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Lokalplan nr. 6.08

16.01.1981

En del af Hedeland umiddelbart vest for
Stærkende landsby

Landsbyer og landområder

Rekreative formål, herunder golfbane





OMRADET  OMFATTER  DEV DEL AF HEDELAND, DER 

LIGGER  UMIDDELBART  VEST FOR STÆRKEMDE LANDSBY. 



RedegØrelse. 

Indledning. 

Forholdet  til  an- 
den  planlzgning. 

Lokalplan 6.08 omfatter  den  del  af  Hedeland,  der  lig- 

ger  umiddelbart  vest  for  Stærkende  landsby. 

Området  er  en  del  af  Hedeland,  der  hverken  er  med- 

taget i dispositionsplanen  eller  i  de  såkaldte § 15- 

rammer,  der  ellers  danner  grundlag  for  lokalplanlag- 

ningen  indtil  en  kommuneplan  kan  vedtages. 

Planlægningen  af  Hedelands-området  startede  i 1972, 

da  Landbrugsministeriet  nedsatte  et  udvalg,  "Det 

statslige  grusgravudvalg", som fik  til  opgave, at 

rådgive  ministeriet  om  muligheder  for  at  omdanne 

grusgravarealerne  til  et  rekreativt  område.  Arbej- 

det blev  senere  viderefØrt  af et  fælleskommunalt  ud- 

valg  "Fællesudvalget  for  Hedeland". 
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I forhold  til  Nordegnen  er  Vestegnen  fattig  på  sko- 

ve  og  st#rre  rekreative  anlæg.  Indretningen  af  det- 

te  rekreative  område  kan  være  med  til  at  rette  op  på 

denne  skævhed.  Hedelands-området  er  ca. 1.500 ha 

stort. 

Af  eksisterende  eller  pztænkte  aktiviteter  kan  nævnes: 

ride- og springbaner,  spejderaktiviteter,  ski- og kal- 

kebakker,  s#er,  knallertbane,  k#reteknisk  anlæg,  ve- 

teranindustribane,  campingplads,  golfbane osv. 

Indretningen  af 1. etape - Hedehusene  Vest - er  alle- 
rede  påbegyndt;  men  realisering  af  planerne  vil  ta- 

ge  nogen  tid  og  kræve  nogle  ressourcer,  som  dog sØ- 

ges  holdt  på  et  rimeligt  niveau,  bl.a.  ved  at  indgå 

nært  samarbejde  med  de  udgravningsfirmaer,  der  er i 

området. 

Skitse af retableret grusgrav 
m e d  MaglehØjmØlle o g  MaglehØj i baggrunden 
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Planens  indhold. 

Lokalplanens  rets- 
virkninger. 

Stærkende  Vest  forbeholdes  anlæg  for  ridning  og  golf 

med  mulighed  for at  etablere  en  18-huls  bane.  Area- 

lets  starrelse  og  karakter  åbner  derudover  mulighe- 

der  for  anden  rekreativ  udnyttelse. 

Landskabets  fremtidige  forlØb  fremgår  i  princippet  af 

illustrationsskitsen,  hvor  MaglehØj  mod  Øst og sØen 

mod  vest  indgår  som  markante  træk. 

Den overordnede  beplantning  er  en  randbeplantning 

mod  de  tilgrænsende  veje,  og  eftersom  planlægnings- 

området  generelt  ligger  lavere  end  det  omgivende  ter- 

ræn, vil det  sige,  at  det er  skråningerne,  der  til- 

plantes. 

Ind  for  randplantningen  arbejdes  med  beplantninger, 

der  understreger  stiforingerne,  og  som  derudover  har 

en  rumdannende  virkning,  idet  beplantningen,  sammen 

med  terrænformerne,  er  med  til  at  skabe  en  række  af 

rum,  der  glider  over  i  hinanden. 

De eksisterende  bygninger  skal  fortsat  benyttes  til 

deres  nuværende  lovlige  anvendelse,  Stærregården  og 

MaglehØj  MØlle  pålægges  bevaringsbestemmelser. 

Efter  byrådets  endelige  vedtagelse og offentliggØre1- 

se  af  lokalplanen,  må  ejendomme,  der  er  omfattet  af 

planen,  ifØ1ge  kommuneplanlovens 31, kun  udstykkes, 

bebygges  eller  i  Øvrigt  anvendes  i  overensstemmelse 

med  planens  bestemmelser. 

Den  eksisterende  lovlige  anvendelse  af  en  ejendom 

kan  fortsætte  som  hidtil.  Lokalplanen  medfØrer  hel- 

ler  ikke  i  sig  selv  krav om etablering  af  de  anlæg 

med  videre,  der  er  indeholdt  i  planen. 

Byrådet  kan  meddele  dispensation  til  mindre  væsent- 

lige  lempelser  af  lokalplanens  bestemmelser  under 

forudsætning af,  at  det  ikke  ændrer  den  særlige  ka- 

rakter  af  det  område,  der  sØges  skabt  ved  lokalpla- 

nen . 
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Mere  væsenlige  afvigelser  fra  lokalplanen  kan kun 

gennemfØres  ved  tilvejebringelse  af  en  ny  lokalplan. 

