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RedeqØrelse, lokalplan for Reerslev.

Indledning.

Lokalplanen
tilvejebringes
for
fastlægge
at
områdets anvendelse og udnyttelse samt placering, udformning og udseende af bebyggelse,
veje, stier, beplantning
m.v.
Reerslevs

udvikling.

Reerslev er et samfund, der har været igennem
en voldsom udvikling, fra de fØrste bosættelser og til i dag.
Langt de stØrste forandringer er dog sket inden for de sidste årtier. Grusgravningen og
anlæg af Hedelandsområdet har frataget flere
gårde deres produktionsjord. Omfattende udstykning har sprængt den form landsbyen fik
ved udskiftningen i 1786. Omfartsvejen leder
trafikken uden om byen. Industrialiseringen
har gjort det muligt for folk bo
at i landsbyen og arbejde udenfor. Murermesterhuse og
bedre byggeskikhuse har holdt sit indtog i
Reerslev i århundredets fØrste halvdel og siden har 60-ernes og 70-ernes typehuskultur
sat sit tydelige præg på landsbyen, både i
form af hele små parcelhusudstykninger og i
form af kraftige ombygninger af mange af de
gamle huse.
Det tidligere alt dominerende landbrugserhverv
er i vid udstrækning fortrængt af rene boligfunktioner,ogdemangeoverflØdiggjorte
landbrugsbygninger står tomme eller bruges i
bedste fald af små virksomheder til produktion
og lager.

Lokalplanens
formål

.

Selv om Reerslev til overflod har fået samfundsudviklingen og byggeriets modestrØmninger
at fØle, er der dog fortsat mange træk, der
er værd af bevare og frem for alt et miljØ,
der er forskelligt fra
en almindelig forstadsbebyggelse.
Den gamle stjerneudstykning fra 1786 erkendes
stadig tydeligt gennem gårdene, der med deres
store åbne udenomsarealer ligger direkte ud
til Tingstedvej.
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Der er fortsat mange smukke og interessante
bygninger og bygningstræk både fra fØr og
efter århundredeskiftet.
Der er en del flotte og karakteristiske træer
og beplantninger ikke mindst
de gamle pilehegn.
På trods af den mere og mere dominerende
boligfunktion er Reerslev fortsat et helt
samfund med arbejdspladser og institutioner.

Det er lokalplanens formål at skabe
en balance,
hvor landsbyens identitetog historie respekteres uden at udviklingen sættes i stå.

Planens indhold.

Planen tilsigter at bevare 1andsbymiljØet med
en blanding af boliger og lettere ikke forurenende småerhverv. Dette skal danne baggrund
for et levende bysamfund i modsætning til
de
rene parcelhuskvarterer, der ofte opstår i
udkanten af stØrre byer.
Der vil blive stillet strenge betingelser for
virksomheder, der Ønsker at etablere sig i
området, således at disse ikke giver naboerne
uacceptable gener eller på anden vis belaster
miljØet.
Industriproduktion er ikke direkte tilladt,
men byrådet kan dispensere, såfremt en ansØgende virksomhed anses for egnet.
Ud over udseendet vil der i forbindelse med
tilladelser blive opstillet krav til stØj,
rØg, mØg, arbejdstidm.m.

For at bevare den karakteristiske blanding af
små og starre grunde vil lokalplanen fastlægge
et udstykningsforbud. Undtaget herfra er dog
enkelte stØrre ejendomme, der vil blive omfattet
af
særlige
bestemmelser.
Indenfor
disse
områder vil der blive mulighed for udstykning
af ca. 20 nye parceller og opfØrelse og ind6
retning af ca. 30 nye familieboliger, og
boliger for ældre.
Hovedprincippet i kommende udstykninger er at
bevare indblikket fra Tingstedvej til
de gamle
gårde med deres store rØde kØreporte
og smukke
prydhaver.
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Der vil for de enkelte parceller komme til at
gælde en bebyggelsesprocent på20 for boliger
(noget lavere end for traditionelle villakvarterer)

.

