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Lokalplanen angår Dem!

Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner, når den fin-
der det nødvendigt for at sikre en sammenfattende
planmæssig udvikling af et område.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennem-
føres større udstykninger eller større bygge- eller
anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyg-
gelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse.

For at sikre borgerne indsigt og medindflydelse på
planlægningen fremlægger Byrådet først et forslag
til lokalplan.

I fremlæggelsesperioden kan borgere og myndighe-
der indsende bemærkninger, indsigelser og æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb bliver forsla-
get og alle modtagne indlæg behandlet af Byrådet,
der herefter kan vedtage lokalplanen endeligt med
eventuelle justeringer.

Lokalplanens baggrund.

I forbindelse med den løbende udarbejdelse af
lokalplaner i kommunen er det blandt andet et
ønske at få afløst de tilbageværende byplanvedtæg-
ter af lokalplaner. Samtidig benyttes lejligheden til
at justere og opdatere bestemmelserne, således at
de bliver nemmere at arbejde med i det daglige.

Lokalplanens formål og indhold.

Formålet med lokalplanen er at få afløst den eksi-
sterende Partielle Byplanvedtægt med en lokalplan,
da en række af vedtægtens bestemmelser ikke læn-
gere er tidssvarende, og derfor jævnligt giver anled-
ning til problemer.

Formålet er desuden, at der med en generel juste-
ring, tilpasning og opdatering af bestemmelserne
vil fremkomme et bedre arbejdsværktøj til brug i
kommunens behandling af byggesager og lignende
ved at bringe de bygningsmæssige bestemmelser i
overensstemmelse med de gældende bygningsreg-
lementer.

Endelig er det formålet at opstille klare retningsli-
nier for industriområdet ved Undalsvej. Med hen-
blik på at kunne udpege de virksomhedstyper, som
erfaringsmæssigt kan give anledning til nabogener,
er der foretaget en inddeling af virksomhederne i
forskellige klasser. Denne klassificering er foreta-
get med udgangspunkt i Miljøministeriets håndbog
om miljø og planlægning.

Lokalplanens forhold til anden planlæg-
ning

Regionplan 1993.

Lokalplanen er i overensstemmelse med regionpla-
nens retningslinier.

Kommuneplan 1994-2006.

I kommuneplanen er fastlagt følgende lokalplan-
rammer for området:

6.10 Centerområde i Kregme.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for
området, skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til offent-
ligeformål, herunder institutioner, mindre
dagligvareforretninger samt grønt område,

b. at bebyggelsesprocenten for området under
et ikke overstiger 50,

c. at området friholdes for anden bebyggelse
end den tilformålet nødvendige,

d. at bebyggelse ikke opføres med mere end to
etager uden udnyttelig tagetage, og

e. at der som grundlag for lokalplanlægninger
udarbejdes en samlet plan f or hele området.

6.11 Undalsvej.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for
området, skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til er-
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hvervsformål, der ikke medfører gener i form
af forurening, herunder industri, større lager-
og værkstedsvirksomhedsamtforsyningsvirk-
somhed,

b. at ingen grund udstykkes med mindre areal
end 1200 m2,

c. at bebyggelsens rumfang ikke overstiger 2
m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal
ikke overstiger 1/3 afgrundarealet, og

d. at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 meter.

6.12 Kregme.

En lokalplan, der træffer bestemmelser for
området, skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til bolig
formål med mulighed for tilhørende kollekti-
ve anlæg, offentlige institutioner og mindre
butikker til kvarterets daglige forsyning samt
nærmere angivne erhvervstyper, der kan ind-
passes i området uden gene virkninger i for-
hold til omgivelserne. Ejendommene må kun
anvendes til erhvervsformål, når erhvervet
drives i tilknytning til en på ejendommen be-
liggende bolig for indehaver, bestyrer eller
lignende person med tilknytning til virksom-
heden,

b. at bebyggelsesprocenten for hver enkelt e-
jendom ikke overstiger 25,

c. at bebyggelse ikke opføres med mere end en
etage med udnyttelig tagetage, og

d. at områdets støjbelastning undersøges nær-
mere, før lokalplanlægning og anvendelsen
fastlægges i henhold hertil, jf. rammedelsens
generelle bemærkninger vedr. støj.

Partiel Byplanvedtægt.

