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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.
I Roskilde Kommune er det politisk
besluttet, at der som hovedregel
gennemføres 8 ugers offentlig høring
for planforslag, men at der i særlige
tilfælde kan træffes beslutning om
forkortet høringsfrist. Høringsfrist
for nærværende planforslag fremgår
af side 3.

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, medmindre andet er politisk besluttet
forud for offentliggørelsen.
I løbet af denne periode kan andre myndigheder og natio-
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nalparkfonde gøre indsigelse, og alle kan komme med bemærkninger 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

Pulsen

Maglelunden

Lokalplanområdets beliggenhed
©SDFE

BAGGRUND
Roskilde Kommune ønsker med dette tillæg til lokalplan
571, at give mulighed for, at der langs Lydmuren ud mod
søjlepladsen kan etableres et større kultur- og erhvervsbyggeri sammenbygget med den eksisterende bygning,
Laboratoriet.
LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet ligger centralt i bydelen Musicon i den
sydlige del af Roskilde by. Området omfatter et areal på ca.
6000 m2 vest for hovedstrøget Rabalderstræde. Mod syd er
området afgrænset af vejen Lydmuren.
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Musicon er under en rivende udvikling og indeholder i dag
f.eks. et færdigbygget rockmuseum Ragnarock, containerstriben, en højskole under opførelse og påbegyndte punkthuse ved Bifaldet.
Dette tillæg omfatter udelukkende ændringer i bestemmelserne for den sydlige halvdel af byggefelt I, herefter
kaldet I1 samt areal E, dvs. arealer langs den nordlige kant
af vejen Lydmuren.
Lokalplan 571 og lokalplan 540 er forsat gældende for de
dele der ikke omfattes af nærværende tillæg.
FORMÅL OG INDHOLD
Tillæg 1 til lokalplan 571 skal udarbejdes for at sikre mulighed for, at byggefelt I1 også kan bebygges med et større
byggeri end gældende lokalplan 571 giver mulighed for.
Som et bidrag til at realisere visionen for Musicon som en
kreativ og levende bydel, ønsker Roskilde Kommune at give
mulighed for, at der langs Lydmuren etableres et større
byggeri til flere forskellige kultur- og erhvervsaktører, som
sammen kan bidrage til en aktiv brug af bl.a. Søjlepladsen.
Der gives ikke mulighed for detailhandel, som lokalplan
571 giver mulighed for, idet der her lægges vægt på at give
rum til kulturaktører.
Inden for byggefelt I1 vil der kunne bygges i alt op til
5.000 etagemeter i 1 til 4 etager. Bygningen vil blive mere
kompakt end hvad lokalplan 571 giver mulighed for og vil
fremstå som én sammenhængende facade ud mod Søjlepladsen. Til gengæld sikres med lokalplanen at facaden
fremstår med en åben og varierende karakter bl.a. med
vinduespartier der byder inden for.

Den sydlige del af byggefelt I i
lokalplan 571 (her I1) samt areal
E er omfattet af tillæg 1.

Redegørelse
Byggefelt E bliver omdannet fra at skulle indeholde et
byggeri til at være et ubebygget areal, der kan anvendes
til at håndtere praktiske forhold i tilknytning til byggeriet i
byggefelt I1 f.eks. område til regnvandsforsinkelse, affaldshåndtering, handicapparkering og cykelparkering.
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.
Området for tillæg 1 til lokalplan 571 er i Områdeplan 20152021 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.
Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den kystnære del
af byzonen. Roskilde kommune skal derfor i henhold til
Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet gøre
rede for, hvordan bebyggelse og anlæg inden for lokalplan–
området påvirker kystlandskabet visuelt. Afviger bebyggelsen væsentligt i højde og volumen, skal der gives en
begrundelse for det.
Kystnærhedszonen:
Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra Roskilde
Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens
kapitel 2a om planlægning i kystområdet.
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I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal
der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne,
og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde (§ 16 stk. 3).
Lokalplantillægget omfatter ændring i den maksimale
højde i byggefelt I1 svarende til, at der med vedtagelsen
af dette tillæg vil kunne bygges lavere end hvad der gives
mulighed for med lokalplan 571 (fra max. 20 meter til max.
15 meter). Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplan 571 foretaget en visuel vurdering, der med dette
tillæg ikke ændres.
Naturbeskyttelse:
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse
af visse arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan
et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen
kan betyde:
•

at planen kan skade de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitat-, fuglebeskyttelses- og
Ramsarområder),

•

at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller
ødelagt, eller

•

at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets
bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 500 m. fra nærmeste område
med beskyttet natur (sø ved motorvejsafkørsel), jf. natur-

Redegørelse
beskyttelseslovens §3. Der er ikke registreret bilag IV-arter
eller andre beskyttede arter i søen eller i lokalplanområdet.
Lokalplanområdet ligger ca. 2,4 km fra det nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde Roskilde Fjord.
Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet.
Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan
skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser.