Lokalplanen opdeler området i
2 hoveddele
svarende til det ældre Reerslev og
den nyere
del af landsbyen. Desuden udlægges et område med 6 ældreboliger og et område til dagligvarehandel.
Den ældre bebyggelse vil blive omfattet af
forskellige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Formålet med dette er at bevare for
miljØet værdifulde bygninger og hindre opfØrelse af bygninger, der er fremmede for området. Her tænkes på 60-ernes og 70-ernes!'typehusstil" med store glaspartier, flade tage,
lette facader i materialer som eternit, plast
O.S.V.

NybygningerellerstØrreombygningerskal
udfares efter traditionel og egnstypisk byggeskik med anvendelse af materialer som tegl,
puds, træ, stråm.v.
Allenedrivningeriområdetskaldesuden
godkendes af byrådet.
Det er imidlertid ikke meningen at skabe et
llfrilandsmuseum".Byenshuseskalfortsat
kunne udvikle sig med tilbygninger og ændringer, somde altid har gjort.

Lokalplanen vil ligeledes omfatte bevarende og
retningsgivende bestemmelser om beplantning
og hegning, der ligesom bebyggelsen er vigtige
for helhedsindtrykket.
For at inspirere og vejlede områdets beboere
suppleres lokalplanen af
en historisk beskrivelse og registrering af udvalgte bygninger
samt en beskrivelse af traditionel og egnstypisk byggeskik.

Forholdet til
anden planlægning.

Lokalplanområdet
omfatter
kommuneplanens
rammeområde 511 og 512, som er beliggende i
byzone. Lokalplanens bestemmelser svarer i
det store hele overens rammebestemrnelsermed
ne. Lokalplanen medfØrer dog en noget mindre
bebyggelsesmulighed.
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Lokalplanområdet omfatter desuden et mindre
landzoneområde, som forbliver i landzone ved
lokalplanens vedtagelse. Lokalplanens vedtagelse betyder, at kommunen bliver myndighed
for landzoneområdet i stedet for Hovedstadsrådet.
1 9 7 4 enrammeplanfor
Derforeliggerfra
Reerslev og Stærkende. Rammeplanen forudsat8 5 boliger
te området udbygget til i alt 2ca.
i 1 9 8 5 med en gennemsnitlig udbygning med ca.
2 0 boliger om året.

Slet s å stor og hurtig blev udviklingen ikke.
130 huse i Reerslev
Der findes i dag ca.
incl. de bynære landzonearealer, og ud over
de byggemuligheder denne lokalplan indeholder,
på arealet syd for
kan der kun bygges nyt
Thorsbrovej ved Reerslevgård (i alt 42 boliger 1

Lokalplanens
retsvirkninger.

Efter byrådets endelige vedtagelse ofog
fentliggØrelse af lokalplanen, må ejendomme,
der er omfattet af planen, ifØlge kommuneplanlovens S 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 heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætningaf, at det i k k e ændrer den særlige karakter af det område, der
sØges skabt ved lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemfØres ved tilvejebringelse af
en ny lokalplan.
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HØje-Taastrup kommune, lokalplan6.13.

Lokalplan 6.13 omfatter de i byzone, beliggende
dele af Reerslev, som endnu ikke er omfattet
af en lokalplan eller byplanvedtægt samt et
mindre landzoneareal.
I henhold til kommuneplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 391 af 22. juli1985) fastsættes hermed
falgende bestemmelser for det i
§ 2 nævnte
område.

S 1. Lokalplanens formål.

S 2.

nens

Lokalplaområde.

Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelse om:

-

Omfang, udseende, beliggenhedog materialevalg for ny-og ombygninger.

-

Retningslinierforny
beplantning.

-

Anvendelse af ejendommene.

og

eksisterende

Vej- og stiforhold.
Bevaringsbestemmelser for en række bygninger
og beplantninger for derigennem at sikre
landsbymiljaet i Reerslev.