På området er der en Partiel Byplanvedtægt nr. 13
for et industri- og boligområde i Kregme sogn.
Vedtægten er vedtaget af Kregme-Vinderød sogne-
råd den 31. marts 1964, og godkendt af Boligmini-

steriet den 2. december 1965.

Vedtægten har til formål at opdele området i et bo-
ligområde og et industriområde ved Undalsvej. Der
udlægges et mindre område til butikker (i ram-
meområde 6.10) og 2 grønne områder (i rammeom-
råde 6.10, ved Undalsvej og ved Askevej/Lindevej.

Byplanvedtægtens bestemmelse vil i videst muligt
omfang søges indarbejdet i lokalplanen.

Deklarationen

På området er tinglyst følgende parcelserklæringer
og områdeservitutter:

a. Parcelsalgserklæring lyst den 8. december 1970,
gældende for matrikler begyndende med 16.

b. Parcelsalgserklæring lyst den 17. juli 1969, gæl-
dende for matriklerne lllo til og med l Ilt.

c. Parcelsalgserklæring lyst den 19. juli 1968, gæl-
dende for matrikler begyndende med l li på nær
llia og Hib, llk og matriklerne llla til og med
l Ile og l Ile til og med llli.

d. Parcelsalgserklæring fra den 22. juni 1966, gæl-
dende for matriklerne 11 et til og med lleø, matrik-
ler begyndende med llf, lig og l Ih samt matrik-
lerne llia og Hib.

e. Parcelsalgserklæring lyst den 4. juli 1969, gæl-
dende for matriklerne lOgh og lOgi.

f. Parcelsalgserklæring lyst den 8. juli 1971, gæl-
dende for matriklerne lOgk til og med lOgø, lOha
til og med lOhm og Ulk til og med l lin.

g. Parcelsalgserklæring lyst den 20. december
1962, gældende for matriklerne lOer til og med
lOeø, lOfatil og med lOfæ og lOga.

Herudover er der lyst servitutter og deklarationer til
sikring af kloakledninger, vandboringer og over-
sigtsarealer m.v. på en lang række ejendomme i
området.

Vandforsyningsplan.

Lokalplanområdet er beliggende i grundvandsbe-
skyttelseszone l i henhold til Regionplan 1993.
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Der må således ikke placeres anlæg eller aktiviter
der kan medføre forurening afgrundvandet

Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksværk
Kommunes Vandforsyningsplan.

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende
inden for Kregme Sogns Vandværks forsyningsom-
råde, og skal fortsat vandforsynes fra dette vand-
værk. Vandværket er beliggende på matrikelnum-
mer lOeq Kregme.

Resten af lokalplanområdet er beliggende i et
område der vandforsynes fra De Kommunele Vær-
ker.

Spildevandsplan.

Lokalplanområdet er omfattet af Frederiksværk
Kommunes Spildevandsplan, af områdenummer
504, 505, 506, 508, 511, 512, 541 og 551.

Varmeforsyningsplan.

Lokalplanområdet er beliggende inden for Frede-
riksværk Kommunes områder for kollektiv varme-
forsyning.

Fællesantenneanlæg.

Lokalplanområdet er forsynet med hybridnet ned-
lagt af EFFO. Der er ikke tilslutningspligt til
hybridnettet.

Lokalplanens forhold til anden lovgiv-
ning

Lov om planlægning.

Planloven indeholder bl.a. de formelle regler og
procedurer for planers udarbejdelse og indhold.

Kapitel l Formål:

§ l Loven skal sikre, at den sammenfattende
planlægning forener de samfundsmæssige
interesser i arealanvendelsen og medvirker til
at værne om landets natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og

for bevarelsen af dyre- og plantelivet

§ 2 Loven tilsigter særlig,

1) at der udfra en planmæssig og samfunds-
økonomisk helhedsvurdering sker en hensigts-
mæssig udvikling i hele landet og i de enkelte
amtskommuner og kommuner,

2) at der skabes og bevares værdifulde bebyg-
gelser, bymiljøer og landskaber,

3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væs-
entlig natur- og landskabsressource,

4) at forureningen af luft, vand og jord samt
støjulemper fore bygges, og

5) at offentligheden i videst mulig omfang ind-
drages i planlægningsarbejdet

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til de retnings-
linier og procedurer, der fremgår af planloven og
tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Kapitel 2a. Planlægning af kystområderne:

§ 5a Landets kystområder skal søges friholdt
fra bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængi-
ge af kystnærheden.

stk 2 Miljøministeren skal følge udviklingen og
anvende beføjelserne til at sikre, at nationale
planlægningsinteresser i kystområderne vare-
tages efter denne lov.

stk 3 Kystnærhedszonen, der omfatter landzo-
nerne og sommerhusområderne i kyststom
raderne, fremgår afkortbilag til loven.

