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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 stør-
re udstykninger eller større bygge- eller anlæ gsarbejder. Det kan også væ re nedrivning af bebyggel-
se. 
 
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 udviklin-
gen 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 lokalom-
råde. 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 
 
Artillerihusene ligger centralt i bymidten og græ nser op til østenden af torvet. På arealet ligger Villa 
Alp, en 2-etages villa, der nedrives i forbindelse med det kommende byggeri. 
 
På arealet lå der tidligere garager og en bygning, der blev brugt som børnehave. Disse bygninger er 
nedrevet. 
 
Frederiksvæ rk Kommune udbød i juli 2005 arealet til salg med krav om, at salgstilbudet skulle led-
sages af et skitseforslag til boligbebyggelse, indpasset i området under største hensyntagen til det 
eksisterende byområde. 
 
Lokalplanen skal sikre, at dette projekt, der blev udvalgt som det bedste, kan realiseres. 
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Lokalplanens formål og indhold 
 
Bebyggelsen rummer 30 boliger, der indpasses i en bebyggelse, der er opdelt i mindre huslæ ngder, 
der i størrelse harmonerer med nabobebyggelsen. Der er 9 boliger á ca. 95 m2, 13 stk. á ca. 72 m2 og 
8 stk. á ca. 62 m2. Det samlede bruttoetageareal er 2540 m2. 

Udsnit af bebyggelse med lejlighedsplaner, mål 1:250 
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Bygningerne mod Torvet og Torvegade er i 3 etager, mens bygninger i 2 etager opdeler det bagved-
liggende friareal i 3 mindre, intime haverum, der er kranset af private småhaver og terrasser. Denne 
disponering refererer til ”købstads” forhuse, smågårde/haverum og mindre baghuse. 
 
Adgangen til boligerne sker fra trapper og elevatorer, der er indpasset i glasinddæ kkede rum imel-
lem bygningerne. Belæ gningen i haverummene føres igennem ud til fortovet langs Torvegade. 
Trapperummet er i princippet et udendørs rum, og det er muligt at sive igennem bebyggelsen fra 
Heilmansgade ud til Torvegade.  
 
Bygningernes udformning refererer til de karakteristiske bygninger i nabolaget. Hotellet med stort 
tegltag, sort sokkel, gesimser og gulkalkede mure, Staldgårdens og Arsenalets røde saddeltage, 
Gjethusets røde, valmede tegltag og de valmede tage på Tschernings hus.  
 
Bygningerne mod Torvegade har karnapper, hjørnevinduer og franske altaner. Fra karnapper og 
hjørnevinduer er der udsigt til skoven, kanalen og mod Torvet. 
 
Facaderne udføres i tegl, der filtses i en gul indfarvet puds, der svarer til farven på Frederiksvæ rk 
hotel og nabobygningerne mod syd. Trappehusene er udformet som glasmellembygninger ud mod 
Torvegade. Sydfacaderne ud til haverummene er overvejende lette facader med store glaspartier og 
altaner og espalier til grønne planter. Tagene er sadeltage med røde tagsten. 

Bygningen mod vest skal danne en markant afslutning på torvet og indgå i en frugtbar dialog med 
Frederiksvæ rk Hotels bygning i et nutidigt formsprog. Endelig formidler den overgangen til den nye 
bebyggelse langs Torvegade. Bygningen gives derfor et ”fornemmere” præ g end de øvrige, så den 
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nye bebyggelse på trekantarealet tegner sig i bevidstheden som en unik og ny bebyggelse, der også 
er i harmoni med de historiske bygninger i området. Murene filtses med sandfarvet mørtel, taget 
udføres med stejle valmtage, der belæ gges med naturskifer. Valmtaget er i øvrigt mere hensynsfuldt 
overfor Staldgården end en traditionel trekantgavl. 
 
De 2-etages bygninger mellem haverummene udformes med let beklæ dning, som eventuelt beklæ -
des med espaliers til grønne planter. Tagene er sadeltage med røde teglsten. 
 
Bygningernes stueetager ud til Torvet og Torvegade er udformet således, at gulvets overkant er hæ -
vet 90 cm over gade og Torvets niveau. Den del af lejligheden, der ligger ind mod den grønne gård, 
ligger i niveau med terræ net. Denne disponering udnyttes til opbevaringsrum i en lav kæ lderetage 
ud mod gaden og Torvet. Stuelejligheden udformes endvidere således, at der bliver en spæ ndende 
rumlig sammenhæ ng mellem det lavere mod gaden og det høje rum ud til haverummet. Stueetagen i 
de 2-etages bygninger i haverummene ligger i niveau med terræ net og har derfor stor rumhøjde. 
 
