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LOKALPLANENS FORMAL OG IEJDHOLD. 

D e n n e  lokalplans formal er at skabe 
mulighed for, at alsted B r u g s  kan 
udvide sit  areal med 1100 m2 for der- 
igennem at forbedre dagligvarehandlen 
i @lstedt 

Den eksisterende tilbygning planhg-  
ges mbygget til lagerfunktimer. 
Den eksisterende bygnhg langs med 
Byvej plan-ges ombygget til eventu- 
e l  udlejning til l iberal t  erhverv, 
f.eks. et pengeinstitut, 

t 

Bagved (@st for) den eksisterende 
b y d n g  og langs m e d  jernbanen, pH 
det areal, der i dag €ungerer som 
P-plads, planlqges op€#rt en ny byg- 
ning i forhngelse af den gamle byg- 
ning. 

Den nye tilbygning vi1 bl ive  bygge t  
son 3 store byqningskroppe (17x18 m), 
forskudts ca. 2 m i forhold til hinan- 
den og i forhold til del  samlede byg- 
geri’s lamgderetning lee tegningen) . 
Ny inlEgang til Brugsen bliver fra 
nordsiden (modsat nuvzzende indgangl. 

Facadesne p b  den nye t i l b y g n i n g  b l i -  
ver som p$ den eksisterende bygning, 
pudsede facader i lyse (hvide-grb) 
Earver. 



Desuden forsynes facaderne pg den 
nye t i l b y g n i n g  med "gr#nne vinduer" , 
vindues-store forsaninger af mur- 
W k e t  i forhold til facadel in ien  
(se tegningen). 
I d i s s e  "fordybninger" opszttes l i s -  
ter  ps kryds ( t r e l l a g e w k )  og der 
plantes klatreplanter ved fundamen- 
tet ud f o r  hvert enkelt "grplnt vin- 
due". 

A€ hensyn til dagslys ved s a x l i g e  
arbejdsfunktioner kan der dog undta- 
gelsesvis is&tes afmindelige vindu- 
er i gavl  mod syd$st  og i facade mod 
nordpjst. 

Den nye t i l bygn ing  og den eksisteren- 
de flade t i l b y g n i n g  forsynes med 
asymetriske tage med ca. 20 grader 
h d d n i n g ,  som vist p5 teqningen.  
Tagene b e k M e s  med balgeeternit og 
€or at skabe et helhedsindtryk, ud- 
s k i f t e s  tegltagstenene pa den eksis- 
terende bygning langs med Byvej med 
bglgeetexnit. 

P a r k e r i n s s f  o r h o l d .  
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GRmNNE VPNDUER 

De eksisterende P-pladser mellem 
Brugsen og jernbanen og bagved Brug- 
sen, til brug for  kundeparkering, 
nedhgges.  





Stiforbindelser«

Der er i dag asfalteret sti fra Væn-
get og langs eksisterende P-plads'
øst- og sydskel, langs jernbanen.
Stien fortsætter i et fortov langs
Brugsens sydfacade frem til Byvej.
Denne sidste del af stien er ved de-
klaration udlagt på Brugsens areal.

Hele denne sti foreslås nedlagt til
fordel for etablering af en ny sti
langs den nye brugs' nordfacade, så-
ledes som vist på nederste tegning.

NUVÆRENDE FORM O UD

FORHOUD



Bep la n t n f n g s  f orho Id 

Der planlagqes etableret et beplant- 
ningsbaelte. 
Dex vi1 dledes langs den nordlige 
og flstlige kant af den nye parke- 
ringijrplads blive plantet lave t m r  
(hvidtjgrnl i apredte qmpper. Mel- 
l e m  hvidtj@rn plaatea b#geM. 
Ud for og langs m d  den nye tilbyg- 
ninga Bstvendte og sydvendte facade 
plantes lave t-r, bslske og slyng- 
planter. 
Der plantes t m r  mod Byvej og endel- 
ig plantes der bdgekk mndt om eontai- 
ner- og personaleparkeringsplads ayd 
for bruqsen, Denne b k  4 af hensyn 
til aversigten over jernbanen ikke 
bLim hajere end 1 m (se I flvrigt 
kortbilag nr. 41. 

Det fsamtidigs gadeblllede. 