For så vidt angår lovens kap. 2a, Planlægning i
kystområderne, er redegørelse for forholdene
ikke nødvendig, da der er tale om et eksiste-
rende tæt bebygget område i byzone, og lokal-
planen ændrer ikke på dette forhold.

Lov om Naturbeskyttelse.

Lokalplanområdet omfatter ikke naturområ-
der, anlæg m.m., der er omfattet af Lov om
naturbeskyttelse.
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Byggeloven.

Byggeloven gælder for alt byggeri, og der skal
foreligge byggetilladelse forinden, der bygges nyt,
eller tilbygges efter gældende bygningsreglemen-
ters bestemmelser.

Museumsloven.

I medfør af museumslovens kap. VI, § 26 skal alt
arbejde indstilles, såfremt der afdækkes eller
berøres et fortidsminde. Fundet skal straks anmel-
des til Frederiksværkegnens Museum. Museet har
oplyst, at der inden for lokalplanområdet forefindes
3 steder af forhøjet arkæologisk interesse.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder: et vil-
lakvarter, et mindre industriområde og et centralt
beliggende område til centerformål.

Villakvarteret er hovedsageligt opført i perioden fra
efter 2. verdenskrig til ind i halvfjerdserne med
hovedvægten lagt på slutningen af perioden. Den
ældste bebyggelse er beliggende langs Strandvejen,
Hillerødvej og Lille Kregmevej.

Industriområdet blev udlagt i forbindelse med ved-
tagelsen af Partiel Byplanvedtægt nr. 13 i 1965. I
området ligger der to maskinfabrikker, et depot,
EFFOs hovedkontor m.m., en medicinalvarevirk-
somhed og en række mindre erhvervsvirksomhe-
der.

Centerområdet er udlagt i forbindelse med vedta-
gelsen af Partiel Byplanvedtægt nr. 13 i 1965.
Området er tiltænkt at skulle betjene lolkalområdet
med butikker, offentlige institutioner, kontorer og
lignende. En større del af området er tænkt udlagt
som grønt område. Udover det grønne område er
der hidtil kun etableret en børneinstitution i områ-
det.

Der er gennem området ført en 132 kV højspænd-
ingsforbindelse på master fra Kappalhøjvej via
Hyrdebakken og Askevej mod Strandvejen. NESA
planlægger at jordlægge denne forbindelse fra Lille
Kregmevej via Hillerødvej og Kappelhøjvej til det
punkt, hvorfra forbindelsen i dag føres som jordka-
bel. Arbejdet forventes udført i 1996 eller 1997.

I forbindelse med HFHJ's planer om at øge hastig-
heden til 100 km/t og i forbindelse hermed at sikre
eller nedlægge en række overkørsler over banen
planlægges overkørsel nr. 63 på Kildebakkevej
nedlagt i 1996 eller 1997 og erstattet af en vej
parallelt med banen frem til den med bomme sikre-
de overkørsel nr 64 ved Unholtvej.

Lokalplanens retsvirkninger.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Fra det tidspunkt, forslaget til lokalplanen bliver
offentliggjort, og indtil den endelige vedtagelse
(dog højst et år) må de ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan fore-
gribe indholdet af den endelige plan. Den eksiste-
rende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil,
hvilket fremgår af § 17 i planloven. Efter udløbet af
indsigelsesfristen, som angivet i følgeskrivelsen og
inden endelig godkendelse af lokalplanen, kan
Byrådet tillade mindre byggerier, såfremt de ikke
strider mod lokalplanen.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrådet god-
kende forslaget endeligt. Hvis der er indsigelser til
forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst
ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af pla-
nen kan der foretages ændring af det offentliggjor-
te forslag. Hvis ændringerne er væsentlige for
andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget
ændringen, kan vedtagelse ikke ske, før de pågæl-
dende har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis
ændringerne er så omfattende, at der reelt forelig-
ger et nyt planforslag, skal forslaget ud til ny
høring.

Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år
efter indsigelsesfristens udløb, bortfalder forslaget
til lokalplan.

Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offent-
liggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse.

Lokalplanens endelige retsvirkningen

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse af lokalplanen må ejendomme, der er
omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges i
overensstemmelse med planens bestemmelser.
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Lovlig eksisterende bebyggelse eller anvendelse,
som er etableret før offentliggørelsen af lokalplan-
forslaget, og som ikke er i overensstemmelse med
denne, kan fortsætte som hidtil. En lokalplan med-
fører ikke en "handlepligt" til at ændre lovligt, bes-
tående forhold i overensstemmelse med planen.
Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de
eksisterende lovlige forhold

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser
under forudsætning af at det ikke ændrer den særli-
ge karakter af det område, der søges skabt ved
lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanen fortræn-
ges af planen.

Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning
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Bestemmelser

I henhold til Lov om planlægning, nr. 388, lovbe-
kendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994 fastsættes
hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævn-
te område.

§ l Lokalplanens formål.

Lokalplanen har til formål:

l. l Formålet med lokalplanen er at få afløst den
eksisterende Partielle Byplanvedtægt med en
lokalplan, da en række af vedtægtens bestem-
melser ikke længere er tidssvarende, og derfor
jævnligt giver anledning til problemer.

l .2 Formålet er desuden, at der med en generel
justering, tilpasning og opdatering af bestem-
melserne vil fremkomme et bedre arbejds-
værktøj til brug i kommunens behandling af
byggesager og lignende.

l .3 Endelig er det formålet at opstille klare ret-
ningslinier for industriområdet ved Undalsvej
Med henblik på at kunne udpege de virksom-
hedstyper, som erfaringsmæssigt kan give an-
ledning til nabogener, er der foretaget en ind-
deling af virksomhederne i forskellige klasser.
Denne klassificering er foretaget med ud-
gangspunkt i Miljøministeriets håndbog om
miljø og planlægning.

§ 2 Lokalplanens område.

2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæfte-
de kortbilag, og omfatter følgende matrikel-
numre, alle af Kregme By, Kregme sogn:

7k, 7p, 7q, 7s, 7bæ, Tbø og 7ca.

8d, 8h og 8ae.

9b, en del af 9c, 9d, 9h, 9i, 9k, 91, 9m, 9n, 9o,
9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 90,
9aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak,
9am, 9ao og 9ap.

lOa, lOb, lOk, 101, lOq, lOr, lOs, lOt, lOv,
lOx, lOy, lOz, lOæ, 100, lOaa, lOab, lOad,

lOae, lOaf, lOah, lOai, lOak, lOam, lOan,
lOao, lOap, lOaq, lOar, lOas, lOat, lOau,
lOav, lOax, lOay, lOaz, lOaæ, lOaø, lOba,
lObb, lObc, lObd, lObe, lObf, lObg, 10bh?
lObi, lObk, lObl, lObm, lObn, lObo, lObp,
lObq, lObr, lObs, lObt, lObu, lObv, lObx,
lOby, lObz, lObæ, lObø, lOca, lOcb, lOcd,
lOce, lOcf, lOcg, lOch, lOci, lOck, lOcl,
lOcn, lOco, lOcq, lOcr, lOcs, lOct, lOcu,
lOcv, lOcx, lOcy, lOcz, lOcæ, lOcø, lOda,
lOdb, 10de, lOdd, lOdf, lOdg, lOdh, lOdi,
lOdk, lOdl, lOdm, lOdn, lOdo, lOdp, lOdq,
lOds, lOdt, lOdu, lOdv, lOdx, lOdy, lOdz,
lOdæ, lOdø, lOea, lOeb, lOec, lOed, lOee,
lOef, lOeg, lOeh, lOei, lOek, lOel, lOem,
lOen, lOeo, lOeq, lOer, lOes, lOet, lOeu,
lOev, 10ex,10ey, lOez, lOeæ, lOeø, lOfa,
lOfb, lOfc, lOfd, lOfe, lOff, lOfg, lOfli, lOfi,
lOfk, lOfl, lOfin, lOfii, lOfo, lOfp, lOfq, lOfr,
lOfs, lOft, lOfu, lOfv, lOfx, lOfy, lOfz, lOfz,
lOfø, lOga, lOgb, lOgd, lOgf, lOgg, lOgh,
lOgi, lOgk, lOgl, lOgm, lOgn, lOgo, lOgp,
lOgq, lOgr, lOgs, lOgt, lOgu, lOgv, lOgx,
lOgy, lOgz, lOgæ, lOgø, lOha, lOhb, lOhc,
lOhd, lOhe, lOhf, lOhg, lOhh, lOhi, lOhk,
lOhl, lOhm, lOhn, lOho, lOhp, lOhr, lOhs,
lOht, lOhu, lOhv, lOhx, lOhy, lOhz, lOhæ,
lOhø, lOia, lOib, lOic, lOid og lOie.