Nogle  områder,  der  omfattes  af  lokalplanen,  udlægqes 

til  offentlige  formål. Det  betyder,  at  ejeren  efter 

kommuneplanlovens 32 under  visse  forudsætninger 

kan  kræve  ejendommen  overtaget  af  kommunen,  mod  er- 

statning. 

I henhold  til 34 i  kommuneplanloven  kan  der  fore- 

tages  ekspropriation  af  privates  ejendomme  eller  ret- 

tigheder  over  ejendomme,  når  ekspropriationen  vil væ- 

re af  væsentlig  betydning  for  VirkeliggGrelsen  af lo- 

kalplanen. 

Inden  for  lokalplanens  område  er  placeret en hØj- 

spandingsluftlinie  med  tilhØrende  deklarations- 

bælte;  dette  berØres  ikke  af  lokalplanen. 

Private  byggeservitutter og andre  tilstandsservitut- 

ter,  der  er  uforenelige  med  lokalplanen,  fortrænges 

af planen. 

Andre  private  servitutter  kan  eksproprieres,  når  det 

vil  være  af  væsentlig  betydning  for  virkeliggØrelsen 

af  planen,  jf.  ovenfor. 
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HØje-Taastrup  kommune. 

Lokalplan 6.08. 

5 1. Lokalplanens 
f  ormå 1. 

2. Lokalplanens  om- 
råde og zonebe- 
stemmelser. 

5 3. Områdets  an- 
vendelse. 

Lokalplan 6.08 for  grusgrave/rekreativt  område 

vest  for  Stærkende. 

I henhold  til  kommuneplanloven  (lov  nr.  287  af 

26. juni 1975) fastlaegges  herved  folgende  bestem- 

melser  for  det  i § 2  nævnte  område. 

Lokalplanen  har  til  formål  at  sikre,  at  arealerne 

efter  grusgravningens  ophar  retableres  på  en så- 

dan  måde,  at  det  kan  indgå  som  en  del  af  det  rekre- 

ative  område - Hedeland.  Lokalplanens  område  er 

specielt  forbeholdt  anlæg  for  ridning og golf;  men 

der  er  samtidig  muligheder  for  anden  rekreativ  ud- 

nyttelse. 

1. Lokalplanen  afgrænses  som  vist  på  kortbilag 

1168/1-1-1 og omfatter  fØ1gende  matr.  nr.e 

1 - a, 1 - f, 1 g, 1 h, 1 i, del  af 1 1, 1 m, 1 n, 1 o, - - - - - - 
1 P I  

del  af 2 a, 2 c, 2 d, 

28  b 

alle  Stzrkende  by,  Reerslev. 

- -_ 
- 

2. Området  ligger  i  landzone og skal også frem- 

over  forblive  i  landzone. 

Områderne  må kun  anvendes  til  fØlgende  formål: 

1. Områderne vist  med  særlig  signatur,  der  omfat- 
ter  matr.  nr. 1 - f, 1 g ,  1 - h  og 1 - i  Stærkende  by, 
skal  bevares  i  sin  nuværende  form  til  helårsbeboel- 

se eventueltmed  produktionsbygninger  for  landbrug, 

gartneri  eller  lignende  (landbrugsformål).  Der  må 

ikke  opfØres  ny  bebyggelse,  bortset  fra  mindre  til- 

bygninger.  Der  må  kun  være 1 bolig  på  hver  ejendom. 



4. Vej-  og  stiforhold. 

2. Området,  vist  med  særlig  signatur,  der  omfat- 

ter  matr.  nr.  28  b  og 1 a  Stærkende  by,  skal  beva- 

res i sin  nuværende  form til landbrugserhverv m e d  

1 bolig  på  hver  ejendom.  Der  må  ikke  opfØres  ny 

bebyggelse,  bortset  fra  mindre  bygninger. 

- - 

Den  på  vedhæftede  kort  med  sort  farve  angivne  ek- 

sisterende  bebyggelse  må  ikke  nedrives,  ombygges 

eller på anden  måde  ændres,  med  mindre  byrådet  gi- 

ver  sin  tilladelse  dertil. 

3. Området,  vist  uden  signatur,  der  omfatter 

matr.  nr. 1 p, 1 m, 1 n, 1 o, 2 c, 2  d  og  del  af 

1 - 1 Stærkende  by,  udlægges  til  offentligt  rekrea- 

tivt  formål. 

- - - - - 

Området  skal  færdiggØres  i  overensstemmelse  med 

kortbilag  1168/1-1-2,  og  i  Øvrigt  efter  forskrif- 

terne  i  rapport  "Hedeland - Stærkende  Vest",  janu- 
ar  1980,  hvad  angår  terrænets forlqib,  beliggenhed 

af  vådområder  og  overordnet  beplantning. 

