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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 Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig
høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, 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. Det vil være
muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden,
men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på
biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og
Viby.
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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
sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med email til lokalplan@
roskilde.dk.
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 Byrådet efter Teknikog 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 lokalplanområde.
KLAGEMULIGHED
Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmål om
planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse.
Der kan ikke klages over planens indhold.
Klage skal sendes til Roskilde Kommune senest 4 uger fra
offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Roskilde Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den
endelige lokalplan.

Redegørelse
Ovenfor: Som inspiration til lokalplanen viser visualiseringen huse med
erhverv i 1. etage og boliger i 2. og
3. etage. Arbejdsplads er knyttet tæt
sammen boligen og indgår i et miljø
med andre kreative arbejdspladser.
Erhvervsdelen er udformet med en
anderledes arkitektur end boligen og
med store vinduespartier, der gør aktiviteterne synlige for omgivelserne.

Konkurrenceforslaget ’Kreativ køkkenfest’ af Metopos By- og landskabsdesign

Byhuse på Musicon

Arealet set fra Noden mod Hal 1 og
Essex Park Musicon.
Til højre: Lokalplanområdets beliggenhed ©Krak

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 erhverv, butikker og uddannelse
blandes med boliger, kultur- og 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 spydspidsvirk-

Konkurrenceforslaget ’Frie rammer’ af Kaplan og Linius

somheder, markante boliger, inspirerende parkområder og
kulturelle attraktioner.
Udviklingen af Musicon er i fuld gang, og især mindre
erhvervsvirksomheder, kulturelle events, fritidsforeninger,
uddannelsesinstitutioner og enkelte markante kult urinstitutioner præger foreløbigt livet i bydelen. Med åbningen af
Rabalder Parken i 2012 og forestående anlæg af pladser på
Rabalderstræde bliver der skabt rigtigt gode rammer for som beboer i området - at bruge Musicon i sin fritid til egne
aktiviteter.
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Ovenfor: Som inspiration til lokalplanen viser visualiseringen udearealer,
der bliver aktivt brugt til skabende
aktiviteter, og en fredelig indre gade,
der er velegnet til leg og ophold.

I den fortsatte udvikling af bydelen ønsker Roskilde kommune at tiltrække aktører, der har lyst til at bo og arbejde
på Musicon og på den måde være med til at præge livet i
bydelen. Derfor skal et areal udvikles til opførelse af boliger med mulighed for tilknyttede erhvervsfaciliteter.
LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet ligger i det nordøstlige hjørne af Musicon i den sydlige del af Roskilde by ca. 1 km fra Roskilde
Station. Det omfatter et areal på ca. 7000 m2, der har
vejadgang fra Rampelyset. Området ligger mellem de to
ungdomsboligbebyggelser, Noden og Essex Park Musicon,
og etageboligbebyggelsen Ringparken.
Arealet er ubebygget, men rummer i jordoverfladen flere
industrielle spor og belægninger, der vidner om tidligere
aktiviteter og bygninger på arealet i forbindelse med områdets anvendelse til betonproduktion.
Arealet ligger i et højere terrænniveau end vejen Rampelyset og matriklen mod vest på nær en mindre og rektangulær del af arealet i det vestlige skel. Arealet skråner let fra

Øverst: Skate i Rabalder Parken
Foto: Thierry Wieleman
Nederst: Parkområdet Roskilde Ring
nord for Musicon

Redegørelse
Ovenfor: Som inspiration til lokalplanen viser visualiseringen eksperimenterende bebyggelse med
erhverv i stueetagen, der er synligt
for omgivelserne.

Atelierhusene ved Utterslev Mose:
rækkehuse med individuelle atelier

Konkurrenceforslaget ’VillaKulla’ af MAPT

det nordøstlige hjørne mod syd og er delvist bevokset med
selvgroede træer og buske.
FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at lokalplanområdet kan bebygges og anvendes til 30-36 boliger med
tilknyttede arealer til erhverv og værkstedsbutikker.
Boligerne skal opføres i 2-3 etager som rækkehuse, etageboliger eller fritliggende huse med mulighed for en 4. etage
i form af en tagterrasse. For at skabe et kvarter med stor
nærhed mellem beboerne og dermed grundlag for meget
liv og aktivitet, kan arealet udstykkes i relativt små grunde,
så det private friareal bliver begrænset til gård- eller taghaver.
For hele bebyggelsen gælder det, at stueetagerne skal
udformes, så de er velegnede til at blive benyttet til erhverv
eller butik med eksponering mod vejen. Det er dog ikke et
krav, at arealet anvendes til erhverv.
For at understøtte fællesskabet blandt beboerne skal der
centralt i området etableres et fælles hus og et fælles friareal.
Bebyggelsen skal opføres omkring en cirkulær indre gade
og med stier, der forbinder til omgivelserne, så offentligheden har mulighed for og indbydes til at passere igennem
området og på den måde bidrage til et levende kvarter.

