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Halsnæs Kommune, Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Tlf. 47 78 40 00

Kommune nr. 260

Kopi: Halsnæs Kommune

Oplag: 50 stk

Hvorfor laver vi en lokalplan?
I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves 
større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af 
bebyggelse.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan 
gennemføres.

Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udvik-
lingen af et område.

Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?
Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lo-
kalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, 
hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer.

Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mu-
lighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser 
eller ændringsforslag til forslaget.

Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrå-
det. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt.



3

Lokalplan 96

Indholdsfortegnelse

Hvorfor laver vi en lokalplan?. ......................................................................2 
Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?. .....................................2 
Lokalplanens baggrund, formål og indhold .....................................................4 
Eksisterende forhold ...................................................................................4 
Lokalplanen i forhold til anden planlægning ....................................................4 
Lokalplanens forhold til anden lovgivning .......................................................5 
Lokalplanens retsvirkninger .........................................................................5 
Bestemmelser ............................................................................................7 
§ 1    Lokalplanens formål. ..........................................................................7 
§ 2    Lokalplanens område. .........................................................................7 
§ 3    Områdets anvendelse. ........................................................................7 
§ 4    Udstykning. .......................................................................................7 
§ 5    Vej- og stiforhold. ..............................................................................7 
§ 6    Ledningsforhold. ................................................................................8 
§ 7    Bebyggelsens beliggenhed. ..................................................................8 
§ 8    Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. ...........................................8 
§ 9    Ubebyggede arealer. ...........................................................................8 
§ 10  Grundejerforening. .............................................................................9 
§ 11  Ophør af gyldighed for andre bestemmelser. ..........................................9 
§ 12  Tilladelser fra andre myndigheder. ........................................................9 
§ 13  Forudsætning for ibrugtagning. ............................................................9 
§ 14  Tilsyn og dispensation. ........................................................................9 
Vedtagelsespåtegning ...............................................................................10

Bilag 1 Eksisterende forhold 
Bilag 2 Lokalplanområde 
Bilag 3  Situationsplan 
Bilag 4  Trafikplan      
Bilag 5   Beplantningsplan

 



4

Lokalplan 96

Lokalplanens baggrund, formål og indhold

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om, at udstykke den eksisterende ejen-
dom, Sverkilstrupvejen 6 i Torup. Dette vil muliggøre ny bebyggelse på grunden, ud fra et af 
ejeren udarbejdet skitseforslag, godkendt af kommunen.

Formålet med lokalplanen er at udforme en bebyggelse, der sikre de kulturhistoriske og mil-
jømæssige værdier i området, og samtidigt fastholde den åbne karakter af bebyggelse, der er 
kendetegnende for Torup By.

Indholdet i denne lokalplan skal give mulighed for en bebyggelse, udformet som énfamiliehuse, 
der giver mulighed for familieboliger i varierende størrelse, samt sikre at de væsentlige beplant-
nings- og landskabstræk bevares. 

Eksisterende forhold

De eksisterende forhold udgøres af ejendommen Sverkilstrupvejen 6, matr. nr. 6f, Torup By, 
Torup, med en samlet grundstørrelse på 6815 m2. På grunden ligger der en bolig, opført i 
1945. Den er af en kvalitet og udformning, som giver grundlag for at bygningen bør beva-
res. Endvidere er der diverse tilbygninger. Landskabeligt er grunden tilplantet med varierende 
beplantning af forskellig kvalitet og art, hvoraf nogle er værd at bevare. En stor solitær val-
nød ved søen samt en markant bøgehæk mod Sverkilstrupvejen fremhæves, og skal bevares.                                                                                           
Der ligger endvidere en mindre sø på ejendommen, som skal bevares. Søen er en kvalitet for 
området som helhed.  

Lokalplanen i forhold til anden planlægning

Regionplan 2005 

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til regionsplanens rammer. Regionplanen er fra 2007 ophø-
jet til landsplandirektiv frem til den næste kommuneplan vedtages i 2009.