4. Området,  vist  med  særlig  signatur,  omfatter 

matr.  nr.  2 - a  Stærkende  by,  udlægges  til  grusgrav. 

Tilladelse  til  råstofindvinding  afventer  en  samlet 

plan  for  området.  MaglehØjs  placering  på  matriklen 

bevirker,  at  der  er  fredningsinteresser  i  området. 

Disse  må  respekteres  under  grusgravningen,  således 

at  området  til  slut  kan  færdiggGres i overensstem- 

melse  med  kortbilag  1168/1-1-2  og  rapporten  "Hede- 

land - Stærkende  Vest",  januar  1980. 

For  kØrende  sker  adgangen  til  området  nordfra  fra 

Vindinge-  Stærkendevejen.  Der  anlægges  et  parke- 

ringsanlæg,  som  vist  på  kortbilag  1168/1-1-2  til 

betjening  af  Reerslev-området  mod  nord. 

For  gående  og  cyklende  er  der  adgang  ad  stiforbin- 

delser f r a  de tilgrænsende  områder.  Der sikres 

niveaufri  skæring  med  de  stØrre  veje.  Stisystemet 

indgår  i  Hedelands  samlede  stistruktur  og  fremgår 

i  princippet  af  kortbilaq  1168/1-1-2. 
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5. Ubebyggede 
arealer. 

6. Spor-  og  led- 
ningsanlæg. 

7. Bebyggelsens  om- 
fang  og  placering. 

8. Bebyggelsens  ydre 
fremtræden. 

9. Eventuelle  til- 
ladelser  eller 
dispensationer 
fra  andre  myn- 
digheder. 

Den  overordnede  beplantning  er  en  randbeplantning 

på  skrdningerne  ud  mod  de  tilgrænsende  veje. 

Indenfor  randplantningen  arbejdes  med  beplantninger, 

der  understreger  stifØringerne  og  som  derudover 

har  rumdannende  virkning. 

Beplantningen  må  kun  foretages  efter  en  samlet 

og af  byrådet  godkendt  plan. 

Belysning  af  veje og andre  færdselsarealer  må  kun 

udfØres  efter  byrådets  nærmere  anvisninger. 

Fremtidige  nye  el-ledninger  må  ikke  fremfØres  som 

luftledninger,  men  må  alene  fremfØres  som  jordkabler. 

1. Mindre  bygningsværker,  såsom  klubhuse  og  lig- 

nende  til  brug  for  områdets  anvendelse  i  overens- 

stemmelse  med  planen  kan  opfØres. 

2. De på  vedhæftede  tegning  1168/1-1-2  med  sort 

farve  angivne  bygninger  på  matr.  nr. 1 - a  Stærken- 

de og 28 - b  Stærkende  angivne  bygninger må ikke 

nedrives,  ombygges  eller  på  anden  måde  ændres, 
med  mindre  byrådet  giver  tilladelse  hertil. 

Bygninger  skal  tilpasses  landskabet. 

Til  udvendige  bygningssider  samt  tagflader  må  ik- 

ke anvendes  materialer  som  efter  byrådets  skØn 

virker  skæmmende. 

1. Uanset  foranstående  bestemmelser  må  anlægs- 

arbejder  ikke  påbegyndes,  fØr  Hovedstadsrådet 

har  meddelt  tilladelse  i  henhold  til  lov  om  by- 

og  landzoner. 
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Vedtagelsespåtegning. Således  vedtaget  af  Hg5je-Taastrup  byråd, 

den  23.  april  1980. 

Per  SØndergård  SØrensen 
borgmester 

/ BØrge  Romme 
stadsingeniØr 

I henhold  til 5 27  i  lov  om  kommuneplaner  vedtages 
foranstående  lokalplan  endeligt. 

HØje-Taastrup  byråd,  den 8. oktober 1980. 

Per  SØndergård  SØrensen 
borgmester 

/ 
BØrge  Romme 
stadsingeniØr 

I medfØr  af 5 30  i lov  om  kommuneplanlægning  (lov 
nr.  287 af 26.  juni 1975)  begæres  foranstående lo- 

kalplan  tinglyst  på  de af samme  omfattede  ejen2omme. 

FØ-je-Taastrup  byråd,  den  19.  december  1980. 

Per  SØndergård  SØrensen 
borqmester 

/ B@rge  Romme 
stadsinqeniØr 

* Opmærksomheden  henledes  på  den  i  området  beliq- 
gende  MaglehGj  med  tilhØrende  fredningslinie. 
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IndfØrt  i Saqbogen 16.1~. 1.981 OlOl4. 

Petten i Tåstrup. 

Lyst. Akt.. BE nr. 64. 

Lvst på hele matr. nr. 1. - 1, 1. m, I - n,  1 - o ,  

1 p, 2 a, 2 c, 2 d og 28 b Starkende by, 

Reerslev. 
- - - - 

N. Foldberq 
fm . 
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