Øverst: privat friareal etableret som
gårdhave. Nederst: madlavning i et
fælles friareal

Gaden skal udformes til langsom kørsel og med karakter
af et fælles opholdsareal, der supplerer det fælles friareal.
Området skal indrettes som et kvarter med meget lidt kørsel med bil, hvor kun handicapparkering og kort afsætning/

Konkurrenceforslaget ’Musikhusene’ af Vandkunsten

aflæsning er tilladt. Øvrig parkering skal etableres uden for
lokalplanområdet i fælles parkeringsanlæg.
For at skabe et levende miljø i kvarteret skal boligerne orientere sig aktivt imod den indre gade dels ved at lægge sig
tæt op ad vejen, have små semiprivate nicher foran husene
og give indblik til skabende aktiviteter i boligerne. De skabende aktiviteter kan enten være aktiviteter i erhvervsarealet eller aktiviteter i boliger, som f.eks. køkken, værksted
eller hobbyrum.
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Ovenfor: Som inspiration til lokalplanen viser visualiseringen en indre
gade indrettet til gang og cykel med
et minimum af bilkørsel. Trækvogne
kan bruges til at fragte ting mellem
kvarteret og parkerede biler i fælles
parkeringsanlæg

En regnvandsrende i gaden skal lede hovedparten af regnvandet til den fælles rende i Rampelyset og tilføre gaden en
grøn karakter.
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Miljøministeriet 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.
Lokalplanområdet er i Vandplan 2010-2015 udpeget som et
område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Der indvindes dog ikke
vand inden for lokalplanområdet, og lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra
Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i
Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet

Musicon og lokalplanområdet i det
stationsnære område omkring Ro–
skilde station

Redegørelse
Ovenfor: Som inspiration til lokalplanen viser visualiseringen en tæt
bebyggelse, hvor nogle af de private
udearealerne er etableret på tagene.
Beplantning på tage og facader
holder på regnvandet og gør området
grønt at færdes i.

Konkurrenceforslaget ’Kreativ køkkenfest’ af Metopos By- og landskabsdesign

bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet.
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
stationerne.
I forhold til Fingerplan 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til en station.
Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan
Kommuneplan
I Roskilde kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 3.BS.8. 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 2013 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 80% i rammeområde 3.BS.8.
Område 3.BS.8 er i kommuneplan 2013 udlagt til erhverv,
boliger, kultur, uddannelse og detailhandel i form af værk-

Projektforslag ’Town Houses på Musicon’ af Nyt Hjem

stedsbutikker.
Kommuneplan 2013 fastlægger, at det almindeligvis skal
sikres, at grunde til dobbelthuse og tæt-lav bebyggelse
ikke udstykkes mindre end 400 m2 inklusiv andel af fællesareal. Ligeledes fastlægger kommuneplanen, at der ved
maksimal bebyggelsesprocent på mellem 60 og 110 skal
udlægges friarealer til beboere og ansatte svarende til 50%
af boligens etageareal og 10% af erhvervets etageareal.
Lokalplanen adskiller sig fra de sædvanlige forhold ved, at
arealer til parkering ikke skal rummes indenfor grunden,
og at den indre gade som lege- og opholdsareal med meget
begrænset bilkørsel får karakter af et supplerende friareal.
Derfor skal lokalplanen ikke følge kommuneplanens retningslinje og kan give mulighed for udstykning af grunde på
ned til 100 m2 inkl. andel af fælles friareal og etablering af
friarealer på ned til 40% af boligarealet og 5% af erhvervsarealet.
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Ovenfor: Boliger, der kan realiseres
i lokalplanområdet, med variation i
facadeudtryk, højder, farver og facadebeklædning.

A-bus, der kører på buslinjen til
Musicon

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinjer for en række
forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til
Boligudbygning, Trafik og mobilitet, (Erhvervsområder) og
Detailhandel. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området.
Gældende byplanvedtægt eller lokalplan
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig – for
dette lokalplanområde – den hidtil gældende lokalplan 540,
men kun for så vidt angår udvalgte bestemmelser.
Tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, der er uforenelige med lokalplanens formål aflyses,
når lokalplanen er vedtaget.

Øverst: Visualisering af fremtidig sti
mellem Musicon og Roskilde station
Nederst: Eksisterende sti på del af
strækningen

Redegørelse
Referencefotos ovenfor: Smal gade
med private forarealer til boligerne.
Tagterrasser og utraditionelt materiale- og farvevalg til facader.

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 vores nabokommune(r) Slangerup – Egedal –
Høje Taastrup – Greve – Solrød – Køge og Lejre
Kollektiv og bæredygtig trafikplanlægning
Busplan 2013 danner baggrund for fremtidige busruter
i kommunen. Med Roskilde station som knudepunkt kører busserne på tværs af Roskilde by bl.a. med en hyppig
betjening af Musicon. Lokalplanen understøtter brugen af
buslinjen gennem Musicon.
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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, der gælder for
lokalplanområdet. I nærværende lokalplan konkretiseres
brugen af virkemidlerne yderligere i form af placering af
parkeringspladser til cykler og biler samt udformning af
interne veje og stier.
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Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Rampelyset, som
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i den overordnede vejplan har status som sekundær lokalvej.
Fra lokalplanområdet er der cykel-/gangsti til Rabalderstræde, og fra krydset Rabalderstræde/ Sdr. Ringvej er
der cykel-/gangsti videre til Roskilde station. Der er planlagt for yderligere cyklistsikring i krydset Rabalderstræde/
Sdr. Ringvej.
Skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger indenfor Østervangsskolens
skoledistrikt, som har kapacitet til den boligudbygning som
lokalplanen giver mulighed for.
Forsyning
Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme og vand fra
Roskilde Forsyning A/S. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Nyt byggeri, der opføres som lavenergi, er
undtaget for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.
Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Seas NVE
Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.
Hovedparten af regnvandet skal ledes til fælles regnvandsrender med videre tilslutning til offentligt regnvandsanlæg
i Rabalder Parken. Af ressourcemæssige hensyn er det
ønskeligt at nedsive eller genbruge en mindre andel af
regnvandet. 20% af regnvandet fra lokalplanområdet som
helhed skal derfor genbruges, nedsives diffust eller tilbageholdes på området, indtil regnvandsbassinet i Rabalder
Parken kan håndtere det.
Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give til-