Opmærksomheden henledes på, at matrikel-
nummer lOb består af to parceller beliggende
i henholdsvis område A og område B.

llae, llay, llaø, llbc, llbk, llbl, llbnu
llbn, llbq, llbr, l Ibs, llbt, llbu, llcc,
lied, llce, llco, l let, llcz, llcæ, llcø,
lldd, lldh, Udi, lldk, lldl, lldm, Ildn,
lido, lldp, lldr, Ilds, lldv, lldx, lldy,
lldz, lldæ, Udø, llea, lleb, llec, lied,
llee, llef, l leg, lleh, llei, llek, Hel,
l lem, lien, lleo, lleo, Hep, lleq, lien
l les, l let, lleu, Hev, l lex, lley, llez,
lleæ, lleø, llfa, llfb, llfc, llfd, llfe, llff,
llfg, lift, llfi, llflk, llfl, Ufin, llfe, Ufo,
llfp, llfq, llfr, llfs, lift, llfu, llfv, Hik,
llfy, llfz, llfæ, llfø, liga, llgb, lige,
llgd, lige, llgf, llgg, llgh, llgi, llgk,
Ugl, llgm, lign, llgo, llgp, llgq, Hgr,
ligs, ligt, llgu, llgv, Hgx, llgy, llgz,
llgæ, llgø, Uha, llhb, llhc, llhd, llhe,
llhf, llhg, llhh, llhi, llhk, llhl, llhm,
llhn, llho, llhp, llhq, llhr, llhs, llht,
Uhu, llhv, llhx, Hhy, llhz, llhæ, llhø,
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llia, Hib, llie, llif, Hig, llih, llii, Hik,
Hil, l lim, Hin, llio, Hip, lliq, l lir, l lis,
Hit, lliu, l liv, l lix, lliy, lliz, lliæ, lliø,
llka, llkb, llkc, llkd, llke, llkf, llkg,
llkh, llki, llkk, llkl, llkm, llkn, llko,
llkp, llkq, llkr, llks, llkt, llku, llkv,
llkx, llky, llkz, llkæ, llkø, llla, 11 Ib,
lllc, llle, Ulf, l lig, lllh, llli, Ulk, Ulm,
l lin, lllo, lllp, lllq, lllr, lllsog l Ilt,

16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i,
16k, 161, 16m, 16n, 160, 16p,16q, 16r, 16s,
16t, 16u, 16v, 16x, 16y, 16z, 16æ,

samt alle matrikler, der måtte blive udstykket
heraf.

2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne
A, B, Cl og C2 som vist på kortbilag 1.

Område A omfatter alle matrikler, der ikke er
nævnt under område B, Cl eller C2.

Område B omfatter lOb, lOgf og lldv alle af
Kregme By, Kregme sogn.

Område Cl omfatter 9c, 9ad, 9ad, 9ag, 9ah,
9ai, 9ak, 9am, 9ao og 10 gd alle af Kregme
By, Kregme sogn.

Område C2 omfatter 7k, 7p, 7q, 7s, 7bæ, 7bø
og 7ca alle af Kregme By, Kregme sogn.

§ 3 Områdets anvendelse.
pi. § 15 stk. 2 nr. 2

3.1 Område A:

3.1.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligfor-
hold med mulighed for tilhørende kollektive
anlæg, offentlige institutioner og mindre bu-
tikker til kvarterets daglige forsyning samt
nærmere angivne erhvervstyper, der kan ind-
passes i området uden genevirkninger i for-
hold til omgivelserne. Ejendommene må kun
anvendes til erhvervsformål, når erhvervet
drives i tilknytning til en på ejendommen be-
liggende bolig for indehaver, bestyrer eller
lignende person med tilknytning til virksom-
heden.

3. l .2 På hver selvstændig matrikuleret ejendom
må kun opføres eller indrettes een bolig.