Haverummene er grønne og formidler sammenhæ ngen mellem de med grønt beplantede parkerings-
pladser og skoven på nordsiden af Torvegade via de glasinddæ kkede trapperum, der kan anvendes 
som væ ksthuse for grønne planter.  
 
Der anlæ gges 1 parkeringsplads pr. bolig, i alt 30 P-pladser, heraf er 3 handicappladser. Adgangen 
til parkeringspladserne sker fra Heilmannsgade. Arealet ligger ca. 1 m lavere end boligbebyggelsen. 
Der er trappe- og rampeadgang mellem de 2 niveauer.  
 
Hæ kke og buskadser ved parkeringspladser, terræ nforskelle, småhaver og terrasser tilplantes med 
lave bøgehæ kke. Desuden plantes der en spredt beplantning af mindre frugttræ er langs friarealerne 
og på parkeringsarealerne. 
 
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, når kommune-
plantillæ g nr. 19 er vedtaget: 
 
4.44 Artillerihusene 
En lokalplan for området skal sikre: 
a at områdets anvendelse bliver fastlagt til centerformål som for eksempel butikker, restauranter, 

liberale erhverv, offentlige formål, boliger, fæ llesanlæ g, grønne områder og lignende samt 
fremstillingsvirksomheder – der ikke medfører gener for omgivelserne – med tilknytning til bu-
tikkerne, 

b at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke er større end 110, 
c at bebyggelse ikke må opføres med mere end to etager med udnyttelig tagetage, 
d at tagkonstruktioner bliver udført som symmetriske saddeltage, 
e at bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må væ re større end: 800 m2 for dagligvarebu-

tikker, 500 m2 for udvalgsvarebutikker og 500 m2 for servicefunktioner, og 
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f at områdets karakter med store åbne pladser omgivet af byhuse, tæ tte gader med byhuse og en-
kelte markante bygninger bliver bevaret både gennem områdets og bygningernes anvendelse og 
udseende. 

 
Støj 
Området er beliggende i støjbegræ nsningsområde II jæ vnfør kommuneplan 2001-2012. 
 
Det muliggør udlæ g af arealer til alle former for boligformål med undtagelse af åben lav boligbe-
byggelse. Da lokalplanen alene omfatter etageboligbebyggelse, er den i overensstemmelse med støj-
begræ nsningsbestemmelserne. Den nuvæ rende støjbelastning er desuden mindre, end den der lå til 
grund for de gæ ldende støjbegræ nsningsbestemmelser. Det er derfor ikke nødvendigt med yderlige-
re støjundersøgelser. 
 
Det er vurderet, at området ikke er belastet af trafikstøj – hverken fra vej eller jernbane. Vejene i 
området har hovedsagelig lokal karakter, trafikmæ ngden er lav, og hastigheden er lav. Det er derfor 
vurderet, at støj fra vejtrafikken ikke overstiger 55 dB (A). 
 
Afstanden til jernbanen og den mellemliggende bebyggelses støjdæ mpende virkning sikrer, at støj 
fra jernbanen vil ligge klart under 60 dB (A). 
 
Der er ikke andre støjkilder, som kan have betydning for området. 
 
Byggeriet skal dog om nødvendigt støjdæ mpes i henhold til gæ ldende bygningsreglement. 
 
Lokalplaner 
Området er omfattet af lokalplan 04.39 fra april 2001, som afløses af næ rvæ rende lokalplan 04.59. 
 