Regnvandsanlæg i Rabalder Parken
på åbningsdagen.
Foto: Thierry Wieleman

Redegørelse
Referencefotos ovenfor: Beplantning
på facader giver grøn karakter til
bebyggelsen. Afslappet udformning
af udearealer ved bofællesskab i
Trekroner. Smal gyde i bebyggelse
som et spændende sted at opdage og
udforske. Privat udeareal udformet
som gårdhave.

ladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand
fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun
gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden
ulemper for naboer.
Lokalplanområdet er omfattet af regulativ for affald i Roskilde Kommunen fra henholdsvis husholdninger og erhverv.
Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens realisering kræver ikke tilladelse fra andre
myndigheder end Roskilde Kommune.
Kulturhistorie
Roskilde Museum har i medfør af museumslovens § 23
foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, og det
oplyses, at arealet antages at være uden arkæologisk potentiale. Museet vurderer på den baggrund, at jordarbejder
på arealet ikke indebærer risiko for ødelæggelse af arkæologiske levn. Skulle der mod forventning dukke væsentlige
fortidsminder op ved fremtidige anlægsarbejder gælder
museumslovens § 27.
Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, 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.
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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.
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. Screeningen kan rekvireres
ved henvendelse til planogudvikling@roskilde.dk
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund
af screeningen af lokalplanforslag 546, ikke er behov for at
foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos
Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling,
der ikke har haft bemærkninger til planen. (sker som del af
den tekniske høring)
Forurening
Region Sjælland har kortlagt hele lokalplanområdet efter
lov om forurenet jord. Derfor forudsætter ændret anvendelse til sårbare formål, som eksempelvis boliger og offentligt
tilgængelige arealer, at bygherre indhenter en tilladelse

Hvordan vurderer vi?
For hvert af de 12 emner foretager Roskilde
Kommune en kvalitativ vurdering, af i hvor
høj grad først et projekt- og siden et lokalplanforslag understøtter de konkrete mål.
Der ud fra tildeles hvert emne en samlet
score ud fra nedenstående skala:
Emne nr.

planen understøtter optimalt de angivne mål
7
planen
understøtter de mål der er angivet
planen understøtter kun i mindre grad målene
planen8 påvirker ikke målene væsentligt
planen har væsentlig negativ påvirkning på målene
9

12

11

1.10Identitet (Kulturarv og profil)
2. Byens rum og bygninger
3. Grønne og blå byrum
4. Social mangfoldighed
5. Sundhed og bevægelse
6. Transport
7. Ressourceforbrug
8. Støj og forurening
9. Vand
10. Natur
11. Erhverv og service
12. Kommunal økonomi

Kultur og
socialt

5

4

-

3

Miljø, klima
og sundhed

7

2

8
1

9
12
11

Erhverv og
økonomi

8

6

10

Redegørelse
Referencefotos ovenfor: Forskellige
muligheder for erhvervsfaciliteter samlet i arbejdsfællesskab, fleksibelt
udformet med ovenlys og slidstærkt
gulv og med plads og indretning til
både store og små armbevægelser

efter § 8 i lov om forurenet jord. Kravet gælder også for
midlertidige anvendelser og bygge- og anlægsarbejder på
arealer, der anvendes til sårbare formål.
Forureningsomfanget er afdækket i forureningsundersøgelse foretaget af Roskilde Kommune i januar 2012 og skal
afhjælpes, før de forurenede områder kan tages i anvendelse til boliger.
BEMÆRKNINGER INDKOMMET UNDER OFFENTLIG
HØRING OG UDBUD
Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra 9. oktober til 5.
december 2014.
Lokalplanforslaget var udarbejdet, som en rammeplan for
at kunne danne et fleksibelt grundlag for udbud af storparcellen. På baggrund af lokalplanforslaget har storparcellen
således været udbudt og er blevet solgt til realisering af et
konkret projektforslag.
Projektforslaget var i overensstemmelse med lokalplanforslagets formål, hovedprincipper og anvendelse, men
forøgede bebyggelsens omfang fra 4.500 til 5.350 m2 etageareal.
Forøgelsen var så væsentlig, at kommunen valgte at indhente bemærkninger fra lokalplanområdets naboer i en
supplerende høring fra 6. – 23. november 2015.
Høringerne afstedkom ikke konkrete bemærkninger til
områdets udnyttelse.
Projektforslaget er efterfølgende indarbejdet i lokalplanen,
der dermed er præciseret for at fastholde kvaliteterne i
projektet.
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Detaljeringerne er især foretaget i forhold til:
•

Bebyggelsens omfang og placering, herunder en forøgelse af bebyggelsen til 5.350 m2 etageareal, en mere
præcis afgrænsning af byggefelterne samt krav om at
byggeri opføres som rækkehuse.