1. Lokalplanen afgrænses som vistpå kortnr.e
bilag 1270/1-1-1 og omfatter matr.

11 h, 11,.i
11
12 g , 12 g ,

g,

u,

2
12 1,
4 E, 14 d, 14 g , del af 14 h, 14 k, 14 m,
4 n, 14 0, 14 p, 14 q, 14 2 , 14 g , 14 t,
4 g , 14 y , 14 x, 14 g, 14 g,
4 aa, 14gb, 14 &c, 14 ae, 14 gf, 14 g g ,
14 ah,
del-af 15,
del af 17 a, 17 c,
18 c, 18 18
e,
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19 c, 19 f ,
del af 20 g,
21 f , 21 g, 21 h, 21
22 c,
23 b,
24 k, 24 f , 24 g,
25 b, 25 c,
26 k, 26 c,
27 k,
28 b, 28 2,
29 b,
30

L, del

af 21 m
_
,
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36 b,
37 g ,
40 g , 40 b, 40c ,
41 g , 41 E,
42
43
44 g , 44 b
46
samt umatrikuleret arealer, branddam og kirkekær, alle Reerslev by, Reerslev, samt alle
parceller, der efter den 18. april 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.
Lokalplanområdets
zonestatus
forbliver
uændret. Se dog S 4, stk. 2.3.
3.
Lokalplanområdet opdeles i områderne
A,
B, D og O.
Inden for område A udskilles 6
delområder Al, A2, A3, A4, A5 og A6 med særlige bestemmelser for udstykning
og bebyggelse. Lokalplanen omfatter desuden mindre
områder, beliggende i landzone,
(se kortbilag
1270/1-1-2.)

s 3. Områdets
anvendelse.

Område A.
1.
Område A udlægges til boliger Og mindre,
ikke forurenende erhverv; liberalt erhverv,
håndværk, indendgrs oplag og detailhandel.

Inden for område A4 må der dog ikke
På stamparcellen med de eksisterende landbrugsbygninger opfØres eller indrettes beboelseslejligheder.
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2 . Erhvervsvirksomheder må ikke give anledning
til starre stajniveau uden for egen ejendom
end 50 dB(A) i tidsrummet7 " " - 180°, mandage
Den Øvrige
til fredage og 1Ørdage7 " " - 1 4 O " .
tid af dØgnet samt på sØn- og helligdage må
stØjniveauet kun være 40 dB(A). Der må ikke
udØves virksomhed, der giver anledning til
skorstenshØjder over 10 m. Dog vil der kunne
tages særlige hensyn til virksomheder, der
eksisterer
på
vedtagelsestidspunktet
for
nærværende lokalplan.

Virksomheden må i Øvrigt ikke foranledige
stØrre ulempe for omkringboende end det normalt kan forventes i et 1andsbymiljØ. Parkeringsbehov skal kunne dækkes på egen ejendom.
Område B.
3.
Område B udlægges til boliger (fritliggende
enfamilieshuse).

4. Det er tilladt, at der på
den enkelte
ejendom drives sådan virksomhed som almindeligvisudfØresibeboelseslejlighedereller
beboelseshuse,nårvirksomhedendrivesaf
den, der bebor den pågældende bolig, og når
virksomheden efter byrådets skØn drivesenpå
sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder også ved
skiltning og lignende), at kvarterets præg af
boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden
ikke foranlediger ulemper for de omboende eller
fremkalderbehovforparkeringsmuligheder,
på den pågældende ejendom.
som ikke er til stede
5.
4 må

Med mindre virksomheden omfattes af stk.
der således ikke på ejendomme inden for

område B indrettes bebyggelse til eller udØves
handels-, vognmands-, værksteds- eller oplagsvirksomhed,ligesomderikkemåindrettes
pensionat eller klublejligheder eller drives
anden form for erhvervsmæssig udlejning.
Område A og B.
6. Der må påden enkelte ejendom
kun indretS 4, stk. 2.5 og
tesenbolig.
Sedog
2.6,
idet der forde her afgrænsede ejendomme
gælder særlige anvendelsesbestemmelser.
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7. Der skal i overensstemmelse med lokalplanområdets landsbystatus være adgang til i begrænset omfang at holde husdyr. Det vil sige
ud over hundog kat og andre kæledyr, enkelte
dyr, mindre hØnseflokke
m.v.
8. Byrådet kan nedlægge forbud mod virksomhed
som ved stØj, rØg, lugt, stØv, rystelser, ved
sit udseende eller p& anden måde skØnnes at
være til urimelig ulempe for den omliggende
bebyggelse.
9. Der kan inden for området indrettes mindre
institutioner svarende til det lokale behov.
10. Inden for området kan opfØres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning,
når de udformes i overensstemmelse med den
Øvrige bebyggelse.