Deklarationer 
Følgende deklarationer, hvoraf en stor del vil blive afløst af næ rvæ rende lokalplan 04.59, er pr. 26. 
maj 2005 tinglyst på lokalplanområdets ejendomme: 
 
Matr. nr. 50 D m.fl. Frederiksvæ rk Bygrunde: 
22.01.1908 Dok. om at der ikke på ejendommen må drives hotel, restaurationsvirksomhed m.v. 
13.10.1932 Kontrakt med købmand Aage Christensen om opstilling af tank og forhandling af olie, 

benzin m.v. vedr. 50 d og 50 k 
19.09.1933 Dok. om at der ikke må drives vognmandsforretning m.v. 
24.04.1934 Kontrakt hvorefter Fr. Christoffersen har ret til indkørsel vedr. 50 d 
12.11.1951 Rådighedsindskræ nkning i h.t. byplan 
03.08.1983 Dok. om fjernvarme/anlæ g m.v. 
30.05.2001 Lokalplan nr. 04.39 
 
Matr. nr. 51 B Frederiksvæ rk Bygrunde: 
11.08.1852 Dok. om at der skal svares et årligt vederlag til Statskassen for jagtretten 
12.11.1951 Rådighedsindskræ nkning i h.t. byplan 
03.08.1983 Dok. om fjernvarme/anlæ g m.v. 
30.05.2001 Lokalplan nr. 04.39 
 
Matr. nr. 50 G Frederiksvæ rk Bygrunde: 
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22.01.1908 Dok. om at der ikke på ejendommen må drives hotel, restaurationsvirksomhed m.v. 
30.09.1941 Dok. om benzinanlæ g m.v. 
12.11.1951 Rådighedsindskræ nkning i h.t. byplan 
11.12.1964 Dok. omcarport/garage m.v. 
19.03.1996 Dekl. med Oliebranchens Miljøpulje 
30.05.2001 Lokalplan nr. 04.39 
 
Matr. nr. 50 H Frederiksvæ rk Bygrunde: 
22.01.1908 Dok. om at der ikke på ejendommen må drives hotel, restaurationsvirksomhed m.v. 

vedr. 50 h 
12.11.1951 Rådighedsindskræ nkning i h.t. byplan  
03.08.1983 Dok. om fjernvarme/anlæ g m.v. 
12.11.1998 Dok. om tilmeldelse til Oliebranchens Miljøpulje vedrørende 50 h og 50 f 
30.05.2001 Lokalplan nr. 04.39 
 
Andre kommunale planer 
Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksvæ rk Kommunes Vandforsyningsplan.  
 
Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksvæ rk Kommunes Spildevandsplan. 
 
Lokalplanområdet ligger i et område, der er dæ kket af Frederiksvæ rk Kommunes kollektive varme-
forsyning. 
 
Fæ llesantenneanlæ g 
Der er hybridnet (Kabel TV) i lokalplanområdet. Der er ikke krav om tilslutning til hybridnettet.  
 
 
Lokalplanens forhold til anden lovgivning 
 
Lov om planlæ gning 
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 bæ redygtigt grundlag. Udviklingen 
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 kommuner. 
 
Desuden skal planlæ gningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare væ rdifulde 
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 tilhørende 
bekendtgørelser og cirkulæ rer. 
 
Planloven har sæ rlige bestemmelser for planlæ gning i kystområderne og for planlæ gning til butik-
ker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have sæ r-
lig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. 
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Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et ek-
sisterende tæ t bebygget område i byzone. Lokalplanen æ ndrer ikke på dette forhold.  
 
Det er heller ikke nødvendigt med en sæ rlig redegørelse for butiksforholdene. Lokalplanen indehol-
der ikke nye udlæ g af arealer til butikker eller andet, der kan væ re i strid med planlovens formål for 
butiksudviklingen.  
 
Lov om Miljøvurdering 
Planen er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Der er ikke fundet grundlag for at udarbej-
de en miljøvurdering. 
Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd er hørt efter screeningen, og de var enige i, at 
der ikke behøver at gennemføres en miljøvurdering. 
 
Lov om naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet omfatter ikke naturområder, anlæ g m.m., der er omfattet af Lov om naturbeskyt-
telse. 
Skoven nord for området er fredskov. Skovbyggelinien gæ lder dog ikke i området, da det har væ ret 
etableret en væ sentlig lovlig bebyggelse før 1. januar 1968. 
Skoven er udlagt som EF-habitatområde. Lokalplanens projekt påvirker ikke habitatområdet, da der 
i forvejen er tale om et tæ t bebygget byområde. 
 
Byggeloven 
Byggeloven gæ lder for alt byggeri. Der skal væ re givet en byggetilladelse inden, der må bygges 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 berøres et 
fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Sophienborg Nordsjæ llandsk Folkemuseum. 
 
