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

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

Hvem udarbejder lokalplaner?
Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk 
Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i 
Roskilde, 46313000 eller lokalplan@roskilde.dk

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

 Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den 
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være 
muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, 
men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, 
på biblioteketterne og i rådhusbutikkerne i Jyllinge,  
Roskilde og Viby.

Forord



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

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

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

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

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

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

Lokalplanområdets beliggenhed

baggrund
Som igangsætning af udbygningen af Musicon-arealet har 
Økonomiudvalget i Roskilde Kommune udpeget 2 bygge-
projekter som ønskes realiseret.  
Begge projekter giver mulighed for at bygge ungdomsbo-
liger. Realisering af byggeprojekterne har forudsat, at der 
kunne opnås tilsagn fra Velfærdsministeriet i henhold til 
reglerne om finansiering af private ungdomsboliger. Ved 
udgangen af 2007 blev dette tilsagn givet. 

lokalplanomrÅdeT
Musicon-arealet ligger i den sydlige del af Roskilde i over-
gangen mellem bymidten og rekreative områder langs 
motorvejen. På grund af arealets hidtidige anvendelse som 
bl.a tungt industriområde, ligger arealet imidlertid isoleret 

Stenkrogen

H
ovedstrøget
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og uden sammenhæng med den omkringliggende by. Det 
gælder både karakter-, funktions- og trafikmæssigt. 
 
Lokalplanområdet omfatter et mindre grundareal på ca. 
7000 m2 og er beliggende i den nordlige del af Musiconare-
alet. Området afgrænses mod nord af eksisterende etage-
beboelse langs Søndre Ringvej og mod øst vil bebyggelsen 
blive afgrænset af fremtidigt boligbyggeri. 
Mod syd afgrænses området af en mindre eksisterende 
industribygning og mod vest danner Hovedstrøget en klar 
afgrænsning.  
 
Terrænmæssigt fremstår lokalplanområdet fladt og med et 
mindre grønt areal mod nord, der er bevokset med buske 
og mindre træer. På den nordsiden af skellet mod etage-
boligområdet findes en mindre materialeplads samt mod 
nordøst en sammenhængende hegnsplantning.   

lokalplanens og kommuneplanTillÆggeTs  
formÅl og indHold
Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres 
ca.104 ungdomsboliger. 
 
Lokalplanen skal endvidere sikre, at byggeriet opføres i 
overensstemmelse med den overordnede idé og planlæg-
ning for udvikling af det samlede Musiconområde. 
 
Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser om bebyg-
gelses ydre fremtræden og skal sikre, at byggeriet lever op 
til intentionerne om arkitektonisk udformning som beskre-
vet i strategiplanen for områdets udvikling. 
 



Redegørelse

Lokalplanen skal ligeledes sikre, at området placeres i 
tilknytning til det nord/syd gående hovedstrøg der løber 
igennem hele Musiconoarealet, og at bebyggelse medvirker 
til at skabe liv døgnet rundt.  
 
Lokalplanen omfatter et skitseprojekt, som er udarbejdet 
af Creo Arkitekter.  
 
Projektet er udformet som to parallelle stænger i nord-syd 
retning, og hvor stængernes volumener trappes ned fra 
5-6 etager på midten til 1 etage i enderne. Nedtrapningen 
sker ved terrasseringer, der både giver rum for opholdster-
rasser og samtidig - ved afskæring i et skråt plan - giver 
mulighed for vegetation på de skrå flader. 
 
For at markere indgangene i enderne er stængerne hævet 
på søjler, som kan medvirke til et åbent og imødekommen-
de miljø for områdets beboere.  
 
Adgange til samtlige boliger skal ske fra et centralt trappe-
forløb mellem stængerne og via altangange. Det er tanken, 
at mellemrummet mellem stængerne skal fungere som det 
centrale mødested, og hvor fælles faciliteter er placeret. 
 
Bebyggelsen indeholder i stueetagen et musik- og mø-
derum, som tænkes anvendt såvel af beboerne, som til 
offentlige formål.  
 
På alle etagerne findes tagterrasser i umiddelbar forbin-
delse med adgangsvejene og på øverste etage etableres en 
fælles tagterrasse med opholdsareal og evt. drivhus.  
 
