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Hvorfor laver vi en lokalplan? 
 
I en ræ kke tilfæ lde kræ ver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves 
større udstykninger eller større bygge- eller anlæ gsarbejder. Det kan også væ re 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 sammenhæ ng i ud-
viklingen af et område. 
 
Hvordan kan du væ re med, når vi laver en lokalplan? 
 
Loven sikrer, at du som borger kan væ re med til at bestemme udviklingen i din by eller dit 
lokalområde. 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 amtet, diverse ministerier, styrelser med videre, der skal 
have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemæ rkninger, 
indsigelser eller æ ndringsforslag til forslaget. 
 
Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæ g, vi har modtaget, igen behandlet af 
Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. 
 
Lokalplanens baggrund 
 
Byrådet har i 1979 vedtaget en lokalplan for Frederiksvæ rk Amtsgymnasium, der omfatter de 
eksisterende bygninger på ejendommen. Gymnasiet har gennem de seneste år oplevet en frem-
gang i antallet af elever, der bevirker, at gymnasiet skal udvides. Frederiksborg Amt har i 
samarbejde med Arkitekterne Dall & Lindhardtsen A/S og gymnasiets ledelse og læ rere gen-
nemført en proces, der har resulteret i et udbygningsprojekt for gymnasiet.  
 
Lokalplanens formål og indhold 
 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en tilbygning til gymnasiet på 
ca. 1800 m2 i 2 etager.   
 
I bebyggelsesforslaget er der taget hensyn til den nye bygnings indpasning til den eksisterende 
bebyggelse, således at gymnasieudbygningen får en udformning og ydre fremtræ den, der har-
moneres med det øvrige byggeri. 
 
Lokalplanen udarbejdes som et tillæ g til lokalplan 04.5 for Frederiksvæ rk Amtsgymnasium. 
Det bevirker, at det kun er de bestemmelser, der er æ ndret i forhold til Lokalplan 04.5, der er 
medtaget i tillæ gget.   
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Lokalplanen i forhold til anden planlæ gning 
 
Regionplan 2001 
Lokalplanen er lavet, så den følger regionplanens regler. 
 
Kommuneplan 2001-2012 
I kommuneplanen er næ vnt en ræ kke bestemmelser, der skal væ re i en lokalplan for området. 
For det område denne lokalplan dæ kker, står der følgende regler i kommuneplanen: 
 
”at områdets anvendelse bliver fastlagt til offentlige formål som for eksempel undervisnings-, 
institutions-, og idræ tsanlæ g med tilhørende parkeringspladser, 
at bebyggelsesprocenten for området ikke må væ re over 25, 
at bebyggelsen ikke må opføres med mere end 2 etager uden udnyttelig tagetage,  
at bygningshøjden ikke overstiger 11,5 meter, og  
at området i øvrigt skal have en karakter, så det kan indgå som en del af den grønne kile (om-
råde 4.11)” 
 
Støj 
Lokalplanområdet ligger i støjbegræ nsningsområde III. Det gør det muligt at udlæ gge arealer 
til alle former for støjfølsom anvendelse. 
 
Byggeriet skal dog om nødvendigt støjdæ mpes efter gæ ldende bygningsreglement. 
 
Lokalplaner 
Lokalplan 04.5 for Frederiksvæ rk Amtsgymnasium. 
 
Deklarationer 
Der er tinglyst en deklaration om en trykledning.   
 
El-kabel 
Der er placeret et 10kV højspæ ndingskabel inden for lokalplanområdet. Inden gravearbejde 
påbegyndes skal der derfor indhentes ledningsoplysninger hos Nesa på 
ledningsoplysninger@nesa.dk. Hvis det bliver nødvendigt at sikre eller omlæ gge kabler for at 
udnytte arealet skal Nesa ligeledes inddrages.  
 
Andre kommunale planer 
Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksvæ rk Kommunes Vandforsyningsplan.  
 
Lokalplanområdet er delvist omfattet af Frederiksvæ rk Kommunes Spildevandsplan. Bygge-
felt 2 er ikke omfattet af Spildevandsplanen. Derfor er det en forudsæ tning, at der udarbejdes 
et tillæ g til Spildevandsplan inden byggefelt 2 kan tages i anvendelse.   
 
Lokalplanområdet ligger i et område, der er dæ kket af Frederiksvæ rk Kommunes kollektive 
varmeforsyning. 
 
Lokalplanens forhold til anden lovgivning 
 
Lov om planlæ gning 
Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. 
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Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæ redygtigt grundlag. Udviklin-
gen skal væ rne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt 
andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet, for amterne og de enkelte kom-
muner. 
 
Desuden skal planlæ gningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare væ rdiful-
de landskaber, bymiljøer og huse. Planlæ gningen skal isæ r sikre de åbne kysters væ rdier. 
Endelig skal den enkelte borger væ re med i planlæ gningen af den fremtidige udvikling. 
 
Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhø-
rende bekendtgørelser og cirkulæ rer. 
 
Planloven har sæ rlige bestemmelser for planlæ gning i kystområderne og for planlæ gning til 
butikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil 
have sæ rlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. 
 
Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da de omgivende 
områder er tæ t bebyggede og ligger i byzone.  
 
Lov om Miljøvurdering 
Alle planer vedtaget efter den 21. juli 2004, som har væ sentlige konsekvenser for miljøet, skal 
gennemgå en vurdering.  
 
Frederiksvæ rk Kommune har ved en screening af udbygningsprojektet vurderet, at dette tillæ g 
til lokalplan ikke har væ sentlige konsekvenser for miljøet, da der er tale om en forholdsvis 
begræ nset udvidelse af et eksisterende byggeri. Lokalplanforslaget har væ ret sendt i høring 
hos relevante myndigheder, der er enige i beslutningen om, at der ikke er behov for en miljø-
vurdering.  
 
Lov om naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet ligger inden for fredningsgræ nsen for Krudtvæ rkskanalen på 150 meter. 
Fredningsstyrelsen har den 25. april 1980 givet tilladelse til ophæ velse af fredningslinien in-
den for området. Lokalplanforslaget er derfor ikke i strid med fredningen. 
 
Byggefelterne i lokalplanen ligger mindre end 300 meter fra fredskov og er derfor omfattet af 
en skovbyggelinie ifølge Naturbeskyttelseslovens  § 17. Inden for disse områder må der ikke 
placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Da fredskoven ligger i byzone er Frederiks-
væ rk Kommune myndighed. Frederiksvæ rk Kommune giver en dispensation til de to bygge-
felter, da der er tale om tilbygninger til et større eksisterende byggeri, der er af stor sam-
fundsmæ ssig betydning.  
 
Byggeloven 
Byggeloven gæ lder for alt byggeri. Der skal væ re givet en byggetilladelse inden, der må byg-
ges nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gæ ldende bygningsreglementer overholdes. 
 
Museumsloven 
Museumslovens § 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdæ kkes eller be-
røres et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Sophienborg Nordsjæ llandsk Folkemu-
seum i Hillerød. 
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Eksisterende forhold 
 
Lokalplanområdet er mod nord og øst afgræ nset af fredskovsarealer, med mere eller mindre 
skovagtig karakter. Mod syd afgræ nses området af en campingplads og mod vest er området 
afgræ nset af en mose.  
 
Området bliver i dag brugt til gymnasium med tilhørende idræ tsanlæ g.  
 
Lokalplanens retsvirkninger 
 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan væ re i strid 
med forslaget. 
 
Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gæ l-
der. Den eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstæ ndigheder fortsæ tte som hidtil. 
Det fremgår af § 17 i planloven. 
 
Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade 
mindre byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. 
 
Når høringen er slut kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til 
forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. 
 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget æ ndres lidt. Hvis æ ndrin-
gerne er væ sentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund 
for æ ndringen, kan vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. 
 
Hvis æ ndringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt 
ny høring. 
 
Den endeligt vedtagne lokalplan skal væ re offentliggjort senest 8 uger efter den endelige ved-
tagelse, ellers bortfalder den. 
 
Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. 
 
Lokalplanens endelige retsvirkninger 
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den over-
holdes. Det gæ lder for eksempel udstykning, bebyggelse og æ ndringer i anvendelsen af de 
enkelte ejendomme. 
 
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsæ ttes som hidtil, hvis det er 
etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gæ lder også, selv om det ikke 
stemmer overens med den ny lokalplan. 
 
En lokalplan betyder ikke “handlepligt”  til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overens-
stemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at æ ndre de eksisterende for-
hold. 
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Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne æ ndringer må dog ikke væ re i strid 
med lokalplanens formål. 
 
Hvis der skal gennemføres et projekt der skiller sig væ sentligt ud fra lokalplanen, skal der 
laves en ny lokalplan. 
 
Lokalplanen gæ lder i de fleste tilfæ lde frem for de dele af private byggeservitutter og andre  
tilstandsservitutter, der er i strid med planen. 



Bestemmelser 
Lov om Planlæ gning, lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsæ tter følgende regler 
for området næ vnt i § 2. 
 
I bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering § 5.1 tilføjes: 
Der udlæ gges 2 byggefelter. Byggefelt 1 skal udnyttes først efter principperne i Kortbilag 1.  
 
I bestemmelserne om ibrugtagen af  ny bebyggelse § 8.1 tilføjes.  
Bebyggelsen i byggefelt 1 må først tages i brug, når der er anlagt i alt 128 parkeringsplader og cykel 
parkering svarende til en plads pr. elev (jfr. Kortbilag 2).  
 
Sti-forbindelsen til Krudtvæ rksområdet skal opretholdes.  
 
Bebyggelsen i byggefelt 2 må først tages i brug, når der er anlagt parkeringsplader, der opfylder be-
tingelserne i §§ 4.2 og 4.4 og når der udarbejdet et tillæ g til Spildevandsplan. 
 
§ 10 Tilsyn og dispensation. 
 
10.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen bliver 

overholdt. 
 

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

10.3 Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

 
 
 
Vedtagelsespåtegning. 
 
 
Således vedtaget endeligt Tillæ g I til Lokalplan 04.5, af Frederiksvæ rk Byråd den 28. marts 2006. 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