Forurening 
Der har væ ret en benzinforurening på grunden. Den er kortlagt og oprenset. Grunden er i øvrigt del-
vis kortlagt for forurening, og der er enkelte forureninger, som dog ikke er til hinder for et byggeri. 
Byggeriet skal dog godkendes i forhold til jordforureningsloven. 
 
Eksisterende forhold 
 
Artillerihusene ligger centralt i bymidten.  
 
Mod nord afgræ nses området af Torvegade, Bøgeskoven og lidt læ ngere væ k Arresø Kanal.  
Mod vest afgræ nses området af Torvet, hvis sydside domineres af det fredede Frederiksvæ rk Hotel 
og hvis nordside præ ges af Arsenalet, som er bymuseum. 
Mod øst afgræ nses området af en offentlig parkeringsplads. 
Mod syd afgræ nses området af Heilmannsgade og Staldgården, en bevaringsvæ rdig, 1-etages, æ ldre 
boligbebyggelse. 
 
Den sydlige del af området, der ligger ud til Heilmannsgade, ligger terræ nmæ ssigt ca. 1 m lavere 
end den nordlige del af området, der ligger ud til Torvegade. 
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Lokalplanens retsvirkninger 
 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan væ re i strid med forsla-
get. 
 
Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gæ lder. 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 for-
slaget, 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 ndringerne 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 hø-
ring. 
 
Den endeligt vedtagne lokalplan skal væ re offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, 
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 overholdes. 
Det gæ lder for eksempel udstykning, bebyggelse og æ ndringer i anvendelsen af de enkelte ejen-
domme. 
 
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsæ ttes som hidtil, hvis det er etable-
ret 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 overensstemmel-
se med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at æ ndre de eksisterende forhold. 
 
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  til-
standsservitutter, der er i strid med planen. 
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Bestemmelser 
Lov om Planlæ gning, lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsæ tter følgende regler 
for området næ vnt i § 2. 
 
§ 1 Lokalplanens formål. 
Lokalplanens formål er at fastlæ gge de overordnede rammer for udformningen af en boligbebyggel-
se med tilhørende parkering og friarealer indenfor lokalplanområdet.  
 
Det er at sikre: 
1.1 At fastlæ gge områdets anvendelse til etagehusbebyggelse med plads til 30 boliger og 30 par-

keringspladser. 
 
1.2 At bebyggelsens arkitektur, materialer og farver udgør en helhed, som er tilpasset det omgi-

vende byområdes arkitektur. 
 
§ 2 Lokalplanens område. 
2.1 Lokalplanen er afgræ nset som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre af 50 k, 

50 e, 50 d, 50 g, 50 h, 51 b og 50 f, alle af Frederiksvæ rk bygrunde samt alle matrikler, der 
måtte blive udstykket derfra. 

 
2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbilag 2. Område A om-

fatter matr. nr.  
Område A omfatter 50 k, 50 e, 50 d, 50 g og 50 h 

 Område B omfatter, 51 b og 50 f 
 
§ 3 Områdets anvendelse. 
 Planloven § 15, stk. 2, nr. 2 
 
3.1 Delområde A: 

Området må anvendes til etagehusbebyggelse til helårsbrug med tilhørende stier, stiramper, 
trapper og friarealer. 

 
Der må ikke drives anden form for erhverv end liberalt erhverv, der kan drives i almindelige 
boliger. En bolig, hvor der drives liberalt erhverv, må ikke æ ndre karakter af bolig, erhvervet 
må ikke medføre gener for naboerne, der må ikke væ re ansatte, erhvervet skal drives af boli-
gens beboere, og erhvervet må ikke medføre behov for øget parkering. 

 
3.2 Delområde B: 
 Området må kun anvendes til parkeringspladser. 

 
§ 4 Udstykning. 
 Planloven § l5, stk. 2, nr. 3. 
 
4.1 Matriklerne 50 k, 50 e, 50 d, 50 g, 50 h, 51 b og 50 f skal sammenlæ gges som én ejendom. 
 
4.2 Ejendommen kan udstykkes i 30 ejerlejligheder. 
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§ 5 Vej- og stiforhold. 
 Planloven § 15, stk. 2, nr. 4. 
 
5.1 Parkering og stier skal i princippet anlæ gges som vist på kortbilag 2 og 3. 
 
5.2 Der anlæ gges 1 parkeringsplads pr. bolig, heraf 3 handicapparkeringspladser. Hver parke-

ringsplads skal væ re 2,4 x 5 m og have et manøvreareal på mindst 7 m bagud. 
 