3.1.3 Matrikel nr. lOb må ikke anvendes til bebyg-
gelse, og skal henligge som grønt område.

3.2 Område B:

3.2.1 Områdets anvendelse fastlægges til offentlige
formål, herunder institutioner, mindre daglig-
vareforretninger samt grønt område.

3.2.2 Området friholdes for anden bebyggelse end
den til formålet nødvendige.

3.3 Fælles for område A og B:

3.3. l Der må ikke indrettes eller opføres bebyggel-
se til benzinsalg eller autoservice indenfor
områderne.

3.4 Område Cl og C2:

De to erhvervsområder klassificeres støjmæssigt og
som type. Støj typen udstikker vejledende grænse-
værdier for støjbelastningenfra virksomheder målt
udendørs, mens virksomhedstypen giver vejleden-
de afstande mellem boliger og erhverv under hen-
syntagen til erhvervenes mulige gener for naboer.

3.5 Område Cl:

3.5.1 Området fastlægges til erhvervsformål, og
klassificieres som et klasse 5 område i hen-
hold til Regionplan 1993. Området er belig-
gende under 150 m fra arealer til forurenings
følsom anvendelse, hvorfor der ved etablering
af nye klasse 5 virksomheder, eller ved væs-
entlige udvidelser af eksisterende virksomhe-
der, skal. foretages konkrete miljøundersøgel-
ser, som godtgør, at der ikke er uacceptable
miljøgener forbundet hermed.

3.5.2 Området udlægges støjmæssigt som et type 2-
område i henhold til Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5, 1984.

3.5.3 Der må kun opføres eller indrettes beboelse i
området, såfremt det kan dokumenteres, at
den pågældende virksomheds forsvarlige drift
kræver, at der uden for normal arbejdstid er en
person til stede.

3.5.4 Matrikel nr. 9ad må anvendes til offentlig for-
syningsvirksomhed med mulighed for at styk-
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ke fra til en anvendelse under hensyntagen til
de på matriklen liggende ledninger og matrik-
lens karakter

3.6 Område C2:

3.6.1Området fastlægges til blandet beboelse og
erhvervsformål. Området klassificeres som et
klasse 3 og 4 område i henhold til Region-
plan 1993.

3.6.20mrådet udlægges støjmæssigt som et type 3-
område i henhold til Miljøstyrelsens vejled
ning nr. 5, 1984.

§ 4 Udstykning.
pi. §15 stk. 2 nr. 3.

4.1 Område A:

4.1.1 Grunde må ikke udstykkes med mindre areal
end 800 m2.

4.2 Område Cl og C2:

4.2.1Grunde må ikke udstykkes med mindre areal
end 1200 m2.

§ 6 Ledningsforhold
pi. § 15 stk. 2nr. 5.

6. l Elledninger skal fremføres i jorden, herunder
også ledninger til belysningsanlæg.

6.2 Indenfor området kan opføres transformersta-
tioner eller andre stationer til kollektiv forsy-
ningsvirksomhed, når de ikke har mere end 30
m2 bebygget areal og ikke gives en højde af
mere end 3 m over terræn, og udformes i o-
verensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

§ 7 Bebyggelsens beliggenhed.
pi. §15 stk. 2 nr. 6.

7.1 Område A, Cl og C2:

7.1.1 Bygninger i området skal placeres med faca-
der og tagrygninger parallelt med eller vinkel
ret på den vej, hvortil grunden har vejadgang.

7.1.2 Garager, udhuse, småbygninger, cykelskure
og lignende kan placeres andre steder under
iagttagelse af, at de harmonerer med de om-
kringliggende bygninger og området i øvrigt.

7.2 Område B:

§ 5 Vej- og stiforhold.
pi. § 15 stk. 2 nr. 4.

5.1 Der pålægges byggelinier langs Hillerødvej i
en afstand af 15 meter fra vejmidte.

5.2 Langs lokalplanområdets øvrige veje pålæg-
lægges byggelinier i en afstand af 10 meter
fra vejmidte.

5.3 I særlige tilfælde kan byggelinien langs om-
rådets mindre betydende veje efter Byrådets
skøn i hvert enkelt tilfælde for garager og car-
porte nedsættes til 7,5 meter.

5.4 Der må kun være een indkørsel til hver parcel.

5.5 Veje og stier må ikke uden Byrådets tilladel
se lukkes med bomme eller andet, der kan
hindre en naturlig færdsel.

7.2. l Ved opførelse af større samlet bebyggelse skal
bygningernes placering foretages i henhold til
en samlet helhedsplan.