11.
Der kan inden for lokalplanområdet indrettes de til den lokale civilbefolknings
beskyttelse nØdvendige beskyttelsesrum, når
dette sker med hensyn til områdets karakter.

Omrdde D.
12. Ejendommen, matr. nr. 44 b, udlgæges til
dagligvarebutik med dertil knyttede funktioner
til betjening af de lokale beboere.
13.
Der kan inden for området indrettes
1
bolig til brug for personer med tilknytning
til ejendommens butikdsdrift.

Omrgde O .
14. OmrAdet udlægges til offentlige formål:
Ældreboliger.
15.
Der kan inden for området drives sådan
virksomhed, som almindeligvis udfØres i beboelseslejligheder, når virksomheden:

-

ikke forandrer bebyggelsens præg af boligbebyggelse,

-

kun drives af beboerne,

-

ikke medfØrer ulemper for omkringboende,

-

ikke lægger beslag på et helt beboelsesrum,
ikke medfØrer Øget parkeringsbehov.
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S

4.

Udstykning.

1.Ejendommeindenforlokalplanensområde
kan ikke udstykkes yderligere, (se dog pkt.
2).Der
kanforetagesjusteringer
af de
eksisterende skel efter byrådets godkendelse
og i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

2. Uanset ovenstående kan fØlgende på kortbilag
1270/1-1-2 angivne områder udstykkes efter fØlgende retningslinier.
2 . 1 Område A l .
Det eksisterende stuehus samt den eksisterende
prydhave i områdets sydvestlige del skal udgØre en samlet parcel på mindst 2700
m2. Herudparceller
over kan ejendommen udstykkes i 7alt
eller 9, hvis der opfØres dobbelthuse på den
sydØstlige del af området. Området omkring
avlsbygningerne kan udstykkes i 3 parceller.
Se kortbilag 1270/1-1-3.

2.2.
Område A2.
Området kan udstykkes i ialt
4 parceller, så
der kan bygges yderligere
3 boliger efter
retningslinier som angivet på kortbilag 1270/11-3.

2.3.
Område A3.
Der kanud over den eksisterende bolig frastykkes grunde til 2 dobbelthuse eller 2 fritligge
de huse. Samtidig skal udskilles et fællesareal,somvist
påkortbilag1270/1-1-3.
Parcellen med det eksisterende beboelseshus
kan evt. udvides til at omfatte en del af
landzonearealet mod Øst.
Det tillagte areal
overf4res i givet fald til byzone.

2.4.
Område A4.
Der kan frastykkes 8 grunde til enfamilieshuse
som i princippet angivet på kortbilag
1270/1-1-4. Grundene kan udstykkes i forskellige stØrrelser, således at ingen grunde bliver
under 400m2, og grundenes gennemsnitsstØrrelse
incl. fælles friarealer mindst 700
mz.

Grunden i områdets nord-Østlige hjØrne kan
hØjst være 700 m2.
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Området omkring gårdbygningerne og det nordØstligehaveområdeskaludgØreensamlet
ejendom. Området kan kun udstykkes efter en
ny lokalplan.
2.5.
Område A5.
På ejendommens vestlige del frastykkes areal
(område O ) til opfØrelse af 6 ældreboliger,

(se kortbilag 1270/1-1-5). Ejendommen kan ikke
yderligere udstykkes, idet der dog kan indrette
op til 5 boliger.
2.6.
Område A6.
Grunden kan ikke udstykkes. De eksisterende
4 boliger.
bygninger kan dog opdeles i hØjst

S 5. Bebyggelsens
omfang og place-

ring

.

1. Bebyggelsesprocenten inden forden enkelte ejendom må ikke overstige 20,
(se dog
S 5, pkt. 6.5).
Ejendomme med andel i et
fælles friarealkan dog altid bebygges op til
110 m2 i 1 1/2 etage.