Som en del af den arkitektoniske idé er der forskel på be-

Bebyggelsen set fra nord
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byggelsens indre facade og facaderne mod omgivelserne. 
Mod omgivelserne er facaderne forholdsvis rolige og lyse 
med variation via proportionering og vinduesplacering. Mod 
det indre er facaderne mere varierede med mættede farver, 
belysning og varierende formater. 
 
For at sikre privathed i stuelejlighederne etableres et let 
hævet græsbeklædt areal foran disse.  
 
I lokalplanområdets østlige del er der placeret parkerings-
arealer, som er adskilt fra boligerne med et gennemgående 
bånd af depotrum og cykelparkering. Øvrige cykelparkering 
etableres under de hævede dele af stængerne. 

forHold Til anden planlÆgning
statslig planlægning
Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 
2005 fået status af landsplandirektiv, hvor Miljøministeriet 
har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning, hvis 
denne er i strid med overordnede planlægningsinteresser.  
 
Lokalplan 533 er ikke i strid med overordnede planlæg-
ningsinteresser i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen.  
 
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 lokalplan-
området bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i 
lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kyst-
landskabet.

Tværsnit A-A 
Bebyggerlsen set fra  nord

A A

B B

C C

Fig. 1
oversigt over principsnit
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Lokalplanområdet er, i Regionplan 2005, udpeget som et 
område med drikkevandsinteresser, og hvor grundvandet 
i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser 
for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbe-
skyttelsen i området.

kommuneplan 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Roskilde 
Kommuneplans rammebestemmelser vedrørende områ-
dets bygningshøjder.

Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 9, som mulig-
gør en øget bygningshøjde, fremlagt til offentlig høring 
sammen med forslaget til lokalplanen.

planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byg-
geri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en 
påvirkning på vores nabokommuner.

vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra det centrale 
hovedstrøg, som i den overordnede vejstruktur for området. 
hovedstrøget har status som primær fordelingsvej i den 
nordlige del af Musiconområdet.

Hovedstrøget forventes udformet med et tværprofil, der kan 
give et spændende og identitetsskabende forløb. Trafikken 
skal afvikles på de bløde trafikanters præmisser. Det er 
ligeledes tanken, at hovedstrøget udformes med henblik på 
at skabe gode muligheder for ophold og leg på solrige og 

Tværsnit  B-B 
Bebyggerlsen set fra  nord
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lævendte arealer.  
Vej A-A, der giver adgang til byggeriets parkeringsareal, 
udformes med et smallere tværprofil, eventuelt med for-
tove i begge sider.

Den endelige udforming af vejene forventes at kunne fast-
lægges i efteråret 2008. 

skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger i øjeblikket inden for Østervang-
skolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i 
overensstemmelse med skolernes kapacitet. 

forsYning
varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyg-
gelse skal tilsluttes fjernvarme fra Roskilde Forsyning. Hvis  
byggeriet opføres som lavenergi, kan bygherre undlade 
at skulle betale tilslutningsafgift. Der kan suppleres med 
alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af 
Roskilde Kommune.

kloakering
Området er i dag fælleskloakeret, men er planlagt separat-
kloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres 
før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.

I forbindelse med projekteringen af regnvandssystemet på 
grunden skal det undersøges, om det er muligt og hen-
sigtsmæssigt at udføre hele eller dele af regnvandssyste-
met som åbne render, kanaler og grøfter dvs. aflede det 
overfladisk (blå struktur). Dette kan have flere rekreative, 
miljømæssige og tekniske fordele. 

Tværsnit C-C 
Bebyggerlsen set fra  nord
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Endvidere skal det undersøges, om det er muligt at nedsive 
regnvand i området. Der kan etableres regnvandsbassin på 
grunden til tilbageholdelse af regnvand. 

 
Det bør overvejes, om det er muligt at implementere rense-
foranstaltninger i forbindelse med disse. Idet regnvandssy-
stemet - åbent eller ej - vil skulle transportere både tag- og 
vejvand, men også drænvand fra forurenede jordlag, bør 
der sættes fokus på rensning af regnvandet før det forlader 
området.

vandforsyning
Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med 
vand fra Roskilde Forsyning, og ny bebyggelse forudsætter 
tilslutning fra ovennævnte vandværk.

elforsyning
Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Roskilde 
Forsyning. 

