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L O K A L P L A N

Vedtaget

27. oktober 2021

Smørum
Boligområde ved Råbrovej og
Skebjergvej

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en plan for den fremtidige udvikling af et
geografisk afgrænset område i kommunen.
Der skal altid udarbejdes lokalplan, inden der foretages
væsentlige ændringer af et område, f.eks. større bygningseller anlægsarbejder. Lokalplan udarbejdes også, når det er
nødvendigt for at kommuneplanen kan gennemføres, eller
når kommunen ønsker at sikre en særlig udvikling i et område.
Lokalplaner er opbygget af en redegørelsesdel og en
bestemmelsesdel samt kortbilag. Redegørelsen er en
beskrivende tekst mens bestemmelsesdelen er udformet som
lovtekst.
Lokalplanens bestemmelser er bindende for grundejerne
i området. Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse
eller andre ændringer i lokalplanområdet, skal være i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byrådet
kan dog dispensere til mindre betydende afvigelser fra planen.
Lokalplanen medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige
forhold i området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står
i lokalplanen.
Inden byrådet kan vedtage en lokalplan, skal der udarbejdes
et lokalplanforslag, som sendes i offentlig høring i mindst 4
uger. Efter høringsperiden behandler byrådet planforslaget
sammen med alle de indkomne bemærkninger og tager
stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt, og om der
i den forbindelse skal foretages ændringer af planen.
Vedtagelsestidspunkt og høringsfrist for denne lokalplan
findes bagerst i planen.
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Efter lukningen af Søagerskolen blev der igangsat et
udviklingsarbejde med henblik på at omdanne det tidligere
skoleområde til et nyt byområde. Lokalplanen er udarbejdet
på baggrund af den valgte udviklingsplan. Den bymæssige
vision for udviklingsplanen var at skabe et nyt boligkvarter
i Smørumnedre, som bygger videre på områdets iboende
kvaliteter og inviterer omgivelserne ind via stier og funktioner,
så der skabes gode mulighed for fællesskaber både internt i
området og i sammenhæng med den omgivende by.
Lokalplanen har til formål at sikre, at der med udgangspunkt
i udviklingsplanen kan etableres et grønt og attraktivt
boligområde med tæt-lav og etageboliger med tilhørende
fælles friarealer og indendørs og udendørs fællesfaciliteter
og servicefunktioner. Disse skal ikke kun henvende sig til
boligområdet, men medvirke til at fremme fællesskaber i et
større lokalområde.

Lokalplanområdets placering i
kommunen.

Råbrovej

Skebjergvej

Skitse af området set fra sydøst.

Lokalplanen har endvidere fokus på bæredygtighed, Det
gælder både for områdets arkitektoniske udtryk, placeringen
og udformningen af vej- og stiarealer, bevaring af eksisterende
beplantning samt de udendørs opholdsarealer, som skal være
grønne og indeholde regnvandsbassiner til lokal afledning af
regnvand.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger ved den sydvestlige afgrænsning
af Smørumnedre og er omgivet af by på tre sider mens
der er åbent land mod syd. Området omfatter den tidligere
Søagerskole med tilhørende udearealer. Lokalplanens areal
udgør ca. 3,3 ha.

Redegørelse
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Lokalplanområdet grænser mod nord op til hhv. en
børnehave og en skolesti. Mod øst afgrænses området af
Råbrovej, og mod syd af Skebjergvej samt en bebyggelse
med 6 parcelhuse. Mod vest grænser området op til en
rækkehusbebyggelse. Den omkringliggende bebyggelse
består primært af parcel- og rækkehuse.
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i landzone. Med
vedtagelsen af lokalplanen overføres det til byzone.

Lokalplanens område

Områdets udvikling
Søagerskolen blev opført i 1959 og lå dengang for sig selv
på landet, så børn fra de to landsbyer Smørumnedre og
Smørumovre havde lige langt - eller kort - til skole. Siden
voksede især Smørumnedre, så Søagerskolen endte med at
blive en integreret del af Smørumnedre.
De første skolebygninger blev opført i 1959. Siden er skolen
udbygget flere gange, ligesom renoveringer også har
ændret på arkitekturen. I dag består skolen af de oprindelige
bygninger samt tilbygninger.

Eksisterende forhold
Områdets tidligere anvendelse er offentlige formål i form af
en skole. Skolen er i dag lukket. Området har vejadgang fra
Råbrovej.
Den samlede bebyggelse i området udgør knap 7.500 m2.
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Skolen er opført i 1 etage med facader i røde teglsten, pladeog glaspartier og fladt tag.
Området er beplantet med levende hegn langs skel i den
vestlige del af området. Beplantningen langs skel er ikke i så
god stand. Der er desuden en lille frugtlund i den sydlige del
af området. Træernes tilstand er ikke så god.

Historisk kort, skolens placering 1953 - 1976 © Erhvervsstyrelsen

Skolen set fra Råbrovej. Gymnastiksalen stikker op i baggrunden

Redegørelse
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Kig mod syd. Til venstre ses trærækken med rødbladet løn, til højre skolen

Kig fra Råbrovej. Institutionen nord for lokalplanområdet ses til højre
og skolen til venstre. I front ses parkeringspladsen

Kig mod nord ud over fodboldbanen. I baggrunden ses det levende hegn

8

8

Redegørelse

Kig mod vest og Smørumovre Kirke fra stien nord for lokalplanområdet

en græsplæne som anvendes til fodboldbane.