Der kan altid opfØres
så mange bruttoetagemeter, som registreret i på
BBR vedtagelsestidspunktet for lokalplanen.

2.

Bebyggelsen kan hØjst opfØres i1 1/2 etage.

3.
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller
tagflade må gives en hØjde, der overstiger
8,5 m over gennemsnitskoten for eksisterende
terræn under huset.

FacadehØjde til skæring med tagoverfladekan
hØjst være 3,30 m.

4. Bebyggelsen kan, hvor andet ikke er fastlagt, opfØres helt ud til vejskel, idet bestemmelserne om bygningsfremspring i det til
enhver tid gældende bygningsreglement skal
overholdes. (se dog § 6, stk. 6.5 og § 7,
stk. 2).
5.

Der må ikke indrettes garage i kælder.
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6. Inden for delområder Al, A2, A3, A4,
A5
og A6 fastlægges desuden fØlgende bestemmelser,
(der henvises til tilsvarende kortbilag).
6A
. 1l .

-

Den store parcel med det eksisterende stuehus må ikke yderligere bebygges. Der kan
dog opfØres mindre tilbygninger, udhuse og
carport.

-

På parcellen med de eksisterende driftsbygninger gælderde nuværende bygningers grundrids som byggefelt, således at karakteren
af 3-længet gård med sidebygning skal genskabes efter evt. nedrivning og genopfØre1se af ny bebyggelse.

6.2.

-

6.3.

-

A2.

Nuværende og tidligere bebyggelse på ejendommen fungerer tilnærmelsesvist som byggefelter, således at der her opfØres
en bebyggelse
omkring en gårdsplads, som det er vist på
kortbilag 1270/1-1-3.
A3.

P& det fælles friareal kan ikke opfØres
bygninger.

6.4.

A4.

-

De eksisterende bygninger udgØr et byggefelt forevt. fremtidig bebyggelse inden
for den store nord-Østlige parcel.

-

Ejendommen må ikke bebygges, så indblikket
til gården fra Tingstedvej generes.

-

På ejendommens nordlige del mod Tingstedvej
1/2 etage og meden
kan opfØres et hus1 i
grundflade på hØjst
80 m2.

Bygningen, indtegnetpå kortbilag
1270/1-1-4, udgar tilnærmelsesvist et byggefelt, idet bygningen dog
kan opfØres længere mod vest.
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6.5.

Inden for det til ældreboliger udlagte
6 boliger med
område O kan der i alt opfØres
450
et samlet bruttoetageareal på hØjst
m2, (svarende til
en bebyggelsesprocent på
ca. 2 5 ) .

-

Inden for det Øvrige område gælder grundplanen for den eksisterende bebyggelse som
byggefelt. Bebyggelse herudover
kan kun
ske efter godkendelse af byrådet, idet det
tilsigtes at bevare bebyggelsens karakter
af bondegård og friholde indblikket til
nabogården, Rubjerggård.

6.6.

-

S 6. Bebyggelsens
ydre fremtræden.

A5.

-

A6.

Ejendommen kan ikke bebygges ud over eksisterende bebyggelse. Der kan dog opfØres
op til 2 udhuse, jf. bestemmelserne om
småhuse på op til 10 m2 i det til enhver
tidgældendebygningsreglement.Sådanne
småhuse må ikke skæmme udsigten til bebygM. W. GjØes Vej.
gelsen fra Tingstedvej og

Omrdde A, B, D og O.
1.
Bebyggelsens
udseende,
materialer
og
farver skal godkendes af byrådet.

2.
Til
udvendige
bygningssider
(herunder
tage) må ikke anvendes materialer, som efter
byrådetsskØnvirker
s k m e n d e . Blanke og
reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

3.
Byrådet kan i hvert tilfælde godkende, at
bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden
fraviges, hvor dette er nØdvendigt for at
forsyne en eller flere bygninger med vedvarend
energi eller etablere Økologiske anlæg.