Tilladelser fra andre myndigheder
kulturmiljø 
Roskilde Museum har i medfør af museumslovens § 23 
foretaget en kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses, 
at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det 
anbefales, at der foretages en prøvegravning inden bygge-
start. 

miljøvurdering 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og program-

Bebyggelsen set fra syd
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mer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen 
gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må anta-
ges at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov 
om miljøvurdering, og disse planer skal derfor »screenes«, 
dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering 
af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 
 
Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning 
på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.  
 
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund 
af »screening« af lokalplanforslag 533, ikke er behov for at 
fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget.  
 
Forholdene vedrørende jordforurening og gasdannelses-
områder er belyst i Miljøhandlingsplan fra februar 2005. 
Planen blev udarbejdet i forbindelse med et udviklingspro-
jekt om det tidligere UNICON-areal og skal fungere som en 
strategi for, hvordan de forurenede jordarealer kan udnyt-
tes i forbindelsen med en byudvikling af området. 
 
Miljøhandlingsplanen er udarbejdet af NIRAS og vil i denne 
sammenhæng gøre det ud for en egentlig miljøvurdering 
vedrørende jordforureningen. 
 
Af miljøhandlingsplan fremgår det, at lokalplanområdet ge-
nerelt er forurenet med olie- og tjærestoffer. Området har 
tidligere været anvendt til flisefabrik og sliberi, og at der er 
kendskab til 3 tanke (1 underjordisk og 2 overjordiske), en 
olieudskiller, en standerplads og et slambassin.  

Bebyggelsen set fra nord
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Forureningssituationen ved disse anlæg er ikke undersøgt. 
 
Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlæg-
ning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med an-
den overordnet planlægning, herunder sektorplanlægning 
ud fra en miljømæssig vurdering. 
 
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos 
”Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum, DN´s lokalfde-
ling.

forurening
Region Sjælland har kortlagt arealet efter jordforurenings-
loven. Arealet er kortlagt til vidensniveau 1, det vil sige, at 
arealet mistænkes for at være forurenet. 

Med udbygningen af Musicon ændres de kortlagte områ-
ders anvendelse fra erhvervs- til boligformål. I den forbin-
delse skal der søges tilladelse efter Jordforureningsloven 
 § 8 skt. 1 (ændret anvendelse) og § 8 stk. 2 (bygge- og 
anlægsarbejder).  
 
I det omfang der inden for lokalplanområdet skal etableres 
friarealer med grønt præg, skal bygherre påregne at skulle 
lægge rent jord oven på det eksisterende terræn. 
  
Alternativt kan friarealerne befæstes, således at det ikke er 
muligt at komme i direkte kontakt med forurenet jord.
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dispensaTion fra lokalplanen 
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens be-
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.



Bestemmelser
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I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) 
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Roskilde 
Kommune.

§ 1 formÅl
Lokalplanens formål er at sikre:

- at områdets fremtidige anvendelse er boligformål (ung-
domsboliger med tilhørende fællesrum/faciliteter*)

- at byggeriet fremstår i et formsprog, der afspejler nuti-
dens arkitektur

- at byggeriets vestlig fællesareal ligger med tilknytning til 
hovedstrøget.

- at bebyggelsen placeres som to nord-sydgående stænger, 
der omkranser fælles adgangsarealer.

- at hver stang er højest på midten og trappes ned i den ene 
ende, se fig. 2. 

- at stier og adgangsveje til lokalplanområdet fastlægges, 
så de understøtter de overordnede ideer beskrevet i Strate-
giplan for Musicon.  

§ 2 omrÅde og ZonesTaTus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
del af matr. nr. 9e og del af matr. nr. 9ad begge af Vester-
marken, Roskilde Jorder samt alle parceller, der efter den 
1.februar 2008 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone.

Fig. 2  
Princip af stang

* f. eks. øvelokaler, værksteder, små 
butikker o.l.
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§ 3 anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål - ung- 
domsboliger med fælles faciliteter for bebyggelsen og 
nærområdet.

§ 4 udsTYkning
Der må ikke foretages udstykninger inden for lokalplanom-
rådet, der strider mod lokalplanens intentioner. 

§ 5 vej- sTi- og parkeringsforHold
5.1 veje 
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske ad vej A-A via 
hovedstrøget, som vist på kortbilag 3.

Vejadgang A-A udlægges i 11 meters bredde og skal ligele-
des give vejadgang til fremtidige byggerier mod øst. 

5.2 stier
Det skal sikres, at bebyggelsen får gennemgangsmulighe-
der, både i nord-syd- og i øst-vest retning.