•

Vej-, sti- og parkeringsforhold herunder parkeringsnormen, der ændres fra 1 plads pr. 100 m2 etageareal til 1
plads pr. boliger på op til 170 m2 og 2 pladser pr. boliger over 170 m2.

•

Bebyggelsens ydre fremtræden herunder krav til facadeudtryk, -farver og -materialer for at sikre helhedspræg og variation.

Der er desuden indarbejdet præciseringer i bestemmelser
om regnvand, beplantning, afskærmning af friarealer, renovation, grundejerforening og forudsætning for ibrugtagning
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.

Redegørelse
Illustrationsplan

Søndre Ringvej
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de

abalderstræ

t

Rampelyse

Bestemmelser
1
Der kan ikke etableres erhverv
uden tilhørende bolig, men virksomheder kan godt have flere
ansatte.
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.

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587
af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i
§ 2 nævnte område i Roskilde Kommune.
§ 1 FORMÅL
Lokalplanen har til formål at sikre, at:
• området anvendes til boliger med mulighed for tilknyttet areal til erhverv og værkstedsbutik
• bebyggelse opføres omkring en cirkulær indre gade og
med supplerende stier, der giver offentligheden mulighed for, at cyklende og gående kan passere igennem
området
• bebyggelse opføres i 2-4 etager med en udadvendt karakter og i en varieret arkitektur
• der centralt i området etableres et fælles friareal og
fælles hus
• området indrettes uden bilparkering (undtaget handicap-parkering)
§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1
Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og
omfatter følgende matr. nr. 9ad og del af 11g af Vestermarken, Roskilde jorder samt alle parceller, der efter den 16.
januar 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone.
§ 3 ANVENDELSE
3. 1
Lokalplanområdet må anvendes til boliger med mulighed for tilknyttede kreative erhverv1, som kan indpasses i
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forhold til boligerne uden at give anledning til støjgener2
herunder detailhandel i form af værkstedsbutikker3.
Erhvervsareal, der udgør flugtvej for boligareal, må - af
hensyn til brandsikkerheden - ikke lejes ud til anden part
end boligens beboer.
3. 2
I hele lokalplanområdet må erhverv maksimalt udgøre 30%
af etagearealet dog maksimalt 50 m2 etageareal pr. bolig.
Arealer til erhverv og detailhandel skal placeres i stueetager ud mod vejen.
Der kan indenfor lokalplanområdet samlet placeres 4
butikker á op til 25 m2 etageareal. Arealet til detailhandel
indgår i arealet til erhverv. Butikkerne skal placeres synligt
i bebyggelsen i de markerede byggefelter vist på kortbilag
3.
3. 3
Der skal til bebyggelsen opføres et fælleshus på min. 230
m2 etageareal.
§ 4 UDSTYKNING
4. 1
Der må foretages den nødvendige udstykning til realisering
af området under forudsætning af, at der sikres den nødvendige vejadgang til alle matrikler.
4. 2
Ved udstykning til individuelle parceller skal det sikres, at
størrelsen på den enkelte grund bliver på min. 100 m2 inkl.
andel af det fælles friareal.

2
Bestemmelser fastlagt i lokalplan
540, § 3. 3 og § 9. 2
3
Mindre butikker til salg af egne
produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler defineres som butikker, hvor kunderne
kun har adgang til butikken og ikke
til værkstedet. I dette tilfælde er
det alene det areal, hvor kunderne
kommer, der tæller som butiksareal. Det kan f.eks. være butikker
til salg af kunst, glas, musikinstrumenter, øl fra eget mikrobryggeri.
eget tøjdesign etc.
I andre tilfælde skal hele arealet
inkl. produktionsarealer medregnes til butikken, det kan for eksempel være en glaspuster, der har et
åbent værksted i den ene ende af
butikken, hvor kunderne kan se på.

Bestemmelser
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5. 1 Vej
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Rampelyset,
som vist på kortbilag 2.
Figur 1: Eksempel på belægning, der
indbyder til ophold og langsom kørsel: Køreareal i græsarmering og sti
i betonfliser; eksempelvis store fliser
med jernramme kendt fra havne- og
industriområder, der giver et råt og
industrielt udtryk.

Med principiel placering som vist på kortbilag 2 udlægges
areal til en indre gade a1-a4 som vist på kortbilag 2.
Vejen skal udformes som et opholds- og legeområde til
langsom kørsel (figur 1) og skal anlægges i 6 m bredde,
dog på strækningen a2-a3 i 6,5-8 m bredde.
Vejen skal anlægges med sammensat belægning for at
sænke hastigheden og skabe en blød overgang til det fælles
friareal (figur 2).

Figur 2: Udsnit af illustrationsplan,
der viser mulig udforming af sammensat belægning.
4
Brandvejen skal skiltes, dimensioneres og udføres efter Beredskabets retningslinjer.