Område A.
4.
Skiltning for erhvervsvirksomheder skal
tilpassesogunderordnesomgivelserneog
skal begrænses til, hvad der er absolut nØdvendigt for at orientere besØgende om virksomhede
beliggenhed.
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OmrAde O.
5.
Skiltning ud over almindelig navneplade
er ikke tilladt.
Omrdde A, D og O.
6.
Ny-, til- og ombygninger skal tilpasses
og underordnes det eksisterende byggeri på
ejendommen og på tilstØdende ejendomme, hvad
angår
dimensioner,
materialer,
gesimser,
farver m.m.
Byrådetskalialletilfælde
godkende byggeri som værende i overensstemmelse
med
ovenstående.
Herudover
skal
byggeri
fØlge fØlgende retningslinier:
6.1.
Mur.
Blank mur: Gule eller rØde teglsten eller grå
betonsten.

Pudset mur: Slet- eller grovpudset evt. malet
med kalkfarver eller tilsvarende i hvid, gul
eller grå (ovenpå eksisterende plastmaling
kan dog anvendes ny plastmaling af tekniske
årsager )

.

Bindingsværk: Kan stå udækket eller overkalket
efter sjællandsk skik.
Gavle: Gavltrekanter kan beklædes med træ
som lodrette brædder i &n på to eller som
klinklægning.Dermåikkeindrettesgavlbalkoner under tag uden byrådets særlige godkendelse, idet disse ikke må blive et dominerende bygningstræk.
6.2.
Tag.
Bygninger skal have det tag, somde formodes
at være fadt med. Dog kan tag som eksisterende
viderefØres også ved fornyelse af taget.
Ønskes en anden tagtype, skal denne godkendes
af kommunen som passende til husets karakter.

Regler i Øvrigt for tage:
Materialer: Der skal anvendes materialer som
fremtræder naturligt i
et landsbymiljØ, for
eksempel rØde, gule, sorte eller glaserede
teglsten eller uindfarvede betonsten som romerfalssten eller vingesten.
Strå/halm
Naturskifer.
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Form: Symmetrisk saddeltag evt. med halvvalm.
Hældning 4 5 - 60°. Udhæng må hØjst fØres 30
cm ud over facadeplanog hØjst 2 0 cm ud over
gavl. For huse, der står i blank mur, må
tagskæg ikke fØres længere ned end overkant
facade eller gesims, og ved gavlen må taget
ikke gå længere ud end gesimsen eller facedeplan
(stråtag er undtaget ovennævnte bestemmelser).
6.3.
Vinduer/dØre.
I eksisterende huse må ikke uden byrådets

tilladelse isættes flere eller stØrre vinduer
og dØre end oprindeligt. Vinduer
og dØre
skal fremstå som hul i mur. Tagvinduer må
kun benyttesibegrænsetomfang.Kviste
eller frontspidser er at foretrække.
DØre skal være revle- eller fyldningsdØre.
et, to eller trerammede
Vinduer skal være
evt. som Dannebrogsvinduer. Rammer skal være
rektangulære på hØjkant med et forhold mellem
3 - 2 for de nederste
hØjde og bredde på mindst
rammer. Små vinduer kan dog udfØres enkeltrammede uden opdeling. Vinduessåle skal udfØres
i tegl, skifer eller beton.
Materialer:
dØre.

Træ, evt. med glasfyldninger i

Farver: Der skal anvendes farver, som naturligt
forekommer i et landsbymiljØ, for eksempel:
hvid, rØd, blå, grØn eller grå kalk- eller
oliemaling eller maling med tilsvarende karakter
og egenskaber.
6.4.
Kviste.
Flunker m.v. skal udfØres i træ, sten eller

blik

tilpasset

til

taget
og huset.

6.5.
Udhuse/havestuer/garage/carporte.
Skal tilpasses og underordnes hovedhuset.

Materialer: Vægge skal være murede/pudsede eller
udfØrt i træ som brædder eller som hovedhus.
Taget skal have samme materialer og farver som
hovedhuse eller sort tagpap.
15 - 60°, med
Form: Taghældningen skal være
hældninger samme vej som nærliggende bygninger. Bygninger under 2 5 m2 kan dog have tage
O".
med hældning helt ned til

Vindskeder må ikke over
10 cm brede.
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Vinduer skal være fagdelte og smårudede. De
må gerne sidde uden mellemrum. DØre skal
udfØres som revle- eller fyldningsdØre.
Småbygninger må ikke opfØres nærmere vejskel
end 5 , 5 m eller forkant af beboelseshusets
facade.
Farver: Træværk skal males med dækkende farve,
tilpasses farven på træværket på ejendommens
Øvrige huse.