Der udlægges en sti a-a i en bredde af 5 meter i områdets 
nordlige del som vist på kortbilag 3. Stien skal give adgang 
fra hovedstrøget og mod øst. Der skal være direkte stiad-
gang fra hovedstrøget for fodgængere til bebyggelsen. 

5.3 parkering 
Der skal udlægges areal til parkering svarende til:

1 p-plads pr. 4 boliger ved ungdomsboliger.
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75 % af det udlagte areal til parkering skal være anlagt ved 
ibrugtagning af bebyggelse. De resterende pladser skal an-
lægges, når der er behov for det, eller når Byrådet kræver 
det.

Desuden anlægges 2 handicapparkeringspladser tættest 
ved indgangen til byggeriet. Der skal være jævn, fast be-
lægning fra disse pladser til indgangen til byggeriet.

Parkeringsarealet skal placeres i lokalplanområdets øst-
lige del, som vist på kortbilag 3.

§ 6 bebYggelsens omfang og plaCering
6. 1 
Indenfor lokalplanområdet kan der maksimalt opføres 5200 
m2 bebyggelse (svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 
82). Herudeover kan opføres skure fx. til cykler efter by-
rådets nærmere godkendelse. Bebyggelsen skal placeres 
som vist på kortbilag 3. 

6. 2
Bebyggelsen skal udformes som to parallelle stænger i 
nord-syd retning og i relation til hovedstrøget.  
Adgange til samtlige boliger skal ske fra et centralt trappe-
forløb mellem stængerne og via altangange. 

6.3
Hver stang trappes ned fra 5-6 etager på midten til 1-2 
etage i den ene ende eller begge ender af hver stang. 
Nedtrapningen skal ske ved terrasseringer, der både skal 
give opholdsterrasser og samtidig - ved afskæring i et skråt 
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plan - give mulighed for vegetation på de skrå flader.

Bebyggelsen skal i den nord- og sydlige del være åben, og 
der skal være mulighed for gennemgang på tværs.

6. 4
Bredden på boligstængerne må ikke overstige 6,5 meter. 
Det tillades dog at bredden overskrides ved etablering af 
altaner, altangange eller lignende bygningsfremspring. 

6. 5
Byggelovgivningens bestemmelser om højde- og afstands-
forhold er ikke gældende for ”stængerne”.  

Bebyggelsen kan opføres i op til 6 etager. Intet punkt af en 
bygnings ydervæg eller tagflade (incl. teknik- /ventilations-
huse på tag) må være højere end 21 meter.  

6. 6
Tagene på hver stang skal udformes, så de trapper ned fra 
midten, således at bebyggelsen er lavest i enderne. Skrå 
tagflader skal  udføres med vegetation f. eks Sedum. Vand-
rette tagflader skal udformes som terrasser eller tagpap-
tage. 

 
6. 7
Der skal afsættes plads til depotrum. Depotrum skal være 
min. 1,5 m2 pr. bolig og skal placeres hensigtsmæssigt i 
forhold til den enkelte bolig.
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§ 7 bebYggelsens Ydre fremTrÆden
7. 1
Bebyggelsens facader skal fremstå med et lyst og åbent 
udtryk. Facader kan opføres i beton eller andet robust 
materiale og med større partier af glas og evt. med mindre 
partier af metal, træ eller solcellepaneler. Overflader på 
facaderne kan være i plademateriale eller pudset. 

7. 2
Ved den skrånende del af tagkonstruktionen skal tagbe-
klædning være med bevoksning, evt. Sedum. Ved tagterras-
ser skal materialet være i træ og/eller tagpap.  

7. 3
Vinduer/glaspartier skal udføres i træ/alu.

7. 4
Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene 
og lignende på bygninger. Paraboler må kun placeres på 
terræn.

Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller 
lignende skal de dele af anlægget, som anbringes udven-
digt på bygningen, integreres i bygningens arkitektur og 
ikke som selvstændige elementer.

7.5
Hvis der etableres småbygninger (depot- og cykelskur) 
indenfor lokalplanområdet, skal facader på disse opføres i 
mørkt plademateriale.
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Tage skal udføres i sort tagpap med ensidigt fald og med 
ovenlys.

§ 8 ubebYggede arealer og TerrÆn
8. 1 
Inden for lokalplanområdet skal der udarbejdes en samlet 
plan, der viser eksisterende og fremtidigt terræn, beplant-
ning, friarealer, disponering af vej- og parkeringsarealer 
samt belægning og belysning. 