I den nordlige del af området er der et levende hegn med
bl.a. bøge- og birketræer i øst-vest gående retning. Langs
Råbrovej står en række rødbladet løn. Det levende hegn og
vejtræerne er med til at give karakter til området. Nordligst
i området er der en høj, tæt beplantning af vilde græsser og
mod syd ligger en græsplæne som anvendes til fodboldbane.
Terrænet i området er højst mod nord, hvorfra man har et flot,
langt udkig til landskabet og Smørumovre Kirke. Terrænet
falder herfra gradvist mod syd med knap 4 meters forskel fra
højeste til laveste punkt. Fra den sydligste del af området er
der udkig over marker og landskab syd for Smørumnedre.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af
rækkehuse og etageboliger samt tilhørende fælles friarealer
og faciliteter. Området opdeles i fire delområder, hvoraf de
tre omfatter hver sin boligklynge, og det fjerde omfatter
fælleshus og tilhørende fællesfaciliteter.
Formålet med de fælles faciliteter er at give beboerne adgang
til arealer og funktioner, som der ikke er plads til i egen bolig
og som kan deles med områdets øvrige beboere og danne
ramme for interessefællesskaber.
Det kan være f.eks. gæsteværelser, gymnastiksal,
kontorhotel, cykelværksted, bogklub og/eller café. Der kan
også etableres fælles væksthus og overdækket areal til f.eks.
loppemarked, musik og fejringer.
Det er hensigten, at fællesfaciliteterne også skal være
åbne for beboere i de omkringliggende områder og tilbyde
bydelen som sådan et nyt mødested. For at sikre driften af
fællesfaciliteterne åbnes der mulighed for, at funktioner i
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Visualisering af området til fællesanlæg

fælleshuset kan drives erhvervsmæssigt, f.eks. cafe med
tilhørende catering, cykelsmed til cykelværkstedet eller
servicemedarbejder til kontorhotel. Lokalplanen åbner derfor
også mulighed for, at der i fælleshuset kan indrettes kontor
og servicefunktioner, som ikke medfører gener i forhold til det
omkringliggende boligområde.
Veje og stier
Området får vejadgang fra Råbrovej. Den nuværende
vejadgang længst mod nord fastholdes og derudover etableres
der en ny vejadgang lidt længere mod syd.

Principdiagram af veje og stier

Inde i boligområdet etableres der en hovedgade centralt
igennem området. Gaden skal fungere som hovedfærdselsåre
gennem området for både bilister, cyklister og gående og
bliver dermed også et vigtigt mødested. Gaden skal derfor
indrettes med skift i belægning, forsætninger og beplantning,

10

10

Redegørelse

der signalerer, at bilister skal køre med lav hastighed. Der
etableres parkeringspladser langs gaden for områdets
beboere.
Der etableres gode stiforbindelser i området. For hvert af
boligområderne etableres der hovedstier, som giver adgang
fra hovedgaden og parkeringsarealerne ind til boligerne og
forbinder disse med hinanden og de fælles friarealer. Der
ud over etableres et net af mindre stier, som skal skabe
forbindelse internt i boligområderne og sikre forbindelse til
stier i de tilstødende områder, herunder særligt til skolestien
nord for området.
Bebyggelsesforhold
Ved bebyggelsens disponering har det været væsentligt
at bygge videre på, at Søagerskolen i mange år har været
et vigtigt samlingspunkt for området. Det gøres ved at
etablere et centralt samlingspunkt omkring skolens gamle
hal, som tænkes helt eller delvist bevaret og suppleret
med yderligere bebyggelse, så der bliver plads til en række
fællesfaciliteter. Det er hensigten, at den relativt synlige
beliggenhed af fællesfaciliteterne skal bidrage til at invitere
udefra kommende ind i området, så der opstår synergier med
naboområderne.

HOVEDGREB
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Principdiagram af samlingspunktet ’Skolen som rygrad’

Boligbebyggelsen udformes som en kombination af
række- kæde og etageboliger, der organiseres i tre
bebyggelsesklynger adskilt af det interne vejnet. De enkelte
bebyggelsesklynger orienterer sig mod et grønt fællesareal
og udformes med en åben struktur, så der er mulighed for
passage og kig til omgivelserne. Den vestlige boligklynge
gives en organisk bebyggelsesstruktur, som leder tankerne
hen på en gammel landsby. Mod øst organiseres bebyggelsen
i en mere retlinet struktur, som afgrænser omgivelserne
geometrisk og afskærmer mod de omkringliggende veje.

Redegørelse

11

Principdiagram af det arkitektoniske greb

Bebyggelsen i hele området udformes med varierede
bygningshøjder og vertikale forskydninger i bygningskroppene,
som vil skabe variation og kvalitet, og bebyggelsens højde
og placering er søgt afpasset efter den omkringliggende
bebyggelse.
Der er generelt lagt vægt på at etablere en bæredygtig
boligbebyggelse, både i forhold til at sikre faciliteter til fælles
anvendelse og i forhold til facade- og tagmaterialer m.v.
Bebyggelsen skal udføres med facader i teglsten, træ eller
andre naturmaterialer som fx skifer. Op til 1/3 af facaderne
må dog udføres i andre materialer, så der kan opnås en

Visualisering af bebyggelsen længst mod vest set fra gårdrummet
’Plænen’
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materialemæssig variation. Bebyggelsen skal udformes med
varierende tagformer i en kombination af sadeltage, flade
tage og tage med ensidig taghældning. Tage kan udføres
som grønne, beplantede tage eller beklædes med tagsten af
tegl eller skifer. På den lavere del af bebyggelsen skal grønne
beplantede tage anvendes, når taghældningen tillader det.
Ubebyggede arealer
De fælles friarealer organiseres i 5 overordnede landskabsrum,
der med afsæt i den eksisterende natur udformes med hver
sin karakter og egenskaber.