3.CB.2
3.BS.8
Lokalplanområdet er omfattet af
rammeområderne 3.CB.2 og 3.BS.8

orsyning og Effektivisering, © Erhvervsstyrelsen

Fingerplan 2017
Lokalplanområdet ligger i fingerplanens yderste zone af
støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Støjbelastningen kan i denne zone ligge mellem 50 dB og 55 dB. Roskilde Kommune vurderer, at der ikke vil være miljømæssige
problemer forbundet med at udlægge det aktuelle byzoneområde til erhverv, da tillægget muliggør en offentlig/privat
institution, der ikke er specielt støjfølsom. Sådanne byggeriet kan jf. Fingerplan 2017 § 33, stk. 2 normalt opføres.
Kommuneplan
I Roskilde kommuneplan 2016 ligger lokalplanområdet
indenfor rammeområde 3.CB.2 i form af butiksgade blandet
med bolig og 3.BS.8 i form af blandet byområde.
Området ligger inden for det stationsnære 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.
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 % i rammeområde 3.CB.2 og
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80% i rammeområde 3.BS.8.
Kommuneplan 2016 indeholder retningslinjer for en række
forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til
trafik og mobilitet.
Tillæg 1 til lokalplan 571 adskiller sig fra de generelle
retningslinjer i kommuneplanen ved, at arealer til parkering og affaldshåndtering ikke skal rummes indenfor den
enkelte grund. Derfor skal lokalplanen ikke følge kommuneplanens retningslinje herom.
Gældende lokalplan
Lokalplanen er et tillæg til den gældende lokalplan 571 for
ROCKmagneten og Musicon C.
Nærværende lokalplan aflyser ikke den gældende lokalplan.
Planlægning i forhold til nabokommuner
Ingen ændringer.
MILJØ
Miljøscreening
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, som trådte i kraft den 10. maj
2017, 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 udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Ud
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fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af
miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Kultur og
sundhed
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Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund
af »screening« af forslag til tillæg 1 til lokalplan 571, ikke
er behov for at fortage yderligere miljøvurdering af tillægget. Der er kun screenet på de ændringer, som tillægget
giver mulighed for, og det vurderes, at ændringerne ikke
giver væsentlige påvirkninger af miljøet.
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos
berørte myndigheder. Screeningen kan rekvireres ved henvendelse til planogudvikling@roskilde.dk.
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om miljøscreeningen, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.
dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.
virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Bæredygtighed
Roskilde kommune har udarbejdet en bæredygtighedsprofil
for tillæg 1 til lokalplan 571. Profilen redegør for i hvilken
grad tillægget understøtter kommunens politikker og mål
af relevans for planlægningen. Der er kun vurderet på de
ændringer, som tillægget giver mulighed for.
Profilen viser, at tillægget understøtter kommunens vision
om at være en Alle tiders Musikby samt politikkerne Kultur
og Idrætspolitik og Frivillighedspolitik.
Forurening
Ingen ændringer.
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Lugt, støv og anden luftforurening
Lokalplanområdet ligger indenfor en afstand af 500 meter
fra følgende produktionsvirksomheder og ligger derved
indenfor deres miljøkonsekvenszone:
DFD på Søndre Ringvej 18 og Danæg på Maglegårdsvej 13,
hvorfra kommunen ikke har konstateret eller modtaget
klager over gener fra lugt, støv eller andet luftforurening.
Chr. Hansen på Søndre Ringvej 22, hvorfra der emitteres
en vis lugt i omgivelserne. Lugtemissionen fra virksomheden er kortlagt. På den baggrund forventes det, ikke der vil
forekomme lugtemissioner som ligger over Miljøstyrelsens
anbefalede grænseværdi ved lokalplansområdet. Der er
derudover ikke konstateret støv eller anden luftforurening
fra virksomheden.
Miljømæssige forhold
Der er registreret 20 produktionsvirksomheder indenfor
500 m af lokalplanens afgrænsning. Det er vurderet, at
lokalplanforslaget ikke vil påvirke nogle af de eksisterende
produktionsvirksomheders mulighed for at opretholde
deres miljøgodkendelse eller forværrer deres mulighed for
udvikling.
Støjforhold
Ingen ændringer.
Tilladelser fra andre myndigheder
Ingen ændringer.