Det fremtldige gadebillede vil blive 
mdret n q e t  i forhold til det gaae- 
bi lI .de ,  der kendes i dag. 

g l ~ t e d  by kan beskrives sorn en by be- 
stdende af enfamiliehum. 
Kun H+H fndustr i  A / S ,  skolen,  kirken 
og d e t  nye sygehusvaskerl kan siges 
at markere s i g  i landskaht  og i by- 
bflledet med store bygninger ogJe1- 
Le r store t agflader . 

I 

Den nye fllsted Brugs vi1 med s i n  p i -  
-Me udvidelse blive en msrkant 
bygning i det centrale bybillede, ea. 
8 2  m lang og ca. 30 m p& det brede- 
Stem 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING. 

Kommuneplan 1982-92. 

I kommuneplanens hovedstruktur er 
Ølsted udpeget som et af 6 lokalcen- 
tre i kommunen. 
Udpegningen er foretaget for at ska- 
be planlægningsrwssig baggrund for 
en rimelig forsyning med offentlig 
og privat service. 

Brugsen i Ølsted er i væsentlig grad 
med til at sikre dagligvareforsynin- 
gen i Ølsted. 

Lokalplanen er omfattet af rammebe- 
stemmelserne for Ølsted by som vist 
på kortet på denne side. 
Rammebestemmelserne er gengivet som 
bilag 1, bag i dette hæfte. 

Der er ingen byplanvedtægter for om- 
rådet. 



LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

Efter Byrådets endelige vedtagelse
og offentliggørelse af lokalplanen
må ejendomme, der er omfattet af pla-
nen, kun udstykkes, bebygges eller
ændre anvendelse i overensstemmelse
med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse
af en ejendom kan fortsætte som hid-
til.
Lokalplanen medfører heller ikke i
sig selv krav om etablering af de
anlæg m.v., der er indeholdt i pla-
nen.

Dispensationer.

Byrådet kan meddele dispensation til
mindre væsentlige lempelser af lo-
kalplanens bestemmelser, forudsat
at det ikke ændrer karakteren af det
område, der søges skabt med lokal-
planen .

Mere væsentlige afvigelser kan kun
gennemføres ved udarbejdelse og ved-
tagelse af en ny lokalplan.
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I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsæt- 
tes hermed fØlgende bestemmelser for det i $ 2 nævnte område. 

6 1  

1.1 

§ 2  

2.1 

Lokalplanens formål. 

Det er lokalplanens formål at sikre: 

- at Ølsted Brugs kan udvide sit butiksareal, 

- at den nye Ølsted Brugs får et udseende og materialevalg, en 
stØrrelse og placering, der kan sikre et harmonisk gade- og 
bybillede, 

- at der etableres ny stiforbindelse mellem Byvej og parcelhus- 
kvarteret nord og Øst for Ølsted Brugs, 

- at der er mindst 1 P-plads pr. 2 5  m2 bruttoetageareal, 

- at P-plads mellem Ølsted Brugs og jernbanen kun bruges til 
personaleparkering, varetilkØrse1 og containergård, 

- at benzinstandere flyttes til ny placering så tidligt i byg- 
geprocessen som muligt. 

LokalDlanens område o g  zoneforhold. 

Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter en 
del af matr.nr. 10 a, 10 ay, 10 ba samt matr. nr. 10 f, 10 u, 
10 at og 10 av alle Ølsted By, Ølsted, samt alle parceller, der 
udstykkes herfra efter den 1. maj 1989. 
Endelig omfatter lokalplanen en del af banearealet, som lejes 
af HFHJ-banen for 1 0  år ad gangen. 

2.2 Området er beliggende i byzone. 



J__3^ Områdets anvendelse*

3.1 Området må anvendes til dagligvarehandel med dertil knyttede ak-
tiviteter såsom varetilkørsel, containergård, personale- og kun-
deparkering.

3.2 Bygningen langs Byvej må desuden benyttes til liberalt erhverv.

3.3 Der må opføres benzin-/dieselstandere på kundeparkeringspladsen
øst for Ølsted Brugs indenfor det felt, som er indtegnet på
kortbilag nr. 2.

§__4 Vej- og stiforhold.

4.1 Den offentlige sti som vist på side 4 (del af matr. nr. 10 a Øl-
sted by), som går langs matr.nr. 10 f's syd- og vestskel, kan
nedlægges.

4.2 Der kan etableres ny offentlig sti (min. 3 m bred) fra Vænget
langs den nye brugs nordlige facade til skæring med Byvej. Den
offentlige sti skal påføres matr.nr. 10 f Ølsted by, som deklara-
tion.