Kommuneplan for Hundested Kommune 2004-2016

I kommuneplanen er nævnt en række bestemmelser, der skal være indeholdt i en lokalplan for 
området.  For det område denne lokalplan dækker, er der følgende regler:

Rammebestemmelser for Torup, planområde 14:

- Kommuneplanområde, 14.1 BO 
- Zoneforhold, byzone 
- Anvendelse, boligformål 
- Min. Grundstørrelse, 700 m2 
- Max. bebyggelsesprocent, 25 % 
- Max. etageantal, 1 ½ etage 
- Andet, området indgår i et bevaringsværdigt kulturmiljø

Støj

Lokalplanområdet ligger ikke i et støjbegrænsningsområde, og det vurderes at Sverkilstrupvejen 
ikke udgør en støjbelastning for området, hvilket gør det muligt at anvende arealet til boligfor-
mål, herunder anlæg af udendørs opholdsarealer.

Der er for nærværende ikke udført en støjvurdering af lokalområdet, og det skønnes på det 
foreliggende grundlag ikke nødvendigt, dette i forhold til den begrænsede vejstøj fra Sverkil-
strupvejen samt den omkringliggende bebyggelses karakter.

Byggeriet skal dog om nødvendigt støjdæmpes efter gældende bygningsreglement.

Deklarationer

Der er lyst 2 deklarationer for området, henholdsvis 27.05.42 vedrørende en vejbyggelinie mod 
Sverkilstrupvejen og 23.04.57 vedrørende ”sideløb til pumpekanal”. 

Andre kommunale planer

Lokalplanområdet er omfattet af vandforsyning fra Halsnæs Vandforsyning. Lokalplanområdets 
kloakering er omfattet af Halsnæs Kommunes Spildevandsplan. Der forefindes i området kloak-
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rør til den eksisterende ejendom, disse vil som helhed blive udskiftet i forbindelse med bygge-
modningen af området. Der må generelt ikke bygges på kloakledninger.

Lokalplanområdet er beliggende i et område, der ikke er dækket af Halsnæs Kommunes kollek-
tive varmeforsyning, således skal boliger i planområdet opvarmes med individuel opvarmning.        
Der er ikke naturgas i lokalplanområdet og der er ingen planer herom.

Fællesantenneanlæg

Der forefindes hybridnet (Kabel TV) i nærheden af lokalplanområdet. Der er ikke krav om tilslut-
ning til hybridnettet. 

Lokalplanens forhold til anden lovgivning

Lov om planlægning

Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold.

Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen 
skal værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet 
ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet og de enkelte kommuner.

Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde 
landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier.

Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling.

Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende 
bekendtgørelser og cirkulærer.

Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til bu-
tikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have 
særlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen.

Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et 
eksisterende tæt bebygget område i byzone. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. 

Det er heller ikke nødvendigt med en særlig redegørelse for butiksforholdene. Lokalplanen in-
deholder ikke nye udlæg af arealer til butikker eller andet, der kan være i strid med planlovens 
formål for butiksudviklingen. 

Lov om Miljøvurdering

Det vurderes, at lokalplanens påvirkning på miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræ-
ver at der gennemføres en miljøvurdering.

Lov om naturbeskyttelse

Indenfor lokalplanområdet ligger der en mindre sø der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3. 

Byggeloven

Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse inden, der må bygges 
nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes.

Museumsloven

Museumslovens § 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berø-
res et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Folkemuseet i Hillerød.

Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens endelige retsvirkninger

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overhol-
des. Det gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte 
ejendomme.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er 
etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stem-
mer overens med den ny lokalplan.
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En lokalplan betyder ikke “handlepligt” til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstem-
melse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold.

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid 
med lokalplanens formål.

Hvis der skal gennemføres et projekt der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves 
en ny lokalplan.

Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter og andre 
tilstandsservitutter, der er i strid med planen.
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Bestemmelser
Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 813 af 21. juni 2007, fastsætter følgende regler for 
området nævnt i § 2.

§ 1  Lokalplanens formål.

 Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for bebyggelse af    
 Sverkilstrupvejen 6, matr. nr. 6f, Torup, Torup By. Det er at sikre:

 1.1 At fastlægge de overordnede rammer for ny boligbebyggelse, herunder bebyggelse i  
  forhold til søen.

 1.2 At fastlægge vejanlæg, oversigtsforhold og stiforløb.

 1.3 At fastlægge eksisterende bevaringsværdig beplantning. 

 1.4 At bebyggelsens karakter, udformning og materialevalg sikre, at det kulturhisto-  
  riske miljø i området bevares.

§ 2 Lokalplanens område.

 2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag 2, lokalplanområdet omfatter   
  matrikelnummer 6f, Torup, Torup By, samt alle matrikler der måtte blive udstyk-  
  ket heraf.