Indenfor vejudlægget kan der anlægges cykelparkering,
regnvandsrende og -bede samt byrumsinventar m.m. som
indsnævringer af kørearealet ned til en bredde på 3 m.
Indsnævringerne kan etableres på kortere strækninger (ca.
10 m) med vigemuligheder imellem med bredde på 6 m,
således at to biler kan passere hinanden.
Vejen skal fungere som brandvej4 og må ikke anvendes til
parkering.
5. 2 Stier
Der udlægges areal til en sti b1-b5 med principiel placering
som vist på kortbilag 2. Stien udlægges som en gangsti
med en bredde på min. 1,6 m og skal fungere som den primære adgang til boligerne.

b2
a3
a2

æg

æ
Rabalderstr

a4

b4

de

t

Rampelyse
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p-anlæg

Imellem vej a1-a4 og sti b1-b5 udlægges der areal til stierne b2-a2 og a4-b4 med principiel placering som vist på
kortbilag 2. Stierne udlægges som gang- og cykelstier med
en bredde på 3 m og skal anlægges i grus.
Af hensyn til tilgængelighed skal stierne udformes uden niveauspring, hvilket også gælder i tilslutning til eksisterende
stier i uden for lokalplanområdet.
Det samlede forløb b2-a2-a3-a4-b4 erstatter den i lokalplan 540 udlagte sti d-d og skal sikre offentlig adgang igennem bebyggelsen. Se figur 3
Sti b3-a3 med principiel placering som vist på kortbilag 2
udlægges som en gangsti med en bredde på 1,5 m.
5. 3 Tilgængelighed
Vej a1-a4 og stierne b1-b5, b2-a2 og a4-b4 samt adgangsarealer, der leder til det fælles friareal og fælleshuset, skal
forsynes med ledelinjer, så der sikres en god tilgængelighed for personer med nedsat førlighed.
5. 4 Parkering
Der skal etableres cykelparkering i henhold til Lokalplan
540, § 5. 4. Desuden skal der som del af cykelparkeringen
samlet set sikres plads til min. 6 ladcykler.
Cykelparkering kan samles for flere boliger og for eksempel anlægges som indsnævringer på vej a1-a4.
Der skal min. og max. etableres 1 almindelig handicap-parkeringsplads og 2 handicap-parkeringspladser til kassebiler. Der kan ikke etableres yderligere parkering i området.

Figur 3: Den offentlige adgang igennem bebyggelsen.

7m

>6,5 m

byhus

byhus

Ringparken

Bestemmelser
Figur 4 (ovenfor): tværsnit, der viser
minimumsafstand mellem byhus og
eksisterende skel til matrikel 10il.
5
Lokalplan 540 anviser, at fælles
parkeringsanlæg skal placeres ved
adgangsvejene til Musicon.

6
Den tætte bebyggelse kan medføre
forhold, der ikke er i overensstemmelse med BR10 kap. 2.1, stk. 3
vedrørende indblik, og derfor fastlægger lokalplanen, at disse bebyggelsesregulerende bestemmelser
ikke gælder for lokalplanområdet.

Bebyggelsen genererer yderligere parkering med placering
udenfor lokalplanens område5 fastsat til:
• 1 bil-p pr. bolig (inkl. tilknyttet erhverv) < 170 m2 etageareal
• 2 bil-p pr. bolig (inkl. tilknyttet erhverv) > 170 m2 etageareal
• 1 bil-p pr. butik
§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6. 1
I lokalplanområdet kan der opføres op til 5.350 etagem2
bebyggelse, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca.
76%6
Bebyggelsen skal fordeles på 30-36 boliger med tilknyttet
erhverv samt tilhørende fælleshus.
6. 2
Der kan kun opføres byggeri inden for de angivne byggefelter som vist på kortbilag 3.
Byggefelterne ligger:
•

3,5 m fra skel mod vest (matr. 9e, ungdomsboligerne
Essex Park Musicon)

•

delvist 3,5 m, men overvejende 6,5 m fra skel mod nord
(matr. 10il, boligbebyggelsen Ringparken) (figur 4)

•

6,5 m fra skel mod øst (matr. 11k, boligbebyggelsen
Vestermarken) og mod sydøst (matr. 174, ungdomsboligerne Noden) (figur 5)

Byggefeltet ligger direkte i skel mod vejen Rampelyset.

>6,5 m
byhus

3,7 m
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byhus

ungdomsbolig Noden

6. 3
Bebyggelse skal opføres som rækkehuse med primært indgang fra sti b1-b5 og med sekundær adgang fra vej a1-a4.
6. 4
4
Bebyggelse skal opføres i min.
2 etager og med maks. 3
4
etager samt en tagterrasse
som en3 4. etage (figur 6). Kun
3
3
tagterrasser på 3. etage
kan overdækkes,
imens tagterras2
3
ser på 4. etage skal være
åbne.
1
2

4

Målt fra terræn som det højeste punkt på en bygnings
ydervæg må byggeri opføres i op til 10,8 m. Dette gælder
således også for overkant til værn på tagterrasser.
Mindre bygningsdele i form af trappetårne eller lignende
kan dog opføres i op til 12 m over terræn.
Se skyggediagrammer i figur 7-11 (næste sider)
6. 5
Langs den indre gade a1-a4 på kortbilag 2 skal bebyggelsen placeres og udformes, så den medvirker til at skabe et
intimt og levende gadeforløb med gode lysforhold og et dynamisk samspil mellem det offentlige vejrum og de private
udearealer. Derfor gælder det for hvert byggefelt (fælleshuset er undtaget), at:
• nogle af boligerne skal opføres i maks. 2 etager eller
med 3. etage (herunder også overdækkede tagterrasser
på 3. sal) trukket min. 3 m tilbage fra vejkanten
• nogle af boligerne skal opføres med tagterrasse mod
vejen
• nogle af boligerne skal placeres med facaden i stue-