S 7.

Bevaring
af bebyggelse.

1. De på kortbilag 1270/1-1-6 med sort signaturangivnebygningerogbygningsværker
anses for særlig bevaringsværdige ogmå ikke
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres
uden byrådets særlige tilladelse.
2.
Der må ikke bygges,
så indblikket fra
adgangsvejen tilde under pkt. 1 nævnte bygninger i væsentlig grad forhindres.

8.
Ubebyggede arealer og
parkering.

1. Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må kun anvendes til have og gårdsplads.
Der
må
ikke
uden
byrådets
tilladelse
være
uudendØrs oplag. Der må ikke henstilles
indregistrerede biler og lignende.
2. Ubebyggede arealer skal fremtræde ordentlige og velholdte.
3 . Alle parkeringsbehov skal kunne dækkes på
egen grund. Der skal på hver ejendom indrettes mindsten parkeringsplads for hver påbegyndt 100 m2 bolig og for hver påbegyndt 50
mz erhverv (decideret lager dog undtaget).
Der må kun være &n( 3 m bred) overkØrsel til
adgangsvejen.

4. Der må ikke uden byrådets særlige tilladelseindenforlokalplanområdetparkeres
last- og varebiler (over 3500 kg totalvægt)
på den enkelte ejendom.
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5.
Ændringafeksisterendelandskabstræk,
herunder stØrre terrænreguleringer må ikke
finde sted uden byrådets godkendelse.

S 9.

Beplantning og hegning.

EksisterendebeplantningafstØrre1Øvfaldende træer, trægrupper og hegn må ikke
fjernes eller beskæres væsentligt uden byrådets
særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Ved fjernelse af stgrre træer og hegn må
påregnes foretaget genplantning.
1.

En del træer og hegn anses for særlig karakog ejerne
teristiske og markante for landsbyen
forpligtes derfor til at pleje, vedligeholde
og forny disse,
så de bevarer deres traditionelle karakter og udseende, (se vejledning,
bilag 1270/1-1-6 og 1270/1-1-7).
2. Hegn mod vejskel eller adgangsvej skal
være levende hegn af traditionelle danske
1Øvfældende arter, som tjØrn, syren, naur og
hassel eller udfØres som traditionelle stakitter af lodrette staver med en hØjde på hØjst
1,2 m. Hegn må i Øvrigt ikke være hgjere end
1,80 m.
3.
Inden for delområdeA4 må ejendomsskel i
områdetsnordastligedel(prydhaven)ikke
markeres med hegn, beplantning eller lignende.
Områdets parkagtige karakter med gamle hØje
træer,bede,AbenhedmodTingstedvejm.v.
skal bevares.
4.
Indenfordelområde
A6 måhavearealet
foran bygningerne ikke opdeles ved hegn eller
beplantning, f. eks. i forbindelse med udstykning.

S 10.

VbdomrAder.

Vandhuller i
kirkekæret,branddammenved
Tingstedvej og sØen ved LundhØjgård (kortbilag
1270/1-1-6) må ikke slajfes og skal vedligede
holdes og oprenses i et sådant omfang, at
ikke forsvinder. Der må ikke henligge affald
m.m. i og ved vådområdet. Den lille sØ mellem
LundhØjgård og Thorsbrovej vil i givet fald
blive omfattet af bestemmelsen.
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4: 11. Veje og
stier.

1.