Redegørelse
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.
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Redegørelse
Illustrationsplan

Lokalplangrænse
Bebyggelse
Grønt friareal
Areal friholdt for bebyggelse
Regnvandsrender
Beplantning
Areal til affaldshåndtering,
cykelparkering og regnvandshåndtering
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Bestemmelser
*1
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.
*2
Udendørs aktivitetsområder er
f.eks. diverse byrum og pladser og
betragtes som mindre miljøfølsomme end udendørs opholdsarealer.

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 1529 af
23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det
i § 2 nævnte område i Roskilde Kommune.
§ 1 FORMÅL
Tillæg 1 til lokalplan 571 har til formål at sikre, at
•

der i byggefelt I1 kan opføres en sammenhængende
bygning der forholder sig med en åben karakter mod
vejen Lydmuren og Rabalderstræde.

•

areal E kan anvendes som grønt område, regnvandsbassin, affaldsplads, handicapparkering og/eller cykelparkering.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af følgende matrikel numre 7000dx, 9ao, 9aø og 9b
af Vestermarken, Roskilde Jorder.
Lokalplanområdet ligger i byzone.
§ 3 ANVENDELSE
Hele lokalplanområdet må anvendes til kultur og publikumorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv *1,
uddannelse, hotel og restauration samt udendørs aktivitetsområder*2.
§ 4 UDSTYKNING
Bestemmelser i lokalplan 571 gælder fortsat.
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§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
Hvis mulighed for dobbeltudnyttelse kan sandsynliggøres,
kan antallet af cykel-parkering reduceres tilsvarende.
Mindst halvdelen af cykel-parkeringen skal etableres i det
offentlige byrum og i byggefelt I1, imens de resterende
pladser kan etableres i areal E.
Cykel-parkering til publikummer kan etableres som del af
offentligt byrum ved Rabalderstræde.
§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
§ 6.2 i lokalplan 571ophæves for areal E og byggefelt I1
ændres til:
Der kan opføres op til 5.000 m2 etageareal bebyggelse inklusiv eksisterende bygning, Laboratoriet.
Målt fra terræn som det højeste punkt på en bygnings
ydervæg må bebyggelse opføres i max. 15 meter (svarende
til max. 4 etager). Bygninger langs vejen Bifaldet, må dog
max. opføres i 3 etager.
Ved opførelse af bebyggelse med et fodaftryk større end
800 m2 skal bebyggelsen variere i etageantal.
I hjørnet Lydmuren/ Bifaldet skal minimum stueetagen
ligge bag hjørneafskæring, så der sikres oversigtsareal i
henhold til vejloven.
§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
§ 7.2.1, 7.2.2 og 7.2.3 i lokalplan 571 ophæves for areal E
og byggefelt I1 ændres til:
Ved sammenbygning med eksisterende bygning, Laboratoriet, og/ eller ved opførelse af byggeri med flere forskellige

Bestemmelser
primære anvendelser i byggefelt I1, skal bebyggelse opføres med forskellige karakterer, således at bebyggelsens
sammensatte indhold kan aflæses i facaden.
Langs Rabalderstræde og Lydmuren skal facader i stueetagen delvist åbne sig mod omgivelserne, f.eks. ved glaspartier, så der sikres kontakt mellem forbipasserende og aktiviteter inde i bygningerne. Laboratoriet er undtaget herfra.
Tagflader
For at skabe et interessant og varieret udtryk på de store
tagfalder så de kan give værdi i området set fra omgivende
etageejendomme, skal tagfladerne have en bearbejdning
f.eks. som grønne tage eller varierende tagmaterialer.
Laboratoriet er undtaget herfra.
Anlæg til indvinding af solenergi må ikke være reflekterende og må have et max. glanstrin på 20.
§ 7.3 - 7.5 i lokalplan 571 gælder fortsat
§ 8 UBEBYGGEDE AREALER
§ 8.1, 8.2.2, 8.3.1 - 8.3.8, 8.4, 8.5, 8.6 og 8.8 i lokalplan 571
gælder fortsat.
§ 8.2.1 og 8.7 ophæves for areal E og byggefelt I1 og ændres til:
8.1 Regnvand
Regnvand fra veje, tage og befæstede arealer skal afledes
overfladisk i åbne render, grøfter og evt. regnvandsbassin e.l. i areal E. Afledningen skal følge principper vist på
kortbilag 5.
Inden for byggefelterne og de friholdte områder skal lokale
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regnvandsrender principielt placeres som vist på illustrationsplanen s. 17. Placering af render, afledningsretninger
og tilslutningspunkter skal godkendes af Byrådet for at
sikre, at afledningen sker i overensstemmelse med de omgivende arealer.
8. 2 Affaldspladser
Der skal etableres affaldspladser indenfor arealer vist på
kortbilag 4.
Affaldspladserne skal udformes som et åbent byrum, som
det er muligt at tage ophold på og at bevæge sig på tværs
af. Det skal sikres, at byrummet fremstår indbydende ved,
at dele af affaldsbeholderne evt. nedgraves, og at beholdere
på terræn afskærmes 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.
Bebyggelse kan opføres med højde på op til 4 meter med et
fodaftryk på op til 9,5 x 13 meter. Eventuelle tagflader skal
begrønnes med mos, sedum eller lign.
I udformning af belægninger skal der tilstræbes en sammenhængende karakter med udførelsen af tilstødende veje
og stier.
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.