Figur 5 (ovenfor): tværsnit, der viser
minimumsafstand mellem byhus og
eksisterende ungdomsbolig i matrikel
174

3+
4
3
2
1

2+

3

2+
2+

3
2+3

1+

3
2+
2+
1+

Figur 6: Diagram, der viser variationsmuligheder fra min. 2 etager til 3
etager med tagterrasse og maksimum 1-2 etager med tagterrasse
mod vejen.

Sommersolhverv

Jævndøgn

Bestemmelser
Figur 7-11 (ovenfor): Skyggediagrammer for maksimale bygningshøjder
på forskellige tidspunkter på året.

plan direkte i vejkanten, imens andre af boligerne skal
placeres tilbagetrukket (min. 1,5 m), så der skabes små
nicher til ophold, blomsterkrukker og lignende (figur
12)
6. 6
Fælleshuset skal placeres i tilknytning til det fælles friareal
i byggefelt vist på kortbilag 3.
6. 7
Der må ikke etableres garager/ carporte i området.
Ved etablering af skure/ redskabsrum tilknyttet den enkelte
bolig skal de holdes inden for boligens fodaftryk.
Ved etablering af et fælles skur/ redskabsrum skal det holdes inden for fælleshusets fodaftryk.
Der kan i det fælles friareal opføres overdækninger over
opholdsareal.
§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7. 1
Langs vej a1-a4 skal boligerne henvende sig til vejen med
en udadvendt karakter, så der sikres kontakt mellem forbipasserende og aktiviteter inde i bygningerne.

Figur 12: Diagrammer, der viser
facader placeret delvist i vejkant og
delvist tilbagetrukket. Tilbagetrækning kan også skabes ved skråtstillede facader (nederst).

Derfor skal min. 50% af bebyggelsens facade i stueetagen
udformes som glaspartier/ butiksvinduer (figur 13).
7. 2
Der skal til hver bolig - bag de udadvendte facader (§ 7.

Vintersolhverv
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1) - etableres et areal, der er velegnet til erhverv7 med et
omfang på min. 10 m2.
For at være velegnet til anvendelse til erhverv skal:
• stueetagen etableres med en loftshøjde på min. 2,5 m
• facader udformes med mulighed for etablering af skiltning
• der etableres indgangsdør med udvendigt dørgreb.
7. 3
Fælleshuset skal udformes med en udadvendt karakter, så
der sikres kontakt mellem forbipasserende/ brugere af det
fælles friareal og aktiviteter inde i bygningen.
Derfor skal min. 50% af 2 af bygningens facader i stueplan
udformes med glaspartier/ butiksvinduer.
7. 4
Helt til kanten af byggefeltet kan der etableres vinduer i
facader.
7. 5
Bebyggelsen skal opføres i en varieret, men helhedspræget
arkitektur ved, at:
• bygningshøjder og/ eller placering af tagterrasser varierer inden for hvert byggefelt (undtaget er fælleshuset)
• facadeudtrykket udformes forskelligartet indenfor hvert
byggefelt f.eks. ved placering og størrelse af vinduer.
• udvalgte gavle bl.a. på fælleshuset stilles til rådighed
for beboerne til aktiv brug enten i form af beplantning,
udsmykning og/ eller faciliteter til fysisk udfoldelse.
• facadefarver varierer, så der inden for hvert byggefelt
anvendes min. 3 forskellige farver, og der inden for

Figur 13: Diagram, der viser facader
med glaspartier, så der sikres indblik
for forbipasserende.
7
Som minimum skal arealet være
velegnet til liberalt erhverv i tilknytning til egen bolig og uden ansatte,
hvilket ikke udløser supplerende
krav om tilgængelighed og isolering i forhold til brand og støj.

Bestemmelser
8
Grøn: farvekode 36300
Gul: farvekode 31300
Rød: farvekode 32440
Sand: farvekode 31322
Hvid: farvekode Hvid