Principdiagram af de 5 opholdsarealer

Det vestlige friareal, hvor der i dag er fodboldbane, skal
udformes med udgangspunkt i plænemotivet. Friarealet
skal udformes med græs, engbeplantning og anden lav
bevoksning. Den østlige halvdel af friarealerne inddeles i en
blomstereng mod nord og en frugtlund mod syd. I forbindelse
med området til serviceerhverv og fællesfaciliteter skal der
indrettes et udendørs opholdsrum som inviterer til fysisk
aktivitet og samvær. Friarealet længst mod nord, ved den
tilstødende skolesti, skal beplantes med skovbeplantning og
der kan etableres en naturlegeplads med fx et udkigstårn, der
skaber udsyn over området.
Der er udpeget nogle karaktergivende træer i området,
som skal bevares. Det gælder et kastanjetræ, der står i det
sydøstlige hjørne ved Råbrovej og Skebjergvej, en række
rødbladet løn, der står langs Råbrovej og et par bøgetræer,
der står i det nordøstlige hjørne.
Det er endvidere fastlagt, at de eksisterende plantebælter
langs det nordlige, vestlige og sydlige skel skal opretholdes
med deres nuværende karaktergivende og skæmende
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effekt. Der må fældes træer og genplantes nye ligesom det
afskærmende krat og buske må erstattes med nye fritstående
buske, så længe den skærmende effekt opretholdes.
Indenfor de fælles friarealer skal der etableres bassiner til
håndtering af regnvand. Bassinerne skal udformes som
naturlige vandhuller, så de også er til gavn for biodiversiteten i
området.

Lokalplanens forhold til anden lovgivning og
planlægning
Landsplandirektiver - Fingerplan 2019
Lokalplanen er omfattet af Fingerplan 2019, Landsplandirektiv
for hovedstadsområdets planlægning, som udpeger
området til at ligge i det ydre storbyområde (Byområde).
Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre,
at ny byudvikling sikrer sammenhæng med de eksisterende
byområder og en klar grænse mellem by og land jf. § 11 stk. 4.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

Plan- og Agenda 21 strategi 2019
Da området ligger i Smørumnedre med gode stiforbindelser,
adgang til offentlig transport, større trafikveje og rekreative
arealer, er lokalplanen i overensstemmelse med den
overordnede strategi om, at nye boliger og erhverv skal have
let adgang til eksisterende veje, stier, offentlig transport og
rekreative arealer, som fremmer bevægelse i hverdagen.

Kommuneplan 2017-2029
Området for lokalplanen ligger inden for rammeområdet BE-21
i Kommuneplan 2017 og fastlægger områdets anvendelse til
blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og
offentlig service, butikker, forenings- og fritidsformål som kan
indpasses i et boligområde og blandede/forskellige boligtyper.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende
kommuneplanramme vedrørende bebyggelsesprocent, maks.
antal etager og maks. bygningshøjde, hvorfor der parallelt
med denne lokalplan er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9. I
kommuneplantillægget justeres anvendelsen også, så det ikke
længere er muligt at etablere butikker i området.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 45 %, max
antal etager fastsættes til 3 etager og den maksimale
bygningshøjde til 12 meter.
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Energi og Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger uden for vedtaget forsyningsområde,
men er omkranset af vedtaget fjernvarmeområde, som
forsynes af Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Egedal Kommune
stiller ikke krav om tilslutningspligt.
Lokalplanen giver mulighed for at placere solfanger- og
solcelleanlæg på tage under forudsætning af, at disse
integreres i tagkonstruktionen.
Drikkevand og grundvand
Hele Egedal kommune ligger i ”område med særlige
drikkevandsinteresser” (OSD), hvor der skal være særlige
grunde for byudvikling og der ikke må etableres særligt
grundvandstruende virksomhed. Lokalplanområdet ligger i
eksisterende bolig og erhvervsramme og lokalplanen giver
ikke mulighed for grundvandstruende virksomhed.
Lokalplanområdet ligger inden for området, som forsynes af
nabokommunen.

Spildevand, regnvand og klimatilpasning
Reglerne for afledning af spilde- og regnvand er
fastlagt i kommunens Spildevandsplan, som udlægger
lokalplanområdet til separatkloakering. Regnvand og
spildevand skal derfor ledes i hver sin ledning ved opførelse af
ny bebyggelse. Der kan træffes aftale med Egedal Kommune
om lokal håndtering af regnvand. Hvis der inden for området
etableres regnvandsanlæg, som giver mulighed for nedsivning
af overfladevand fra veje og parkeringsarealer, skal anlægget
udformes på en måde, som sikrer, at der ikke nedsiver
skadelige partikler og stoffer til grundvandet.