 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B.

  Område A omfatter den nordlige del af området, der indeholder søen, området   
  udlægges som en samlet parcel. Område B, den sydlige del af området, udlæg-  
  ges som enkelte parceller. 

§ 3 Områdets anvendelse.

  Planloven § 15, stk. 2, nr. 2

 3.1 Område A: må anvendes til énfamiliehuse. Boligerne kan opføres som dobbelt-  
  huse. Hver bolig skal overholde mindstegrundstørrelsen på 700 m2, se bilag 3   
  situationsplan. I delområde A må ikke bygges udestuer. 

  Område B: må anvendes til boligbebyggelse i form af énfamiliehuse, med mulig-  
  hed for udestuer, udhuse og garager/carporte, se bilag 3.

 3.2 Hver ejendom må kun bestå af én bolig for én familie.

§ 4 Udstykning.

  Planloven § l5, stk. 2, nr. 3.

 4.1 Der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved   
  der vil fremkomme ejendomme med et grundareal mindre end 700 m², heri ikke   
  medregnet vejareal. Udstykning skal i øvrigt ske i henhold til principperne vist   
  på bilag 3.  

§ 5 Vej- og stiforhold.

  Planloven § 15, stk. 2, nr. 4.

 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Sverkilstrupvejen, se bilag 4.                          
  Alle fællesveje til trafikbetjening af de enkelte boliger anlægges med et vejudlæg på  
  8,0 meter, heraf 5,5 meter med fast belægning. Alle vejafslutninger skal udformes  
  med vendeplads, dimensioneret for vending med renovationskøretøj. 

 5.2 Der skal etableres oversigtsareal i henhold til gældende vejregler, dette gælder i   
  forbindelse med udkørsel fra lokalplanområdet til Sverkilstrupvejen, se bilag 4.

 5.3 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. I område A anlægges parkerings-  
  arealet  som fællesareal for de 2 boliger mod nord, for de 2 øvrige boliger anlæg-  
  ges der parkeringsareal inden for egen grund.                                                       
     I område B anlægges der 2 parkeringspladser pr. parcel på egen grund.                  
                  Stier, veje, p-pladser og lignende skal projekteres under hensyntagen til    
  ”Til-gængelighed for alle”, DS 3028.
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§ 6 Ledningsforhold.

  Planloven § 15, stk. 2, nr. 5.

 6.1 Elledninger, herunder ledninger til belysningsanlæg, skal fremføres som jordkab-  
  ler.

§ 7   Bebyggelsens beliggenhed.

  Planloven §15, stk. 2, nr. 6.

 7.1 Ny bebyggelse skal principielt placeres som anvist på bilag 3. 

§ 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden.

  Planloven § l5, stk. 2, nr. 7.

 8.1 I lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30%, inklusive   
  udhuse, garager og carport. 

 8.2 Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etage, dette med en maksimal højde   
  til kip på 8,5 meter og en facadehøjde på maksimalt 4,0 meter. 

 8.3 Bebyggelse skal udføres med symmetrisk saddeltag, dette med en taghældning   
  på 45 grader. Tage på nybygninger kan udføres med ¼ hvalm, dette i lighed med   
  den eksisterende bygnings tagudformning. Udestuer, garager, carporte og udhuse   
  skal udføres med en taghældning på 30 til 45 grader, dette i sammenhæng med det  
  enkelte projekt. Det kan tillades, at der udføres integrerede solfangeranlæg,   
  såfremt det ikke er til gene for nabobebyggelse. Anlæg skal i hvert enkelt tilfælde   
  godkendes.       

         8.4 Bygninger kan udføres med frontspidser, kviste og der kan ilægges ovenlys i   
  tagfladen, dette afpasset til hvert enkelt projekts arkitektur.

 8.5 Ny bebyggelse skal udføres med murede facader, dette med sten i enten gule   
  eller røde nuancer.  Facader kan udføres med færdigbehandling som enten filset   
  eller pudset overflade. Den færdige facade skal fremstå i farven hvid, eller en   
  dæmpet jordfarve. Udestuer, garager, carporte og udhuse skal udføres efter samme  
  princip, som den pågældende ejendom, dog med mulighed for partier af glas og   
  træbeklædning.

 8.6 Ny bebyggelse skal udføres med tagbelægning af traditionel rød tegl, med   
  inddækninger, tagrender og nedløb udført af zink. Udestuer, garager, carporte og   
  udhuse kan udføres med tagmateriale i banevare, som zink eller med grå/sort   
  tagpap.