§ 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden.
pi. § 15 stk. 2 nr. 7.

Bebyggelsesprocenter:

8.1 Område A:

8.1.1 Indenfor området må bebyggelsesprocenten
på nogen selvstændig matrikuleret ejendom
ikke overstige 25%.

Område B:

8.2.1 Bebyggelsesprocenten for området under et
må ikke overstige 50%.
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83 Område Cl og C2:

8.3.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejen-
dom må ikke overstige 33%.

8.3.2 Bebyggelsens rumfang må ikke overstige 2
m3 pr m2 grundareal.

Øvrige bestemmelser:

8.4 Område A:

8.4.1 Bebyggelse må ikke opføres med mere end én
etage med udnyttelig tagetage.

8.4.2 Tage på beboelsesbygninger må ikke oversti-
ge en vinkel med det vandrette plan på 30 gra-
der.

8.4.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted i
forbindelse med et i henhold til § 3 tilladeligt
erhverv og da kun efter Byrådets nærmere
godkendelse.

8.4.4 Bebyggelsens ydervægge skal fremstå som
facademur i teglsten, kalksandsten eller letbe-
tonblokke, eller som pudset væg i farverne
rød, gul eller hvid samt j ordfarver.

8.4.5 Udhuse og småbygninger kan udføres i andre
materialer og i farver, som harmonerer med
bygningerne og området i øvrigt.

8.4.6 Tagbelægning skal fremstå med teglsten, be-
tontagsten, etemitplader, stålplader eller
skifer i farverne rød, gul, brun, sort, grå eller
blandinger heraf. Udhuse, carporte, cykel-
skure og lignende samt bygninger med flade
tage må dog herudover belægges med pap.

8.4.7 Der kan med Byrådets særlige tilladelse i
hvert enkelttilfælde, tillades brug af Plastpla-
der (PVC-plader og lignende) som tagbelæg-
ning.

8.4.8 Synlige antenner, parabolantenner med en di-
ameter over 70 cm og lignende må ikke op-
sættes på bygninger i området. Byrådet kan
meddele godkendelse af enkeltanlæg, når an-
lægget tjener til et bredere formål. Der er mu-
lighed for tilslutning til hybrinet i lokalplan-
området.

8.5 Område B:

8.5.1 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2
etager uden udnyttelig tagetage,

8.5.2 Tagenes vinkel med det vandrette plan skal
være mellem 15 og 45 grader

8.5.3 Skiltning og reklamering må finde sted i for-
bindelse med en i henhold til § 3 tilladelig
virksomhed og da kun efter Byrådets nærme-
re godkendelse.

8.5.4 Bebyggelsens ydervægge skal fremstå som
facademur i teglsten, kalksandsten eller letbe-
tonblokke, eller som pudset væg i farverne
gul, rød eller hvid, samt jordfarver.

8.5.5 Udhuse og småbygninger kan udføres i andre
materialer og i farver, som harmonerer med
bygningerne og området i øvrigt.

8.5.6 Tagbelægning skal fremstå med teglsten, be-
tontagsten, etemitplader, stålplader eller skif-
fer i farverne rød, gul, brun, sort, grå eller
blandinger heraf. Udhuse, carporte, cykelsku-
re og lignende, må dog herudover belægges
med pap.

8.5.7 Synlige antenner, parabolantenner og lignen-
de må ikke opsættes på bygninger i området.
Byrådet kan meddele godkendelse af enkelt-
anlæg, når anlægget tjener til et bredere for-
mål. Der er mulighed for tilslutning til hybrid-
net i lokalplanområdet.

8.6 Område C l og C2:

8.6.1 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter.

8.6.2 Tagenes vinkel med det vandrette plan må ik-
ke overstige 45 grader.

8.6.3 Skiltning og reklamering må finde sted efter
Byrådets nærmere godkendelse.

8.6.4 Ydervæggene skal fremtræde i murværk, be-
tonfacadeelementer eller stålplade i farver og
kontur, der ikke afviger fra områdets karakter.

8.6.5 Småbygninger kan udføres i andre materialer
og i farver, som harmonerer med bygningerne
og området i øvrigt.
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8.6.6 Tage skal dækkes med tagsten, tagpap, stål-
plader eller skifer i farver, der ikke afviger fra
områdets karakter.