Erhvervsstyrelsens vejledende grænseværdi for områdetype 3

Bestemmelser
§ 9 STØJFORHOLD
§ 9.1 i lokalplan 571 gælder fortsat.
§ 9.2 ophæves for areal E og byggefelt I1 og ændres til:
Virksomhedsstøj
Anvendelser i støjzone Y skal - i forhold til andre anvendelser indenfor zonen - overholde støjgrænseværdierne for
områdetype 3.
Bebyggelse til virksomheder med støjende aktiviteter (eksempelvis musikøvelokaler, forsamlingslokaler, osv.) skal
støjisoleres, så støjgrænserne kan overholdes.
§ 10 GRUNDEJERFORENING
Bestemmelser i lokalplan 571 gælder fortsat.
Støjzonekort fra lokalplan 571, der viser
afgrænsningen af støjzonerne X og Y på
Musicon. Dette lokalplanområdet ligger
inden for støjzone Y (markeret med rød).
Støjzone X udlægges med støjkrav svarende til ”erhvervs- og industriområder”/
områdetype 2. (Vejledende støjgrænseværdier p.t. målt i bd:60 (dag, aften og
nat).
Støjzone Y udlægges med støjkrav
svarende til ”blandet bolig- og erhvervsbebyggelse”/områdetype 3. (Vejledende
støjgrænseværdier p.t. målt i db: 55
(dag), 45 (aften) og 40 (nat).

§11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF
BYGGEFELT I1
Bestemmelser i lokalplan 571 gælder fortsat.
§ 12 LOKALPLAN 571
Med vedtagelsen af nærværende lokalplantillæg erstattes
følgende bestemmelser i lokalplan 571:
•

§ 1 Formål

•

§ 2 Område og zonestatus

•

§ 3 Anvendelse og § 3.5

•

§ 6.2 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)

•

§ 7.2.1, 7.2.2 og 7.2.3 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)

•

§ 8.2.1 Regnvand
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•

§ 8.7 Affaldspladser

§ 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.

Bestemmelser
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§ 14 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse
Plan- og Teknikudvalget den 15. maj 2018
Thomas Breddam
Formand for Plan- og Teknikudvalget
							/
							Martin Holgaard
							Teknisk Direktør

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Plan- og Teknikudvalget den 6. september 2018
Thomas Breddam
Formand for Plan- og Teknikudvalget
							/
							Martin Holgaard
							Teknisk Direktør

Kortbilag 1
Eksisterende forhold
Lokalplangrænse
Bygningsnavne

Hal10

Bygninger
Beplantning
Vejkant

1
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Kortbilag 2
Matrikelkort
Lokalplangrænse
Matrikelskel
Matrikelnummer

9ap

1
a

29

9e

9b
9ad

9ap

9aø

9ao

7000dx

9ac

9au
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Kortbilag 3
Byggefelter
Lokalplangrænse
Friholdt areal
Byggefelt
A, B, C
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Kortbilag 4
Veje og parkering
Lokalplangrænse
Vej

v

Zone til affaldsplads, regnvandshåndering og cykelparkering

vK
K
K
K
K
K
K

P

K
lp 540

P
lp 540

33

© SDFE, Roskilde Kommune

Kortbilag 5
Terræn og afvanding
Lokalplangrænse
Eksisterende højdekurver
Eksisterende højdekoter
Afvandingsretninger
Zone til diffus nedsivning

48
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Jyllinge

Gundsømagle

Herringløse
Ågerup/Store Valby

Veddelev

Lokalplan 571, tillæg 1
Svogerslev

Roskilde
Vindinge
Vor Frue

Gadstrup

Viby/Dåstrup

Snoldelev