8. 2
Terræn
Terrænregulering, herunder tilførsel af jord, skal udføres 
så der opnås en god sammenhæng med naboarealerne 
mod nord og mod hovedstrøget.

   
8. 3
beplantning/befæstigelse
Arealet mellem hovedstrøget og bebyggelsen skal fremstå 
som en markant flade, der binder bebyggelsen og strøget 
sammen. Arealet skal udformes, så det indbyder til ophold. 

 
8. 4
Der må ikke opsættes hegn ud til hovedstrøget. Der må kun 
opsættes trådhegn e.l til støtte for hæk eller plantbælte og 
kun langs lokalplanens østlige skel. 

Arealet mellem bebyggelsen og parkeringsarealet indret-
tes, så det danner rammer for udendørs ophold og fysisk 
aktivitet.
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8. 5
Mod nord skal etableres et 2 meter bredt beplantingsbælte 
med buske og mindre træer som afgrænsning mod bolig-
byggeriet og materialepladsen.

8. 6
Parkeringsarealer befæstes med belægningssten eller 
asfalt, eventuelt kombineret med græsarmeringssten. 
Handicapparkeringspladser befæstes med en jævn, fast 
belægning.

 
8. 7
Lastbiler og uindregistrerede biler samt både må ikke 
opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre 
fælles ubebyggede arealer.

§ 9 inTeressenTforening
Der skal oprettes en interessentforening (grundejerfor-
ening) med medlemspligt for samtlige grundejere, her-
under eventuelle andelsboligforeninger og almene bolig-
selskaber på Musiconområdet. Interessentforeningen kan 
oprette underafdelinger med selvstændig økonomi.

Foreningen har til formål at drive og vedligeholde fællesan-
læg, grønne områder, veje og stier.

 
9. 1
Interessentforeningen er forpligtet til efter krav fra Byrådet 
at optage medlemmer fra de øvrige bebyggelsesområder 
på Musicon og skal oprettes af Byrådet i forbindelse vedta-
gelse af denne lokalplan. 
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Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes 
af Byrådet. 

§ 10 renovaTion
10. 1
Der skal afsættes en plads til opstilling af containere for 
den offentlige indsamling af genanvendelige materialer. 
Pladsen skal være mindst 3 x 3 meter og forsynes med fast 
belægning. Pladsen skal placeres ved X, som vist på kortbi-
lag 3. 

10. 2
Der skal sikres mulighed for placering og tømning af af-
faldsbeholdere i henhold til gældende regulativ om dagre-
novation for Roskilde Kommune.

§ 11 sTØj
Indenfor lokalplanområdet skal bebyggelsen overholde den 
til enhver tid gældende vejledning om trafikstøj i boligom-
råder udarbejdet af Miljøstyrelsen.  

§ 11 forudsÆTning for ibrugTagning af  
bebYggelse
Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal de krævede an-
del af parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. 
Beplantede arealer skal senest være etableret førstkom-
mende vækstsæson efter byggeriets ibrugtagning. 
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Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenne-
anlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandan-
læg. 

§ 12 serviTuTTer
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

§ 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 byg-
geloven og planloven. 
 
Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, 
at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav 
om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt 
i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af 
planen, i følge planlovens § 13. 
 
Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag 
udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte 
ejendomme, som er omfattet af planen.



Bestemmelser
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§ 14 vedTagelsespÅTegning
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse

Roskilde Byråd den 28. maj 2008

Poul Lindor Nielsen 
Borgmester                                                                

/

Henrik Kolind 
Kommunaldirektør

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstå-
ende lokalplan endeligt.

Roskilde Byråd den 3. september 2008

Poul Lindor Nielsen 
Borgmester                                                                

/

Henrik Kolind 
Kommunaldirektør

 



Kortbilag 1

eksisterende forhold 

Lokalplangrænse

Eksisterende bygninger

 Lokalplangrænse

 Eksisterende bygninger

 Vej A - A

 

 

Arealreservation til genanvendelige 
materialer
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matrikelkort 

Lokalplangrænse

                              

Kortbilag 2

 Lokalplangrænse

 Eksisterende bygninger

 Vej A - A
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fremtidige forhold

Kortbilag 3

 Lokalplangrænse

 Grønne flader

 Vej A - A

 

 

Arealreservation til genanvendelige 
materialer
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