Affaldshåndtering
Affaldshåndtering skal ske i henhold til det til enhver
tid gældende affaldsregulativ og i øvrigt som fastlagt i
nærværende lokalplan jf. § 10.13.
Der kan etableres fælles affaldshåndtering for de
enkelte delområder, ligesom der skal sikres adgang for
renovationsbiler i området.
Støj
Planlovens § 15 a fastlægger, at der ikke må planlægges for
støjfølsomme formål i støjbelastede områder, med mindre
planen (med bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger
m.v.) kan sikre anvendelsen mod støjgener.
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Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger, som er
støjfølsom anvendelse. Mod øst og syd grænser området op
til henholdsvis Råbrovej og Skebjergvej.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik
(Lden 58 dB) skal overholdes på udendørs opholdsarealer og
støjniveauet fra vejtrafik på indendørs opholdsarealer må ikke
overstige de i bygningsreglementet fastlagte grænser (Lden
33 dB for boliger m.v., Lden 38 db for kontorer).
Grænseværdierne for støj forventes at kunne overholdes
ved at udføre bebyggelsen med støjisolerende facader samt
eventuelt at opføre en støjskærm på 2 meter på en kort
strækning langs Skebjergvej.
Zonering og miljøklasser
Der kan fastlægges miljøklasser i områder for blandet
bolig- og erhverv samt centerområder. Der kan etableres
virksomheder i miljøklasse 1-2 inden for lokalplanområdet.
Miljøklasserne er beskrevet i Håndbog om Miljø og
Planlægning. Til hver miljøklasse hører en anbefalet
minimumsafstand til boliger. Det er miljømyndigheden som
skal vurdere, hvilken miljøklasse en virksomhed hører til.
Museumsloven (fortidsminder og sten- og jorddiger)
Roskilde Museum har, i medfør af museumslovens § 23,
foretaget en arkivalsk kontrol af planområdet. Museets
arkivalske kontrol viser, at der ikke er registreret fortidsminder
inden for den pågældende matrikel. Der kan dog forekomme
hidtil ukendte fortidsminder på arealet, som står under
museumslovens beskyttelse. Dette gælder ikke mindst for
de ubebyggedede arealer på matriklens vestlige del, hvor
der er boldbaner m.v. Arkæologiske undersøgelser på de
tilgrænsende arealer har påvist væsentlige fortidsminder af
forskellig art og fra flere forskellige perioder.
Det er sandsynligt, at lignende fortidsminder også
forekommer på den berørte matrikel, hvis vestlige halvdel da
også er omfattet af et kulturarvsareal af national betydning.
Der er ingen bemærkninger vedr. nyere tids kulturhistorie på
stedet.
Det er museets klare anbefaling, at der på matriklens
ubebyggede dele bør foretages en arkæologisk
forundersøgelse før eventuelle jordarbejder.
Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder af
nogen art, skal arbejdet straks standses, og fundet anmeldes
til Roskilde Museum.
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Kort over kendte fortidsminder nær planområdet

Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektiv, Natura 2000 m.v.
Lokalplanens område ligger i et udbygget byområde. Der
er ikke indenfor området kendskab til eller sandsynlighed
for tilstedeværelse af truede arter, som er omfattet af
Habitatdirektivets bilag IV.
De nærmeste Natura 2000-områder er mod nordøst
habitatområde 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov ca. 5 km væk, mod vest habitatområde 120 Roskilde
Fjord og fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge
Vig og Kattinge Sø Ca. 5,5 km væk.
Lokalplanen og tillægget påvirker ikke Natura 2000-områder,
da det vurderes, at lokalplanens område ligger i en afstand,
hvor sandsynligheden for påvirkning er meget lille.
Jordforureningsloven
Der er ingen forureningskortlagte arealer indenfor
Lokalplanområdet. Hvis der konstateres forurening skal
kommunen straks underrettes og bygge- og anlægsarbejde
skal standses jf. jordforureningslovens
§ 71.

Redegørelse
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Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448
af 10. maj 2017) har myndigheder pligt til at miljøvurdere
planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Afgørelse
Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af projekter,
som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 og
berører ikke internationalt naturbeskyttelsesområde.
Lokalplanen vurderes kun at medføre meget begrænsede
ændringer i forhold til gældende planlægning for området og
begrænset påvirkning af områdets miljø.
Lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af
miljøet.
Byrådet har den 28.4.2021 efter miljøvurderingslovens § 10 og
efter bestemmelse i § 8, stk. 2, pkt. 1 truffet afgørelse om, at
der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af denne lokalplan.
Klagefristen over afgørelsen udløb den 2.6.2021.
Nedenfor opridses de væsentligste temaer, som
miljøscreeningen af denne lokalplan har omfattet:
Resumé af screening
Boligbebyggelse
Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at
opføre et nyt boligområde med tilhørende fællesfaciliteter.
Området grænser op til boliger mod nord og vest. Mod øst
og syd grænser området op til henholdsvis Råbrovej og
Skebjergvej.
Det vurderes, at lokalplanen kun medfører meget begrænsede
ændringer i forhold til gældende planlægning for området, da
den eksisterende kommuneplanrammes generelle anvendelse
fastholdes til blandet bolig og erhverv. Ændringerne er alene
en mindre stigning i bebyggelsesprocenten, antal etager og
bygningshøjden.
Yderligere vurderes det, at bebyggelsen indpasses i
sine bymæssige omgivelser, som omfatter eksisterende
boligområder og dermed ikke er en væsentlig påvirkning af
miljøet.
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Landskab og natur
Lokalplanen sikrer, at de fælles friarealer udformes med
hver deres karakter, så der opnås forskellige landskabelige
kvaliteter og anvendelsesmuligheder.
Det vurderes at lokalplanen og tillægget ikke påvirker
væsentligt planteliv og habitater, da de fælles friarealer
anlægges og driftes med forskellige anvendelsesmuligheder
og al beplantning, dvs. både træer, buske og græsser skal
bestå af hjemmehørende arter, der naturligt forekommer i
området.
Yderligere vurderes det, at lokalplanen ikke påvirker
landskabet væsentligt, da området er omgivet af eksisterende
boliger og dermed indgår i eksisterende by.
Trafik og støj
Der er udarbejdet en trafikanalyse, som konkluderer, at
de udførte beregninger viser, at støjniveauet på udendørs
opholdsarealer på stort set hele det kommende boligområde
ligger under grænseværdien på 58 dB for vejstøj. De højeste
støjniveauer er beregnet på de områder der ligger ud mod
Råbrovej og Skebjergvej med niveauer på op til henholdsvis 66
dB og 68 dB for den fremtidige trafiksituation.
Da områderne mod Råbrovej og Skebjergvej er støjbelastede
med niveauer, der ligger over grænseværdien på 58 dB, vil
facaderne mod de pågældende veje også være støjbelastede.
Der kan derfor være behov for at udføre lydisolerende
foranstaltninger, fx lydisolerende vinduer og døre samt
lydisolerende ventilationsløsninger.
Det vil også være en mulighed at etablere en støjskærm langs
det sydvendte skel, hvilket forventeligt vil kunne nedbringe
støjen til at overholde støjgrænsen på udendørs arealer samt
på bygningerne i stueetagen.
Det vurderes, at lokalplanen og tillægget ikke støjmæssigt
påvirker området og de omkringliggende boligområder
væsentligt.
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Bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr. 1157 af
01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for det
i § 2 nævnte område.