4.3 Til- og frakørsel til kunde- og personaleparkeringspladserne må
kun ske som vist på kortbilag nr. 2.

§__5_ Ejendommens størrelse og afgrænsning.

5.1 Indenfor lokalplangrænsen må bebyggelsesprocenten ikke oversti-
ger 40.

5.2 Indenfor lokalplangrænsen må der kun opføres bygninger i en eta-
ge med udnyttelig tagetage.

5.3 Indenfor lokalplangrænsen må bygninger opføres med sadeltag med-
taghældning på mellem 20 - 50 grader og/eller med "flade tage"

5.4 For det tilbygningsprojekt, som denne lokalplan omhandler, gives
der dispensation fra bygningsreglementets regler vedr. højde-
grænseplan til at opføre tag og gavl mod øst, som vist på kortbi-
lag nr. 3.

J__6 Bebyggelsens ydre fremtræden.

6.1 Ydermure skal opmures, pudses og males i lyse farver.

6.2 Tage kan dækkes med teglsten, asfaltpap, glas eller bølgeeter-
nit.

6.3 Skiltning og reklamering må efter byrådets skøn ved sit udseende,
form og indhold ikke være til gene.

6.4 I gavl mod sydøst og i facade mod nordøst kan der i samråd med
Teknisk Forvaltning isættes almindelige vinduer i stedet for
"grønne vinduer".
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6.5 Lette lodrette ydervægge over gesimshøjde udførs i træ, der ma-
les i jordfarver.

§__7 Ubebyggede arealer.

7.1 Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning eller lignen-
de gives et ordentligt udseende/ ligesom en passende orden ved
oplagring af varer, affald og lignende skal overholdes.

7.2 Træer og buske skal plantes som vist på beplantningsplan, kortbi-
lag nr. 4.

7.3 Der opføres et 2,00 m højt stakit mellem kundeparkeringsplad-
sen/stien og matriklerne 10 ay, 10 ba, 10 bb, 10 bp og 10 bq Øl-
sted. Stakittet skal stå på Brugsens areal.

7.4 Offentlig sti fra Vænget til Byvej, kundeparkeringsplads og per-
sonaleparkeringsplads skal kunne belyses sikkerhedsmæssigt til-
strækkeligt, dog uden at være til gene for naboerne.

7.5 Belysning af benzinstandere og reklameskilte må efter Byrådets
skøn ikke være til gene.

7.6 Det nuværende benzinstanderareal skal, efter flytning af stande-
re, efterses for eventuel forurening og der skal i givet fald
foretages de nødvendige afværgeforanstaltninger i samråd med kom-
munen og Frederiksborg Amt.

J__8 Ophør af servitutter m.m.

8.1 Den på matr.nr. 10 f tingbogsførte deklaration vedrørende en 2 m
bred offentlig sti, i forlængelse af den i §4.1 nævnte sti, til
skæring med Byvej kan ophæves.
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VedtageIsespåtegning•

Således vedtaget som forslag af Frederiksværk Byråd den 10. janu-
ar 1989.

Jørgen Christensen
kommunaldirektør

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Frederiksværk Byråd den 9,
maj 1989.

rgen Christensen
ommunaldirektør



7.7 Ølsted by

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

a. at områdets anvendelse fastlægges
til boligformål med mulighed for
tilhørende kollektive anlæg, offent-
lige institutioner og mindre butik-
ker til kvarterets daglige forsyning
samt nærmere angivne erhvervstyper,
der kan indpasses i området uden ge-
nevirkninger i forhold til omgivel-
serne,

b. at bebyggelsesprocenten for hver en-
kelt ejendom eller for en samlet be-
byggelse under ét ikke overstiger 25.
Ved opførelse af en samlet bebyggel-
se kan bebyggelsesprocenten for den
enkelte ejendom tillades indtil 40,

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

d. at den ældre del af områdets karakte-
ristiske bebyggelse med tilhørende
omgivelser samt bebyggelse af særlig
arkitektonisk eller kulturhistorisk
værdi bevares,

e. at ny bebyggelse og nye anlæg i den
ældre del af området får en place-
ring, udformning og et materialevalg,
som kan medvirke til at opretholde
karakteren af det eksisterende miljø.

f. at det på rammekortet med skravering
viste areal overføres til byzone.

BfLAG l
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