Veje, der tjener som adgangsveje, for 2ejendomme skal have
en bredde på mindst
6 m. Veje for flere end 4 ejendomme
kan
8 m k bredde. Vejbredden
kræves udlagt i op til
fastlægges endeligt i forbindelse med udstykning.
4

2.Nybebyggelseindenfordelområdeog
vestlige del af Al må ikke have udkØrsel til
Tingstedvej.
3. Der skal være offentlig stiadgang (min. 2
m bred) over området A4, dels fra Tingstedvej
ved branddammen, dels langs områdets vestlige
skel (se kortbilag 1270/1-1-4 og 1270/1-1-6).
Der skal desuden være karende adgang til
vandværket vest for området.
StifØringen fastlægges i
udstykning af området.

forbindelse med en

4.
Alleredeeksisterendestier(kortbilag
1270/1-1-6) opretholdes i Øvrigt, idet deres
f o r M b dog kan ændres efter byrådets godkendelse.

4: 12. Lednings1. A l ny bebyggelse skal tilsluttes den ofog forsyningsanlæg. fentlige kloak.

2.
Alnybebyggelseskaltilsluttesdet
private Reerslev vandværk.

$5 13. Grundejerforening.

1. Der skal oprettesen samlet grundejerforening med medlemspligt for ejere af grunde
inden for delområderne Al, A3 undtagen stamparcellen med det eksisterende stuehus, samt
grundejerforeninger for områderne A2 A4.
og
2. Grundejerforeningerne skal oprettes, når
byrådet kræver det.

3.
Grundejerforeningernes
vedtægter
skal
godkendes af byrådet.
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4. Grundejerforeningerne skal forestå vedligeholdelse af veje, fællesarealer og beplantning
inden for området, herunder det i S; 4, stk.
2.3 nævnte fælles friareal.

5.
En grundejerforening kan med kommunens
godkendelse sammenlægges med andre grundejerforeninger i området.

1s 14.

Forudsætsætninger for ibrugtagning af ny
bebyggelse.

1. FØr ny bebyggelse inden for områderneAl,
A2 og A3 tages i brug, skal det på kortbilag
1270/1-1-3 viste fælles friareal være etableret.
( S å længe område
A3 ikke er udstykket, kan
der dog dispenseres herfra på visse betingelser).
2.
Ejendomme, som i matriklen står noteret
med landbrugspligt, må ikke tages i brug til
andre formål, fØrend pligten er ophævet
af
Landbrugsministeriet.

S 15.

Deklarationer og servitutter.

Vedtagelsespåtegning.

1. Lokalplanenophæverdeklarationerog
servitutter eller de dele af disse, der måtstride
teimod
lokalplanens
bestemmelser.

I henhold til S 27 i lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelsenr. 391 af 22.7.1985)
vedtages foranstående lokalplan endeligt, og
i medfØr af S 30 i samme l o v begæres foranstående lokalplan tinglyst på de af samme omfattede ejendomme.

HØje-Taastrup byråd, den 18. april 1989
SØren D. SØrensen
viceborgmester
/

BØrge Romme
stadsingeniØr
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INDFØRT I DAGBOGEN
27.07.89 10291
RETTEN I TASTRUP
LYST.AKT. BE NR. 466
Lyst på de nævnte matr.nr.
9 a, 14 h, 15, 17 g ,
20-a og 21 m
f.sTang. 1 2:
lyst på ejl. 1 og 2.
f.s.ang. 14 ah:
lyst på ejl. 1 og 2.
Afvist f.s.ang. umatrikuleret
arealer, branddam og kirkekær,
da de ikke eksistereri tingbogen.

Merete Brunn
oass.
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Vejledninq

i

vedliqeholdelse
af beplantning.

Popler og poppelhegn
kan stynes ien hØjde af
2,50 m. Dette gælder også elm og pil.
Eksisterende stynede popler beskæres samme
sted som forrige gang med 1-5 års mellemrum.
Udgåede popler erstattes med nye som stynes.
Eksisterende levende hegn - især i grænsen
mellem by-og landzone - bevares og suppleres
op med tjØrn, hassel, syren og/eller mirabel,
hvor der er "huller" i hegnet.
(Det levende
hegn ud for Tingstenen 8, 10, 20 og 2 2 skal
forstærkes med tjØrn og/eller hassel).
Eksisterende elm
med hassel.

kan stynes eller erstattes

Der må ikke indplantes stedsegranne eller
eksotiske planter i de levende hegn. Dette
gælder også hække ved ny bebyggelse.

Bilag 1270/1-1-7.