5.3 Der etableres overkørsler og oversigtsarealer ved udkørslerne fra parkeringspladser til Heil-

mannsgade, som vist på kortbilag 2 og 3. 
 
5.4 Der etableres stier og adgangsarealer til boligerne, som vist på kortbilag 2 og 3. Stier skal an-

læ gges i min 1,80 m bredde. 
 
5.5 Arealerne mrk. C på kortbilag 2 er reserveret til cykelparkering. 
 
5.6 Arealerne mrk. M på kortbilag 2 udlæ gges til miljøøer, affaldssortering og containere. 
 
5.7 Den endelige udformning af parkeringspladser og stier skal godkendes af vejmyndighederne, 

inden anlæ gsarbejdet påbegyndes. 
 
§ 6 Ledningsforhold. 
 Planloven § 15, stk. 2, nr. 5. 
 
6.1 Elledninger, herunder også ledninger til belysningsanlæ g, skal føres frem i jorden. 
 
§ 7 Bebyggelsens beliggenhed. 
 Planloven §15, stk. 2, nr. 6. 
  
7.1 Al bebyggelse skal i princippet placeres indenfor byggefelterne, som vist på kortbilag 2. 
 
7.2 I delområde B kan parkeringspladserne overdæ kkes med carporte, hvis det sker efter en sam-

let plan, som skal godkendes af byrådet, inden anlæ gsarbejdet påbegyndes. Antallet og typen 
af parkeringspladser skal forblive uæ ndret ved et eventuelt carportbyggeri. 

 
7.3 Carporte må ikke placeres næ rmere græ nsen til delområdet mod nord end 3,5 m. 
 
7.4 Der etableres 2 miljøstationer, som vist på kortbilag 2. 
 
§ 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræ den. 
 Planloven § l5, stk. 2, nr. 7. 
 
8.1 Bebyggelsesprocenten indenfor hele lokalområdet må ikke overstige 80. 
 
8.2 Indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt med 2½ etage, må bygningshøjden ikke overstige 

13,50 meter enkelte steder. 
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8.3 Indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt med 2 etager må bygningshøjden ikke overstige 
10,00 m. 
 

8.4 Indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt mrk. C1 må bygningshøjden ikke overstige 2,20 m. 
 

8.5 Bygningerne skal have symmetriske saddeltage. Tagenes hæ ldning med det vandrette plan 
skal væ re mellem 40 og 50º. 
 

8.6 Bygningen mod Torvet skal have valmet tag. De østlige og vestlige tagflader skal have en 
hæ ldning med det vandrette plan mellem 40 og 50º. De nordlige og sydlige tagflader skal have 
en hæ ldning med det vandrette plan mellem 55 og 65º. 
 

8.7 Tagene skal væ re af røde vingetagsten. Bygningerne ud mod Torvet skal have tag af naturski-
fe. 
 

8.8 Tagene på mellembygningerne ud til Torvegade skal væ re af glas eller zink. 
 

8.9 Bygninger og havemure skal væ re af filtsede, gule teglsten, i gule farver, der er tilpasset de 
eksisterende gultfarvede bygninger ud til Torvet. 
 

8.10 Bygningerne ud til Torvet skal filtses med en lys sandfarvet tone, der harmonerer med de gult-
farvede, eksisterende og nye nabobygninger. Farven skal godkendes af byrådet. 
 

8.11 Bebyggelsen i 2 etager kan beklæ des med træ lister eller lignende som støtte for klatrende 
væ kster. 
 

8.12 Facaderne på mellembygningerne ud til Torvegade skal væ re af glas. 
 

8.13 Facaderne ind mod havearealerne udføres med store vinduespartier og altaner. 
 

8.14 Bygningernes sokler pudses med sort, indfarvet mørtel. 
 

8.15 Bebyggelsens facader skal i øvrigt udformes i princippet som vist på bilag 4. 
 

8.16 Udvendigt træ væ rk såsom vinduer skal fremstå i farver, der ikke virker forstyrrende eller af-
stikkende i området. Der skal fortrinsvis anvendes jordfarver eller hvid. Vinduerne i huset 
mod Torvet skal dog væ re hvide, og vinduer i husene  mod Torvegade skal væ re hvide med 
grafittalgrå vinduer i karnapperne. 
 