§1

Formål

1.1

Lokalplanens formål er:

•

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og
tilhørende fællesanlæg og friarealer samt kontor- og
serviceerhverv.

•

at give mulighed for etablering af en boligbebyggelse
bestående af tæt-lav bebyggelse og etagehuse i op til tre
etager

•

at sikre, at boligbebyggelsen organiseres i åbne
bebyggelsesklynger orienteret omkring hvert sit grønne
fællesareal

•

at sikre, at bebyggelsen udføres med variation både i
forhold til bebyggelsesstruktur, højde, og tagformer

•

at sikre etablering af varierede fælles friarealer med gode
muligheder for ophold og aktiviteter og med åbne anlæg
til lokal afledning af regnvand.

•

at sikre, at området får et grønt udtryk med grønne
friarealer og afskærmende beplantning

§2

Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag 1 og
omfatter del af matr. nr. 16k, Smørumovre By, Smørum og
matr.nr. 22h, Smørumnedre By, Smørum.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, som efter den
28. april 2021 udstykkes herfra.
2.2

§3

Lokalplanområdet overføres til byzone.

Anvendelse

3.1 Området opdeles i 4 delområder, A, B, C og D som vist
på kortbilag 2.
3.2 Delområderne A, B, og C må kun anvende
til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse samt
etagebebyggelse med tilhørende fællesanlæg og fælles
friarealer. Området må kun anvendes til helårsbeboelse.
3.3 Delområde D må kun anvendes til fællesfaciliteter som
fælleshus, fællesanlæg og fælles friarealer. Se dog §3.4
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om muligheden for at etablere kontor og serviceerhverv.
Området kan desuden bruges til møde- og aktivitetssted for
lokale foreninger m.v. Fælleshuset kan f.eks. indrettes med
cafe, catering, multisal, fitness, værksteder, væksthus og
kontorfaciliteter. Udendørs fællesarealer kan indrettes til leg,
ophold og aktiviteter med f.eks. boldbane, legeplads, bålhytte,
overdækket uderum til loppemarked m.v.

Note til § 4
Der henvises til § 12.1 - 12.3
vedrørende oprettelse af
grundejerforening ved udstykning.

3.4 I delområde D kan der etableres kontor- og
servicevirksomhed i det omfang, det kan understøtte
områdets funktion af fællesområde og møde- og
aktivitetssted. Dog kun virksomhed og andre funktioner i
miljøklasse 1-2, dvs. som ikke medfører gener (støj, støv, lugt)
i forhold til det omkringliggende boligområde.

§4

Udstykning

4.1 Indenfor delområderne A, B og C kan der ske udstykning
af mindre parceller til hhv. etageboligbebyggelser og til
rækkehuse, herunder også som individuelle rækkehusparceller.
4.2 Der må ikke ske udstykning af delområde D, veje, stier
og parkeringsarealer som vist på kortbilag 3, fælles friarealer
som vist på kortbilag 4 samt ubebyggede arealer langs
lokalplanområdets afgrænsning. Disse arealer skal fastholdes
som en samlet ejendom, der skal ejes og drives af den fælles
grundejerforening.

§5

Veje, stier og parkeringsforhold

5.1 Der skal etableres veje til området i princippet som vist
på kortbilag 3.
5.2 Vejadgange til lokalplanområdet må kun etableres fra
Råbrovej med placering i princippet som vist på kortbilag 3.
5.3 Veje skal udføres med belægningsskift eller forsætning
for hver 20 meter, således at de kun er egnet til kørsel med
lav hastighed.
5.4 Veje skal befæstes med fast belægning som f.eks.
asfalt, fliser, betonsten.
Stier
5.5 Området skal indrettes med hovedstier og mindre stier
samt stiforbindelser til omgivelserne i princippet som vist på
kortbilag 3.
5.6 Hovedstier skal anlægges med en bredde på 2,5-3,5 m
og de mindre stier skal anlægges med en bredde på 1,5-2,5 m.
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5.7