9
Der kan dispenseres fra dette krav
steder, hvor brandforholdene taler
for det.

lokalplanområdet samlet set anvendes 5 forskellige
farver8
7. 6
Facadematerialer
Facadebeklædningen skal - for at sikre en helhedspræget
arkitektur - være den samme for hele bebyggelsen og skal
udformes i materialer, der kan efterbehandles i de 5 nævnte farver herunder f.eks. pudsede facader, træbeklædning
og metalplader eller en kombination deraf.
Endegavle skal beklædes med træ for at være robuste over
for aktiv brug9.
Vinduer og døre skal udvendigt være træ eller aluminium i
antracit-grå eller sort.
Tagrender og nedløbsrør skal udføres i stål.
7. 7
Tagflader skal udformes med flade tage eller ensidig taghældning.
Min. 1/3 del af bebyggelsens samlede tagflade skal udnyttes aktivt:
• ved bygninger på 2 etager til klimatilpasning i form af
tilbageholdelse af regnvand som tage med sedum eller
lignende begrønning
• ved bygninger på 3 etager til tagterrasse
Øvrige tagflader skal beklædes med tagpap.
Der skal etableres afskærmning imellem tagterrasser, der
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ligger ved siden af hinanden.
7. 8
Antenner, skorstene, anlæg til indvinding af solenergi eller
lignende skal integreres i bygningens arkitektur og ikke
som selvstændige elementer.
7. 9
Skiltning
Skiltning og reklamering må ikke være til gene for naboer
eller virker skæmmende i forhold til bygninger eller disses
omgivelser. Skiltning til erhverv og butikker skal derfor:
• placeres på facaden
• tilpasses gadens og bygningens arkitektoniske træk og
• udformes, så der opnås en god helhedsvirkning.

Eksempler på velegnet skiltning af
erhverv og andre skabende aktiviteter

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN
8. 1. 1
Fælles friareal
Hovedparten af det fælles friareal skal placeres centralt i
området. Friarealet skal anlægges med et areal, der svarer
til min. 23% af bebyggelsens samlede etageareal eller min.
1.200 m2.
Friarealet kan etableres som en blanding af opholdsareal
og aktivitetsareal10.
Friarealet skal udformes med inventar til ophold, leg og
skabende aktiviteter f.eks. udstilling af kunst, overdækket
værkstedsområde, fælleshaver eller lignende.
Friarealet skal anlægges ud fra en plan, der skal godkendes af Byrådet.

10
De vejledende støjgrænseværdier
er mere restriktive for opholdsarealer end for aktivitetsområder.

Bestemmelser
8. 1.2
Privat friareal
Der skal i tilknytning til de enkelte boliger/ erhverv etableres private friarealer, der i gennemsnit for samtlige boliger
svarer til min. 20% af boligen/ erhvervets etageareal, dog
ingen mindre end 10%.
Friarealet skal etableres som tagterrasser og/ eller forhaver.
På vejsiden af boligen skal der etableres en semiprivat zone
som en overgang til boligen i form af en flisebelægning, der
afviger fra vejens øvrige belægning.
8. 2.1
Terræn
Terrænet skal reguleres til et overordnet fald fra arealets
nordøstlige hjørne til arealets sydlige kant langs Rampelyset med tilstrækkelig hældning til, at regnvandet ved
naturlig gravitet afvandes til Rampelyset.
Terrænet må i lokalplangrænsen ikke reguleres mere end,
hvad der er nødvendigt for at etablere tilstrækkeligt fald til,
at vandet kan afledes ved naturlig gravition.
Bestemmelser om regulering af terræn gælder både for
bebyggede og ubebyggede dele af grundene.
8. 2.2
Terrænspring mellem lokalplanområdet og matrikel 9e
skal placeres i skel og udformes med en støttemur, der
samtidig sikrer, at regnvandet holdes indenfor lokalplanområdet.
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8. 2.3
Terrænspring på sti a-a og sti A-b skal formidles niveaufrit,
og terrænspring langs stierne skal udformes som støttemure.
Terrænspring på sti c-c skal formidles gennem en trappe.
8. 3.1
Regnvand
Regnvand fra veje, stier, tage og befæstede arealer skal
afledes overfladisk i åbne render. Afledningen skal følge
principper vist på kortbilag 4 og skal tilsluttes regnvandsrende i Rampelyset.
Regnvandsrender, der krydser vej A-A, skal afdækkes med
rist, så der etableres et kørespor på min. 3 meter.
Øvrige regnvandsrender kan i mindre omfang overdækkes
med riste for at sikre niveaufri adgang ved indgangspartier.
Regnvandsrende fra lokalplanområdet skal ledes ud til
Rampelyset øst for højdepunktet på Rampelyset og dermed
i den østlige tredjedel af lokalplanområdets sydlige kant.
Skel mellem lokalplanområdet og omkringliggende arealer
mod vest, nord og øst skal udformes, så regnvandet holdes
indenfor lokalplanområdet.
8. 3.2
Max. 80% af regnvandet skal afledes fra lokalplanområdet,
imens de resterende min. 20 % skal tilbageholdes indenfor
området, nedsives diffust eller genbruges.

Bestemmelser
Hovedparten af de 20% skal tilbageholdes i regnvandsrender, regnbede aller andre åbne LAR-anlæg i vej a1-a4 og i
det fælles friareal.
Regnvandsrender, -bede og andre LAR-anlæg skal udformes med en rekreativ karakter, så de tilfører et grønt
element til omgivelserne.
Koncentreret nedsivning i f.eks. faskiner kan tillades på
arealer, hvor det er miljømæssigt forsvarligt.

