilstrækkeligt vækstmedie til at kunne opfylde dette krav.
Belægning i byggefelt C, D og E skal udføres, så der skabes
en sammenhængende karakter på tværs af byggefelterne
ved brug af et organisk formsprog og grønne bede, der
visuelt ’flyder ud fra bygningsfacaderne’.
Belægning i byggefelt F skal adskille sig herfra ved en
overordnet fast repetitiv struktur med anvendelse af fliser
i forskellige formater fra store industribetonelementer til
mindre belægningsfliser.

Visualisering, der viser byrum
internt i bebyggelsen med organisk
formede bede, der flyder ud fra
bygningerne.
Udarbejdet for KSE Ejendomme

Bestemmelser
Indenfor den repetitive struktur skal der laves afbrydelser,
der skaber variationer fx. i form af felter med beplantning,
med genbrugte fliser som historiske spor tilbage til betonfabrikken og til regnvandshåndtering.
8.7 OPLAG
Lastbiler, campingvogne, u-indregistrerede biler samt
både må ikke opbevares på fælles eller private ubebyggede
arealer.
8.8 BELYSNING
Belysning indenfor lokalplanområdet må ikke medføre gener i form af blænding af naboer eller på anden måde virke
blændende i forhold til omgivelserne.
§9 TEKNISKE ANLÆG
9.1 Renovation
Der skal etableres oplagsplads til renovation med placering
som vist på kortbilag 3.
Diagrammer, der viser organisk
formede bede, der flyder ud fra
bygningerne. Nederst: Organiske
former dannet af store betonflader

Renovationspladsen skal udformes som et åbent byrum,
som det er muligt at tage ophold på og at bevæge sig på
tværs af bl.a. som del af det overordnede forløb af byrum på
langs af kvarteret.
Det skal sikres, at byrummet fremstår indbydende ved, at
der som del af pladsen etableres beplantning og dele af affaldsbeholderne evt. nedgraves.
Beholdere på terræn skal være afskærmet bag hegn eller
mur f.eks. placeret i aflukket skur. Hegn/ mur skal udformes, så det enten får en let og grøn karakter, eller er
udført af genbrugsmaterialer.
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Skur kan opføres med højde på op til 4 m, og en evt. tagflade skal begrønnes med mos e.l.
I udformning af belægninger skal der tilstræbes en sammenhængende karakter med udførelsen af vejen A-A.
Der kan som del af pladsens udformning integreres en
facilitet til leg fx en trappe hen over skuret.
Pladsen skal udformes, så der sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere og –containere i henhold til gældende regulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv i Roskilde Kommune.

Belægninger anvendt til at danne
organiske former

9.2 Ledninger
Der ligger en kloakledning i området, som vist på kortbilag
4 - L1.
Arealet omfattet af ledningsdeklarationen må ikke bebygges og ikke beplantes med vækster med dybtgående rødder.
§10 MILJØ
10.1 Støj
På fælles friarealer skal sikres et støjniveau, der overholder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
§11 GRUNDEJERFORENING
Bestemmelser som fastlagt i lokalplan 540, § 10
I forbindelse med udstykning skal der desuden oprettes
en lokal grundejerforening med medlemspligt for satmlige
ejere af grunde i lokalplanområde 663.
Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage

Betonfliser lagt i fast struktur med
afbrydelser her vist som hhv. beplantning og genbrugte fliser.

Bestemmelser
medlemmer fra tilgrænsende områder, eller sammenslutte
sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for
tilgrænsende områder.
Den lokale grundejerforening skal forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af anlæg, der er fælles for lokalplanområdets, herunder fælles friarealer og stier.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af
boligerne i området er taget i brug, og vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet.
§12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY
BEBYGGELSE
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede
arealer, må ikke tages i brug uden Roskilde Kommunes
tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af
området, som tages i brug:
•

Stier og parkering til cykler skal være anlagt, jf. § 5.

•

Offentligt tilgængelige opholdsarealer og private opholdsarealer skal være anlagt, jf. § 8.

•

Tiltag i forhold til trafikstøj skal være etbleret, jf. § 10

•

Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg.

Fælles opholdsarealer/ beplantning, jf. 8.6 skal være anlagt
senest et år efter indflytning af den første beboer.
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§13 AFLYSNINGER
13.1 Aflysninger af byplanvedtægt og lokalplan
Inden for denne lokalplans område, som nævnt i § 2, aflyses lokalplan 540 delvist. Aflysningen omfatter følgende
bestemmelser:
§ 5.6 Etablering af parkering til biler
§ 6.1-6.3 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1 Terræn, 8.2 Regnvand og 8.4 Udendørs opholdsarealer
§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
Lokalplan 571 aflyses i sin helhed.
13.2 Fortrængning af servitutter
I henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 16, aflyses følgende
tilstandsservitutter:
•

Titel: Dok om vej mv, Se akt Vedr 9 ap. Tinglyst:
13.05.1982 -5979-18. Omlægning/ anlæg af vej samt
vejret - ikke relevant ud fra placering.

•

Titel: Påtegning på dekl. lyst 30.9.1993 nr. 42503 Vedr.
12 k, 12 el. Tinglyst 17.12.1999 -89256-18. Deklaration
om affaldsdepoter - ikke relevant udfra lokation.

•

Titel. Påtegning på dok om fortsynings- / afløbsledninger mv lyst 08.09.1982 nr. 11560. Tinglyst: 29.06.2007
-36321-18 Omlægning af spildevandsledning og regnvandsledning - ikke relevant ud fra placering.

•

Titel: Dok om foreløbig ekspropriationsbeslutning mv.
Tinglyst: 10.06.2009-21232-18. Ekspropriationsbeslutning vedr. udbygnin-gen af Holbækmotorvejen - Ikke
relevant ud fra placering.

Bestemmelser
•

Titel: Dok om vej mv. Tinglyst: 13.05.1982-5979-18.
Omlægning/anlæg af vej samt vejret - Ikke relevant ud
fra placering.

•

Titel: Påtegning til dok om forsynings-/ afløbs-ledninger mv lyst 08.09.1982 nr. 11560. Tinglyst: 29.06.200736322-18 Omhandler omlægning af spildevandsled-ning
og regnvandsledning - Ikke relevant ud fra placering.

§14 RETSVIRKNING
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 byggeloven 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 i plansystem.
dk.
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§15 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse
Plan- og Teknikudvalget på vegne af Roskilde Byråd den 7.
december 2017
Torben Jørgensen, Formand for Plan- og Teknikudvalget
/
Martin Holgaard, Direktør for By Kultur og Miljø

Kortbilag 1 - Eksisterende forhold

Lokalplangrænse
Terrænkurver
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Kortbilag 2 - Matrikelkort og delområder

Delområdegrænse
Matrikelnummer
Delområde 1

1

Delområde 2

2
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1
2

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

45

Kortbilag 4 - Fremtidige forhold

A
Kloakledning

A

L1

Servitutbælte
Byggefelter
Facader med publikumsorienterede funktioner

E

47
N

Havsteensvej

L1

A
F

træde

G

2-4 etager

Rabalders

4-7 etager

P-hus

H-1 etage

E

4-5 etager

D

A

5-6 etager

C

3-4 etager

t

Rampelyse

Jyllinge

Gundsømagle

Herringløse
Ågerup/Store Valby

Veddelev

Lokalplan 663
Svogerslev

Roskilde
Vindinge
Vor Frue

Gadstrup

Viby/Dåstrup

Snoldelev