Stier må kun befæstes med permeabel belægning

Parkering
5.8 Der skal etableres parkeringsarealer med placering i
princippet som vist på kortbilag 3.
5.9 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst
• 1,5 p-plads pr. tæt-lav bolig
• 1 p-plads pr. etagebolig
• 1 p-plads pr. 75 m2 fælleshus/ serviceerhverv
• 0,25 p-plads pr. ungdoms- eller seniorbolig
5.10 Der skal etableres mindst 6 handicapparkeringspladser,
heraf skal mindst 3 pladser være dimensioneret til
kassevogne.
Note til §§ 6.1
Ifølge ”Bekendtgørelse om
vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg” gælder
det, at der i institutioner
og bygninger med offentlig
adgang, kun må ske brug af
regnvand opsamlet fra tage
til brug for WC-skyl, med
kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med
Styrelsen for Patientsikkerhed. I institutioner og bygninger med offentlig adgang
må regnvand ikke anvendes
til tøjvask. Der kan ikke gives
tilladelse til brug af regnvand
til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år,
hospitaler samt plejehjem og
andre institutioner for særligt
følsomme grupper
Note til § 7.1
Det fastlagte etageareal svarer til en bebyggelsesprocent
på 45 beregnet for området
som helhed.

5.11 Parkeringspladserne skal dimensioneres med
parkeringsbåse på min. 2,5 x 5 m og et bagvedliggende
manøvreareal på min. 7 m i længden.
5.12 Parkeringspladserne skal med græs/ beplantning gives
et grønt udtryk og befæstes med permeabel belægning som
græsarmering, grus el. lign.

§6

Forsyning og tekniske anlæg

6.1 Ny boligbebyggelse skal forsynes med anlæg til
opsamling af regnvand fra tage til anvendelse ved toiletskyl
og evt. tøjvask. Kravet gælder ikke, når bebyggelsen etableres
med grønne, beplantede tage.

§7

Bebyggelsens omfang og placering

Primær bebyggelse (boliger, fælleshus, erhverv)
7.1
Indenfor området som helhed må der højst opføres
14.500 m2 etageareal til den primære bebyggelse.
For de enkelte delområder må etagearealet af den
primære bebyggelse ikke overstige:
Delområde A: 5.100 m2.
Delområde B: 4.500 m2.
Delområde C: 4.100 m2
Delområde D: 800 m2.
7.2 Ny primær bebyggelse må kun placeres inden for
byggefelt 1-4, som vist på bilag 2.

22 22

Bestemmelser

7.3 I delområde D skal der indrettes fælleshus med et
etageareal på min. 290m2.

Note til § 7.3
Fælleshus kan fx være kontorhotel, fælles gæsteværelser eller idrætshal.

7.4 Bebyggelsen skal overholde max grænser for etageantal
og højde som er angivet for de enkelte byggefelter på
kortbilag 2.
7.5 Inden for byggefelt 1, 2 og 3a skal bebyggelsen udføres
med vertikale forskydninger i facaden for at skabe variation.
For mindst hver 25 m. facade skal der således ske en vertikal
forskydning i facaden på mindst 1 m i princippet som vist på
illustrationsplanen på kortbilag 5.
7.6 Bebyggelsens tage kan udformes som sadeltage, flade
tage og tage med ensidig taghældning. For at skabe variation,
skal alle disse tre tagformer være repræsenteret i området.
7.7 Tage på bebyggelse placeret inden for byggefelt 2b og
3b må kun udføres som flade tage.
Sekundær bebyggelse (drivhuse, skure, miljøstationer mv.)
7.8 Der må opføres sekundære bebyggelser svarende til
max. 20 m2 per bolig.
7.9 Arealet for skure, miljøstationer og andre sekundære
bygninger må for den enkelte bygning ikke overstige 20 m2,.
Indenfor hvert delområde kan der dog opføres et drivhus på
max 50 m2.

§8

Bebyggelsens ydre fremtræden

Primær bebyggelse
Facader
8.1 Facader skal fremstå som blank mur af tegl eller med
beklædning af naturmaterialer som træ eller skifer. Mindre
dele kan fremstå i metal eller andet plademateriale.
8.2 Murede facader skal fremstå i varme gule, røde eller
brune jordfarver eller i sorte nuancer.
8.3 Træfacader skal fremstå ubehandlede eller malet i
hvide eller sorte nuancer eller i varme gule, røde eller brune
jordfarver
8.4

Facader i plademateriale skal fremstå matte.

8.5 Fritliggende gavle skal udformes med begrønning,
vinduer, altaner el. lign., så der sikres et grønt udtryk eller en
åbenhed i facaden.
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8.6 Såfremt der etableres altaner, skal mindst 1/3 af
altanerne inden for den samlede bebyggelse etableres som
indeliggende altaner i facader eller på tagflader.
Tage
8.7 Tage må kun udføres som grønne, beplantede tage eller
beklædes med tagsten af tegl eller naturskifer. Teglsten må
ikke være glaserede, men skal fremstå med lerets naturlige
overflade.
8.8 Tage på bygninger i 1-2 etager skal udføres som grønne,
beplantede tage, når taghældningen er under 32 grader.
8.9 Der må placeres solenergianlæg på tage, hvis de er
integreret i tagfladen eller afskærmet som vist på figur 1.
8.10 Tagbeklædninger og solenergianlæg på tage må ikke
have en glansværdi på mere end 10 jf. DS/EN ISO 2813.
8.11 Der må kun placeres tekniske installationer og
ventilationsanlæg på tage, hvis de er afskærmede og/
eller inddækkede samt er farve- og materialemæssigt
sammenhængende med bygningens øvrige arkitektur.
Sekundær bebyggelse
8.12 Facader på sekundære bygninger som drivhuse,
skure, og miljøstationer må udføres i blank mur af tegl,
naturmaterialer som f.eks. træ og skifer samt glas, metal eller
andet plademateriale.