8.17 Der må ikke væ re vinduer i facader, gavle og tagflader (kviste, tagvinduer) direkte mod skel, 
hvis de ligger næ rmere naboskel end 2,5 meter. 
 

8.18 Tagrender og inddæ kninger skal væ re af zink. 
 

8.19 Der må ikke opsæ ttes reklameskilte af nogen art på bygningerne. 
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8.20 Der må ikke opsæ ttes antenner eller parabolantenner på bygningernes facader mod Torvet og 
Torvegade eller ind over naboskel. 
 

8.21 Småbygninger som carporte, udhuse, cykelskure og affaldsrum må opføres i lette materialer 
som træ  og gives en lav taghæ ldning. Materialer og farver skal passe til kvaliteten i byggeriet i 
øvrigt. 

 
§ 9 Ubebyggede arealer. 
 Planloven § l5, stk. 2, nr. 9. 
 
9.1 Der må ikke foretages terræ nregulering på mere end +/- 0,5 meter, i forhold til naturligt ter-

ræ n, og ikke næ rmere skel end 2,5 meter. 
 
 Dog må der foretages de nødvendige terræ nreguleringer for at få byggefelterne plane. Men det 

skal ske, så det generelt skrånende terræ n i området ikke brydes af pludselige skræ nter andet 
end mod parkeringspladsen. 

 
9.2 Terræ nforskellene mellem delområde A og delområde B optages af skråninger, trapper og 

ramper. Skråninger tilplantes med bøgehæ k, som vist på kortbilag 3. 
 
9.3 Friarealer, stier, ramper og adgang til boliger udformes i overensstemmelse med retningslini-

erne i ” Tilgæ ngelighed for alle, DS 3028” . 
 
9.4 Belæ gninger på udendørs opholdsarealer, stier og  parkeringspladser skal væ re betonfliser 

eller chaussesten. Overkørsler fra parkeringspladserne til Heilmannsagde skal væ re brosten. 
 
9.5 Alle ikke belagte arealer skal væ re græ sklæ dte fæ llesarealer med småbørnslegepladser, priva-

te haver eller beplantning, som vist på kortbilag 2 og kortbilag 3. 
 
9.6 Udendørs belysning langs stier og adgangsarealer skal primæ rt væ re belysning på bygningerne 

ved indgangspartierne. Der skal udarbejdes et belysningsprojekt, der skal godkendes af Frede-
riksvæ rk Kommune. 

 
9.7 Indenfor lokalplanens område må der ikke, udover af- og pålæ sning, parkeres køretøjer med 

en totalvæ gt over 3500 kg, hensæ ttes kølbåde og uindregistrerede køretøjer, herunder cam-
pingvogne, skurvogne eller containere. 

 
9.8 Der må ikke indenfor lokalområdet oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til 

ulempe for de omboende. 
 
9.9 Synlige antenner, parabolantenner, fritstående master og lignende må ikke stilles op indenfor 

lokalplanområdet. 
 
§ 10 Ophør af gyldighed for andre bestemmelser. 
 Planloven § 15, stk. 2, nr. 16. 
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10.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophører gyldigheden af lokalplan 04.39 og deklarationer 
tinglyst den 22. januar 1908, 13. oktober 1932, 19. september 1933, 24. april 1934, 30. sep-
tember 1941, 12. november 1951 og 11. december 1964. 

 
§ 11 Tilladelser fra andre myndigheder. 

 
11.1 Før et byggeri kan igangsæ ttes, skal det væ re godkendt i forhold til §8 i jordforureningsloven. 

 
§ 12 Forudsæ tning for ibrugtagning. 

 
12.1 Inden nogen form for bebyggelse i lokalplanområdet tages i brug, skal den væ re tilsluttet den i 

området fremførte fjernvarme. 
 

§ 13 Tilsyn og dispensation. 
 

13.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen 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 stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning. 
 
Denne lokalplan blev vedtaget som forslag af Byrådet den 28. marts 2006, og har efterfølgende væ -
ret fremlagt i høring fra den 5. april til den 31. maj. 
 
Således endeligt vedtaget som lokalplan 04.59, af Frederiksvæ rk Byråd den 29. august 2006. 
 
 
 
 
 __________________ __________________ 
 Helge Friis Michael Graatang 
 borgmester kommunaldirektør
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