Eksempler på grønne tage, der tilbageholder regnvand og regnvandsrende med rekreativ karakter

8. 4.1
Beplantning
I det fælles friareal skal der plantes mindst 5 løvtræer placeret som principielt vist på kortbilag 2.
Træerne skal være større løvtræer, der kan opnå en højde
på min. 15-20 m, og skal plantes i hver min. 20 m2 vækstmedie i min. 0,5 m tykkelse.
I tilknytning til hver af stierne a-a, A-b og c-c skal der
plantes mindst et løvtræ principielt placeret som vist på
kortbilag 2.
Træerne skal være løvtræer, der kan opnå en højde på 1015 m, og skal plantes i hver min. 12 m2 vækstmedie i min.
0,5 m tykkelse.
Træer skal placeres, så de ikke køres i stykker og/ eller er
til gene for trafikken.
På mindst 6 af bebyggelsens gavle etableres beplantning i
form af slyngplanter.
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8. 4.2
Afskærmning af friarealer
Der kan etableres afskærmning af friarealer. Afskærmning
skal etableres i overensstemmelse med nedenstående
principper.
Afskærmning af private friarealer på indgangssiden af
boligen udformes som en lav hæk eller et lavt stakit/ hegn/
plankeværk (maks. 1,2 m højt) med en åben struktur og
beplantet med klatreplanter, så afskærmningen får en let
og grøn karakter mod omgivelser
Der kan ikke etableres afskærmning omkring private friarealer langs den indre gade.
Afskærmning af det fælles friareal i lokalplangrænsen skal
udformes som uklippede buske/ beplantning, der tilfører et
grønt element til friarealet og nabogrunden.
Afskærmning imellem private friarealer og det fælles friareal:
• skal overvejende udformes som uklippede buske/ beplantning, der tilfører et grønt element til friarealet.
• kan i mindre omfang udformes som et stakit/ hegn/
plankeværk (maks. 1,5 m højt) med en åben struktur og
beplantet med klatreplanter, så afskærmningen får en
let og grøn karakter
8. 5
Belysning
Der skal etableres belysning langs veje og stier.
Eksempler på plankeværk med åben
struktur og på klatreplanter i hegn

Bestemmelser
Langs vej a1-a4 og stierne b2-a2 og a4-b4 skal belysningen placeres i en højde på 2,5-4 m og kan kombineres med
belysning ved boligernes indgange.
Langs øvrige strækninger på sti b1-b5 samt på sti a3-b3
skal belysningen placeres i en højde på ca. 1 m i form af
pullerter.
I det fælles friareal skal der etableres den nødvendige belysning til at understøtte faciliteterne i arealet.
8. 6
Renovation
Der skal etableres en oplagsplads til renovation med principiel placering som vist på kortbilag 2. Renovationspladsen kan således placeres indenfor arealet udlagt til fælles
friareal, men kan ikke udgøre en del af det fælles friareal.
Der kan dispenseres fra kravet om en renovationsplads,
hvis der i stedet kan anvises en oplagsplads uden for - men
i umiddelbart tilknytning til - lokalplanområdet.
Pladsen skal afskærmes med hegn/ plankeværk med en
åben struktur og beplantet med klatreplanter, så afskærmningen får en let og grøn karakter.
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. Dog forventes der
indenfor en kortere årrække at blive krav om øget sortering, hvilket vil øge antallet af beholdere og containere på
renovationspladsen, og derfor skal sikres mulighed for en
udvidelse af pladsen.
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Pt. henvises affaldsfraktionerne papir, pap og glas samt
batterier og småt elskrot til områdepladsen på matrikel 9e
på nabogrunden.
8. 7
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både
må ikke opbevares på fælles eller private ubebyggede arealer.
§ 9 STØJFORHOLD
9. 1 Trafikstøj
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 9. 1 (figur 14)
9. 2 Virksomhedsstøj
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 9. 2
§ 10 GRUNDEJERFORENING
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 10
I forbindelse med udstykning skal der desuden oprettes
en lokal grundejerforening med medlemspligt for samtlige
ejere af grunde i lokalplanområde 546.
Den lokale grundejerforening skal forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af anlæg, der er fælles for lokalplanområdet, herunder det fælles friareal, fælleshus og stier med
undtagelse af sti b2-a2 og a4-b4.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af
boligerne i området er taget i brug, og vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet.

Figur 14: Støjberegning ud fra
eksisterende trafikmængder. Beregningen viser, at trafikstøjen ikke
overstiger det acceptable niveau.
På kortet indgår fiktiv bebyggelse,
der ikke har betydning for lokalplanområdet.

Bestemmelser
§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE
Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal:
• Cykelparkering svarende til parkeringsnormen være
anlagt
• Bebyggelsen være tilsluttet fælles vandforsyning, offentligt spildevandsanlæg og offentligt regnvandsanlæg
• Tilmelding til de gældende affaldsordninger for henholdsvis husholdninger og erhverv været foretaget
• De nødvendige arealer til tilbageholdelse af regnvand
være etableret
• Stierne være anlagt
Fælleshuset skal opføres, inden 2/3-del af boligerne er
taget i brug.
Det fælles friareal skal være anlagt senest 6 måneder fra
det tidspunkt, hvor 2/3-del af boligerne er taget i brug.
§ 12 AFLYSNINGER
12. 1 Aflysninger af byplanvedtægt og lokalplan
Indenfor denne lokalplans område, som nævnt i § 2, aflyses
lokalplan 540 delvist. Aflysningen omfatter:
• § 4 Udstykning
• Parkeringsnorm angivet i § 5. 5 Parkering af biler
• § 8. 3 Friarealer
12. 2 Fortrængning af servitutter
Servitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold,
aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplanen.
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§ 13 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 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.
§14 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget endeligt.
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