Figur 1 viser afskærmede og
integrerede solceller

8.13 Tage skal udføres som grønne tage. Tage på drivhuse er
undtaget herfor.

§9
9.1
•
•

Skiltning og reklamering
Indenfor området må der kun skiltes på følgende måde:

I delområder A, B, og C må der ikke skiltes eller
reklameres ud over navneskilte m.v., som er almindeligt
for boligområder.
I delområde D må der på fælleshuset opsættes et skilt på
facaden i stueplan, når skiltet højst har et areal på 0,5 m2.
Der kan opstilles henvisningsskilte til fælleshus og erhverv
på højst 1,5 m2 på terræn, så længe overkanten på skiltet
højst er 2 meter over terræn.

9.2 Skilte må kun belyses udefra med nedadrettet og
afskærmet belysning.

24 24

Bestemmelser

§ 10

Ubebyggede arealer

Fælles friarealer
10.1 Der skal anlægges 5 fælles udendørs friarealer med en
placering og udstrækning i princippet som vist på kortbilag 4.
10.2 De fælles friarealer skal udformes med hver sin
karakter, så der opnås forskellige landskabelige kvaliteter og
anvendelsesmuligheder.
10.3 Friareal 1 skal etableres med græs, engbeplantning og
lignende, så arealet fremstår med lave græsser og urter af
engkarakter.
10.4 Friareal 2 skal etableres med en blanding af blomster, så
arealet fremstår med karakter af blomstereng.
10.5 Friareal 3 skal etableres med græs og frugttræer, så
arealet fremstår med karakter som en frugtlund.
10.6 Friareal 4 skal etableres med skovbeplantning. Der
kan etableres en naturlegeplads og et udkigstårn eller andet
inventar, som skaber udsyn over området.
10.7 Friareal 5 (det ubebyggede fællesområde i delområde
D) skal indrettes til leg, ophold og fysisk aktivitet. Området
kan indrettes med legeredskaber, petanquebaner og lignende
faciliteter.
Beplantning
10.8 Al beplantning, dvs. både træer, buske, hække, urter
og græsser skal bestå af hjemmehørende arter, der naturligt
forekommer i området.
10.9 De på kortbilag 4 viste bevaringsværdige træer skal
bevares og må ikke fjernes. Træerne må vedligeholdes ved
almindelig beskæring.
10.10 De på kortbilag 4 viste plantebælter skal fastholdes som
karaktergivende og afskærmende elementer. Eksisterende
træer må fældes ved ælde og sygdom og der må plantes
nye træer. Den lave krat- og buskbevoksning må erstattes af
fritstående buske.
10.11 Langs boligveje skal der plantes vejtræer i små grupper i
en løs struktur. Der skal minimum være 2-3 grupper (med ca.
2-3 træer pr. gruppe) pr. 100 m boligvej.
10.12 Arter som smider frugter eller afgiver saft, som kan gøre
skade på parkerede biler må ikke plantes på områder med
parkering, fx lind (Tilia), birk (Betaula), kastanje (Castanea) og
æble (Malus).
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Affaldsopsamling
10.13 Der skal etableres affaldsstationer til opbevaring
og sortering af affald på mindst 10 fraktioner, herunder
opstilling af containere eller opsamlingsrum til storskrald og
genbrugsmaterialer.
Belysning
10.14 Belysning af veje, parkeringspladser, stier og fælles
udendørs friarealer skal ske med afskærmet og nedadrettet
belysning.
Hegn
10.15 Hegning langs lokalplan områdets afgrænsning mod
Råbrovej og Skebjergvej må kun ske i form af opstammede
træer.
10.16 Hegning omkring private haver må kun udføres som
levende hegn i en højde af maksimalt 1 meter. Hegnet kan
suppleres med trådhegn af tilsvarende højde på indersiden.
10.17 For at skærme for lyskegler fra biler, kan der
indenfor arealet vist på kortbilag 4, etableres et tæt hegn
på maksimalt 1,20 meter. Hegnet skal suppleres med
hækbeplantning eller fritvoksende buske.
10.18 Der kan etableres begrønnet støjskærm i op til 2,5
meters højde med placering i princippet som vist på kortbilag
3.
Terrænregulering
10.19 Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m
eller nærmere skel end 1 m.
10.20 Regnvandsbassiner og andre tekniske anlæg er undtaget
for kravet jf. §10.19.
Støttemure
10.21 Eventuelle støttemure skal fremstå i marksten eller
betonsten og være begrønnede med klatreplanter eller
lignende.
Anlæg til lokal håndtering af regnvand
10.22 Der skal etableres åbne bassiner til lokal håndtering af
regnvand med en placering i princippet som vist på kortbilag
4.
10.23 De synlige regnvandsbassiner skal udformes som
naturlige vandhuller med blødt afrundede kanter med
varierende skråninger med en hældning på mellem 1:5 og 1:3.
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Udendørs oplag
10.24 Udendørs oplag, herunder også af uindregistrerede
køretøjer, må ikke finde sted i området. Afskærmede arealer
til storskrald m.v. er undtaget.