8.6.7 Synlige antenner, parabolantenner og lignen-
de må ikke opsættes på bygninger i området.
Byrådet kan meddele godkendelse af enkelt-
anlæg, når anlægget tjener til et bredere for-
mål. Der er mulighed for tilslutning til hybrid-
net i lokalplanområdet. Der kan efter byrådets
skøn tillades antenner, der tjener et praktisk
formål i virksomhedens daglige drift.

§ 9 Ubebyggede arealer.
pi. § 15 stk. 2 nr. 9.

9.1 Område A:

9.1.1 Ubebyggede arealer på de enkelte ejendom-
me, der ikke benyttes til gårdsplads eller lig-
nende, skal anlægges og vedligeholdes som
have.

9. l .2 Der må i forbindelse med et i § 3 nævnt er-
hverv kun foretages facadeudsmykning og
opsætning af reklameskilte, markiser m.v.
efter Byrådets godkendelse.

9. l .3 Kommunen kan forlange, at der på en ejen-
dom skal udlægges areal til to biler pr. bolig
på grunden.

9.2 Område B:

9.2.3 Der må i forbindelse med erhverv på en ejen-
dom foretages facadeudsmykning, opsætning
af reklameskilte og markiser efter Byrådets
godkendelse.

9.3 Fælles for område A og B:

9.3.1 Ubebyggede arealer, der er udlagt til offentlig
benyttelse, skal ved beplantning, befæstelse
eller lignende gives et ordentligt udseende.

9.3.2 Inden for områderne må der ikke, ud over af-
og pålæsning, ske parkering af lastbiler, bus
ser og større varevogne (totalvægt over 3500
kg) samt hensættelse af uindregistrerede biler,
campingvogne og motorcykler. Der må ligele
des ikke foretages hensættelse af kølbåde,

skurvogne, ombyggede skurvogne og lign..

9.4 Område Cl og C2:

9.4.1 Ubebyggede arealer på de enkelte ejendom-
me, der ikke benyttes til gårdsplads eller lig-
nende, skal gives et udseende, der efter Byrå-
dets skøn ikke virker skæmmende på omgi-
velserne.

9.4.2 Inden for området må der ikke ske hensættel-
se af uindregistrerede biler, campingvogne,
kølbåde, skurvogne o.L, der ikke indgår som
en del af virksomhedens drift.

9.5 Fælles for alle områder:

9.5.1 Oplagring samt fast opstilling af containere
må ikke finde sted.

9.5.2 Der må ikke foretages oplæg, der efter Byrå-
dets skøn er skæmmende.

9.5.3 Synlige antenner, parabolantenner, fritstående
master og lignende må ikke opstilles på grun-
dene i lokalplanområdet. Byrådet kan medde-
le godkendelse af enkeltanlæg, når anlægget
tjener til et bredere formål. Der er mulighed
for tilslutning til hybridnet i lokalplanområ-
det.

9.5.4 Der må ikke foretages terrænregulering på
mere end + - 0,5 m, i forhold til eksisterende
terræn, og ikke nærmere skel end 1,0 m.

§ 10 Ophør af gyldighed for andre bestemmel-
ser.
pi. § 15 stk. 2. nr. 16.

10.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophører
gyldigheden af Partiel Byplanvedtægt nr. 13,
for industri- og boligområde i Kregme sogn.

10.2 Bestemmelser i deklarationer og servitutter,
der er i strid med lokalplanen, ophører med at
have gyldighed.

§ 11 Tilladelser fra andre myndigheder.

11.11 medfør af museumslovens § 26, skal alt ar-
bejde indstilles, såfremt der afdækkes eller
berøres et fortidsminde. Fund skal anmeldes
til Frederiksværkegnens Museum.
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§ 12 Tilsyn og dispensation.

12.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51
stk. l, overholdelse af bestemmelserne i lo-
kalplanen.

12.2 Byrådet kan, som angivet i planlovens § 19,
dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen,
hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen.

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

14 Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning



Lokalplan 06.12 Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning.
Således vedtaget som forslag til lokalplan 06.12 af Frederiksværk Byråd den 12. marts 1996.

H.C. Mrøsted
borgmester

J\ ns
koti

Jacobsen
mun ddirektør

Således vedtaget endeligt som lokalplan 06.12 af Frederiksværk Byråd den 10. september 1996

f IC. Mønsted
borgmester

ens Jacobsen
kommur aldirektør
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