 8.7 Der må ikke opsættes nogen form for reklamer eller anden form for skiltning på   
  ejendommen. Undtaget er dog:

  Husnumre, navneskilte og lignende vejledende skilte.

 8.8 Der må kun opsættes enkelte lamper på bygninger.

 8.9 Ny bebyggelse skal opfylde kravene i DS 3028, vedr. ”tilgængelighed for alle”.

§ 9 Ubebyggede arealer.

  Planloven § l5, stk. 2, nr. 9.

 9.1 Den eksisterende beplantning i henhold til bilag 1, skal bevares, den øvrige del   
  af den eksisterende beplantningen skal så vidt muligt bevares. 

 9.2 I område A skal arealet omkring søen udlægges som fælles tilgængeligt opholds-  
  areal. Der skal sikres åbenhed omkring søen og indsigt til søen fra Sverkilstrup-  
  vej.   

         9.3 Belysning på fællesområder skal være med park og pullertbelysning.

 9.4 Belysning på vejarealer skal udføres som parkbelysning og belysning i forbin-  
  delse med byggeri skal udføres som enkel belysning på bygning og pullertbelys-  
  ning. 
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 9.5 Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter, i forhold til   
  naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 2,5 meter.

 9.6 Alle hegn skal udføres som levende hegn, dette af typen bøg, og i en maksimal   
  højde af 1,80 meter. I område A må der ikke føres hegn til søkant, men holdes   
  i en afstand af mindst 2,0 meter fra søen. Der må opsættes lette trådhegn i tilknyt - 
  ning til det levende hegn.

 9.7 Terrasser skal anlægges i umiddelbar tilknytning til huset  og må maksimalt   
  være 30 m2.

 9.8 Ud over ved af- og pålæsning, må køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kilo   
  ikke parkeres inden for lokalplanens område.

 9.9 Inden for lokalplanens område må der ikke opbevares uindregistrerede camping-  
  vogne, skurvogne og både med en højde over 2,5 m og længde over 6,0 m inklusiv  
  stativ.

 9.10 Der må i området ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er   
  til ulempe for de omboende.

 9.11 Synlige antenner, parabolantenner, fritstående master og lignende må ikke stilles op  
  på grundene i lokalplanområdet. Byrådet kan give tilladelse til enkeltanlæg, når   
  anlægget tjener til et bredere formål. Der er mulighed for tilslutning til    
  hybridnet i lokalplanområdet.

§ 10  Grundejerforening.

  Planlovens § 15, stk. 2, nr. 13.

 10.1 Alle ejere af ejendomme i lokalplanområdet er pligtige til at være medlem af   
  områdets grundejerforening.

 10.2 Ved eventuel senere opdeling i delområde A, er alle ejere pligtige til at være          
  medlem af grundejerforeningen.

 10.3 Grundejerforeningen skal oprettes når enten halvdelen af grundene er i privat-   
  eje, eller én af grundejerne eller Halsnæs Kommune kræver det.

 10.4 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af veje, fællesarealer og fæl-  
  lesbygninger.

§ 11  Ophør af gyldighed for andre bestemmelser.

  Planloven § 15, stk. 2, nr. 16.

 11.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophører gyldigheden af deklaration    
  vedr. ”sideløb til pumpekanal”.

§ 12  Forudsætning for ibrugtagning.

 12.1 Inden nogen form for bebyggelse i lokalplanområdet tages i brug, skal bebyggelse  
  være tilsluttet den i området fremførte vandforsyning samt det offentlige spilde  
  vandssystem. Området er ikke indeholdt i Halsnæs Kommunes varmeforsyning, se  
  afsnittet vedr. ”Andre kommunale planer”.

§ 13 Tilsyn og dispensation.

 13.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokal-  
  planen bliver overholdt.

 13.2 Byrådet kan, som angivet i planlovens § 19, dispensere fra bestemmelserne i   
  lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

 13.3 Videregående afvigelser end omhandlet i § 3, kan kun foretages ved tilvejebrin-  
  gelse af en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget som forslag til lokalplan 96, af Halsnæs Byråd den 22. april 2008.

Således endelig vedtaget som lokalplan 96 For boliger ved Valnøddevej, af Halsnæs Byråd den 
16. september 2008
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