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FREDERIKSVÆRK KOMMUNE

FORSLAG TIL LOKALPLAN 06.5 KREGME SKOLE

DEL A REDEGØRELSE

l.o Begrundelse for lokalplanens tilvejebringelse.
Ifølge udbygningsplanen for folkeskolen og fritids-
undervisningen i Frederiksværk kommune planlægges
en udvidelse og ombygning for Kregme skole.

Udbygningsplanen er baseret på analyser af kommu-
nens befolkningsmæssige sammensætning og udvikling,
således at ønskerne til skolestruktur og serviceni-
veau så vidt muligt tilgodeses under hensyntagen til
de senest udarbejdede elevprognoser.

For at et byggeri cif denne størrelse kan gennemføres
skal kommunen - ifølge bestemmelser i kommuneplan-
loven - udarbejde et forslag til en lokalplan for
det område, hvor skolen ligger.

100 m
• ••• OMRÅDETS AFGRÆNSNING

SKOLENS UDVIDELSE

2.o Lokalplanens indhold.
Det er lokalplanens formål at sikre udvidelsen og
ombygningen og at ændringerne sker i harmoni med
de eksisterende bygninger, samtidig med at der an-
lægges lege- og opholdspladser. Se kortbilag 3.



II

Herudover skal der på området sikres mulighed for
en evt. stiforbindelse mellem skolen og Frederiks-
væ rk s vømmeh al.

Skolens udvidelse omfatter et hjemmeklasseområde
og et fagklasseområde, og med ombygningen af de ek-
sisterende bygninger vil skolen få en kapacitet på
2 spor med overbygning, d.v.s. fra børnehaveklasse
til lo. klasse, 2 klasser af hver.

3.0 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning.
Frederiksværk kommunes § 15-rammer, vedtaget i by-
rådet 1976 og i planstyrelsen 1977, er nogle mid-
lertidige retningslinier for indholdet af lokal-
planer indtil kommuneplanen er vedtaget.

Det er imidlertid ikke alle arealer, der er under-
lagt disse § 15-rammer, og kommunen må derfor ud-
arbejde et § 15 tillæg til det område lokalplanen
omfatter.

3.1 Kregme skole ligger på et område, som ikke er med-
taget i § l5-rammernes areal. Derfor er der udarbej-
det et § 15-rammetillæg med retningslinier for be-
byggelsesprocent og bygningshøjder.
Hovedstadsrådet her den 22. december 1980 godkendt
§ 15-rammetillægget (nr. 8 for Kregme skole).

3.2 En del af lokalplanens område ligger inden for en
afstand af 150 m fra den planlagte Halsnæsvej. Fred-
ningsstyrelsen har den 19. marts 1981 ophævet natur-
fredningslovens 150 m-vejbyggelinie. For at sikre
området mod utilfredsstillende støjforhold skal der,
såfremt Halsnæsvejen anlægges, etableres støjskær-
mende foranstaltninger. Dette gøres gennem en sup-
plerende lokalplan.

En anden del af lokalplanens område ligger inden for
en afstand af 300 m fra Sonnerup Skov. Fredningssty-
relsen har den 19. marts 1981 ophævet naturfrednings-
lovens 300 m skovbyggelinie.

3.3 Landbrugsministeriet har den 18. november 1980 med-
delt tilladelse til, at landbrugspligten ophæves in-
den for lokalplanens område.

4.o Lokalplanens retsvirkninger.
Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme omfattet af forslaget kun
udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmelser - ifølge § 31
i kornmuneplanloven.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan dog fortsæt-
tes som hidtil, og lokalplanen medfører ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er
indeholdt i planen ,



DEL B LOKALPLAN 06.5

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.
juni 1.975) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.

§ l Lokalplanens formål.
1.1 Det er lokalplanens formål at sikre mulighed for

udvidelse af Kregme skole.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus.
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet

på denne side og omfatter matr. nr. 4 h, 4 i, 4 k,
41, 4m, 4n, 4o, og en del af matr. 4 a af Bre-
derød by.

2.2 Området er beliggende i landzone.

50 100 m)

§ 3 Områdets anvendelse.
3.1 Det på kortet skraverede område må kun anvendes til

boligformål, den øvrige del af lokalplanens område



må kun anvendes til offentlige formål ( skole, fri-
tidshjem m.m. ).

§ 4 Vej- og stiforhold.
4.1 På området udlægges et areal til sti langs med vest

skellet. Se kortbilag l, sti a-b.

4.2 Stien a-b med adgang for gående og cyklende færdsel
udlægges med en bredde på 2 m.

4.3 Byggelinier, x)

•UK

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering.
5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ik-

ke over stige 25%.

5.2 Bebyggelsen i det skraverede felt på matrikelkortet
side l, må kun opføres i ~Lh etage og intet punkt af
en bebyggelses ydervæg eller tagflade må gives en
højde der overstiger 8,5 m. over terræn, målt efter
reglerne i bygningsreglementet.

5.3 Bebyggelsen udenfor det skraverede område må ikke
opføres i mere end 2 etager og intet punkt af en be-
byggelses ydervæg eller tagflade må gives en højde,
der overstiger 9 m. over terræn, målt efter regler-
ne i bygningsreglementet.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden.
6.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke

anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker
skæmmende.

§ 7 Ubebyggede arealer.
7.1 De ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæs-

telse eller lignende gives et ordentligt udseende.

x) Fodnote: I medfør af vejlovgivningen er der langs Brederød-
vej tinglyst lo m. byggelinie og ved vej A-B er
tinglyst deklaration for oversigtsareal. Se kort-
bilag 2.



.7.2 Såfremt Halsnæsvejens forlængelse anlægges, skal
der ved en supplereride lokalplan etableres støj-
afskærmende foranstaltninger.

Vedtagelsespåtegning.
Således vedtaget som forslag af Frederiksværk by-
råd den 11. marts 198o.

Behrndtz
5orgmester

Larsen
kommunaldirektør

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning
endeligt vedtaget den 2. september 1980.

Behrndtz
Sorgmester Dmmunaldirektør



1 medfør af lov nr. 287 af 26. juni 1975, § 30 stk. 3, skal man
anmode om, at nærværende lokalplan nr. 06.5 tinglyses på de i §
2 nævnte ejendomme.

Frederiksværk kommune, den ..71.april.1981,

B ̂/arsen
kommuna.1 direktør

Indført i dagbogen, den

y

INDFØRT l DAGBOGf-N
RETTEN ! FRFDFRIKSSUMD

d.2U;81 0 5 1 0 0
AEDKT. i FREDERIKSVÆRK
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L B, Thomsen
rn.
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