§ 11

Forudsætninger før ibrugtagning

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før nedenstående
forhold er bragt i orden:
•
•
•
•
•
•

Der skal være etableret vejadgang, veje, p-pladser og stier
i overensstemmelse med § 5.1 - 5.12.
Der skal være etableret anlæg til opsamling af regnvand
fra tage i henhold til § 6.1 .
Der skal være opført et fælleshus i overensstemmelse
med § 7.3.
Der skal være etableret fælles udendørs friarealer i
overensstemmelse med § 10.1 - 10.7.
Der skal være etableret anlæg til lokal afledning af
regnvand i overensstemmelse med § 10.22 - 10.23.
Det skal ved beregning være dokumenteret, at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj
kan overholdes på indendørs og udendørs opholdsarealer.

§ 12

Note til § 11.1
Kommunen kan tillade, at
dele af bebyggelsen tages i
brug, når de for bebyggelsen
nødvendige veje, parkering
mv. er etableret og der er stillet sikkerhed for etablering af
øvrige forhold nævnt under
§11.1.

Grundejerforening

12.1 Såfremt der sker udstykning inden for lokalplanens
område, skal der oprettes en grundejerforening med
medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens
område.
12.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse
af områdets fællesarealer og fællesanlæg som veje, stier,
parkeringsareal, regnvandsbassiner, fælles friarealer samt
ubebyggede arealer langs lokalplanområdets afgrænsning.
12.3 Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver,
som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
Grundejerforeningen kan desuden varetage medlemmernes
fælles interesser af enhver art i forbindelse med de
ejendomme, som hører under foreningens område.

§ 13

Retsvirkninger

13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes,
bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser (planlovens § 18).
13.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme
indenfor lokalplanens område kan fortsætte som hidtil.
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Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering
af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
13.3 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med planens principper. Videregående afvigelser kan kun
gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
13.4 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af
naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen
er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (planlovens
§§19 og 20)
13.5 I henhold til Planlovens § 47 er der mulighed for at
ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme,
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for
realisering af lokalplanen.
13.6 I henhold til Planlovens § 18 fortrænger lokalplanen
privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
er uforenelige med planen.
13.7 I lokalplanens § 3.2 udlægges arealer til offentlige
formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under
visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Egedal Byråd den 28. april
2021 og har været i offentlig høring fra den 05. maj til den 30.
juni 2021.
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Egedal Byråd den 27.
oktober 2021 og offentligt bekendtgjort den 2. november 2021.
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Karsten Søndergaard

Sune Schou

Borgmester

Direktør
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Bekendtgørelse
Endelig vedtagelse af Lokalplan 64 – Boligområde ved Råbrovej
og Skebjergvej samt Kommuneplantillæg 09
Byrådet i Egedal Kommune har den 27. oktober 2021 vedtaget ovenstående planer endeligt.
Planerne er offentligt bekendtgjort den 02. november 2021 og kan herefter ses på kommunens
hjemmeside egedalkommune.dk
Lokalplan 64 – Boligområde ved Råbrovej og Skebjergvej
Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og tilhørende
fællesanlæg og friarealer, så der kan gives mulighed for at etablere en boligbebyggelse
bestående af tæt-lav bebyggelse og etagehus i optil tre etager. I et enkelt delområde kan der
etableres kontor- og servicevirksomhed.
Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Sammen med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 09 fastholder områdets anvendelse, som fortsat er udlagt til blandet boligog erhvervsformål med mulighed for kontor og serviceerhverv, øvrige ferie- og fritidsformål og
offentlige formål.
Høring og politisk behandling
Lokalplanen var i offentlig høring i perioden 05. maj – 30. juni 2021 og kommuneplantillægget i
perioden 05. maj -28. juli 2021. Kommunen modtog 143 høringssvar.
På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af planerne. Ændringerne
drejer sig især om at den maksimale bebyggelsesprocenten ændres til 45 i
kommuneplantillægget og tilsvarende fastsættes ved et maksimalt etageareal for bebyggelse i
lokalplanen så det svare til en bebyggelsesprocent på 45 for planområdet samlet.
Lokalplanen opdeles i delområde A, B og C for boligområder og delområde D for fællesanlæg og
tilføjes nye retningsgivende bestemmelser for udstykning af mindre parceller til hhv.
etageboligbebyggelse og rækkehuse.
De maksimale etager på byggeriet reduceres til 1 og 2 mod de nærmeste naboerne og kun i
krydset mod Skebjergvej og Råbrovej fastholdes muligheden for 3 etager og med den ændring
af de skal etableres med fladt tag.
Byggefelterne er justeret i omfang og trukket yderligere tilbage fra Råbrovej og Skebjergvej,
byggefelt i vejkrydset er reduceret, så Kastanjetræet kan bevares og der reduceres i byggefelt
mod Skebjergvej så bebyggelsen er mere åben over for naboejendommen på Skebjergvej. Mod
nord er et byggefeltet udtaget for at give plads til stier og for at bevare den eksisterende
beplantning.
Bestemmelser for hegning og stier er blevet præciseret og karaktergivne træer er udpegnet som
bevaringsværdige.
Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne
fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb:
https://www.egedalkommune.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater-fra-byraadet/

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.
Retsvirkninger
Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i
strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse om at vedtage planerne kan påklages til Planklagenævnet senest den
30. november 2021.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via
klageportalen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via
klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du
forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget
her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelsefra-klageportal/
Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet
kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

