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Hvad er en lokalplan? 
 
Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at 
udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. 
Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokal-
plan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- 
eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. 
 
Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere 
og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, her-
under blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anven-
delse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens 
lokalplaner kan ses på www.rudersdal.dk og www.plansystem.dk. 
 
En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan 
indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som 
kommuneplanen giver. 
 

Offentlighedsperiode 
 
For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for ind-
flydelse på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen fremlægge 
et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg i mindst 8 uger. 
 
Dette Forslag til Lokalplan 252 samt Forslag til Tillæg 10 til Kom-
muneplan 2013 er fremlagt fra og med den 01. november 2016 til 
og med den 30. december 2016. Har du indvendinger eller æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, skal 
du skrive til Kommunalbestyrelsen inden den 31. december 2016. 
 
Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når even-
tuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. 
 
 

  
Kort visende lokalplanområdets placering i kommunen 
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Redegørelse 

 

Indledning og baggrund 

I Rudersdal Kommune er der et øget behov for tidssvarende pleje-
boliger, da befolkningens sammensætning ændres med en stigen-
de andel af ældre borgere med plejebehov. 
 
For at imødekomme dette stigende behov ønsker Kommunalbesty-
relsen, at tilbygge 28-30 plejeboliger til det eksisterende Plejecen-
ter Sjælsø. Samtidig ønskes fastlagt plangrundlag for en fremtidig 
ud- og ombygning.  

Lokalplanområdets eksisterende forhold 

Lokalplanens område omfatter Soldraget 33-43, 3460 Birkerød, 
matr. nr. 3cn, 3cq, 3cv, 3cx og del af 7000bk alle Kajerød By, Bir-
kerød og udgør et areal på ca. 56.255 m2 inklusiv stiareal.  
 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone, men grænser mod nord 
op til det sammenhængende fredede naturareal langs og omkring 
Sjælsø.  
 
Mod vest ligger parcelhusbebyggelsen Stenløkken og mod øst 
afgrænses området af vejen Soldraget og boligerne langs Sol- 
draget. Mod syd er beliggende ældreboligerne Andreas Jensens 
Vænge.  
 

 
Lokalplanområdet. 



 

6 

 

 
Eksisterende plejecenter set fra nord. 

Den ældre del af Plejecenter Sjælsø er opført i 1975 og er belig-
gende på et plateau. Plejecenteret blev i 2004 udbygget mod vest 
med fire selvstændige boligenheder med hver ti plejeboliger. I 
2009 blev centeret udbygget med to yderligere boligenheder øst 
for den ældre del af plejecenteret.  
 
Det eksisterende plejecenter består i dag af 139 plejeboliger med 
tilhørende fælles funktioner herunder daghjem, køkken, dagcenter 
og administration. Plejecenteret har et samlet etageareal på 
12.138 m2 (inkl. 1310 m2 kælder).  
 
Landskabet har et markant faldende terræn ned mod Sjælsø og de 
ubebyggede arealer henligger som græsslette med større træ-
grupper og enkelte solitære træer. Overgangen mellem bebyggel-
sens friarealer og det fredede landskab er i dag ikke markeret og 
friarealet fremstår derfor, som en del af det sammenhængende 
landskab langs Sjælsø. 
  
De nyere boligenheder mod vest og øst er placeret indpasset med 
stor respekt for det faldende landskab.  
  
Mod syd er terrænet jævnt og anvendes i dag til fælles parkering, 
samt en del af det ældre plejecenter. I tilknytning til de enkelte bo-
ligenheder er der mindre haver samt en fælleshave. 
 
De nyere boligenheder er udført i gule tegl i blankt murværk, med 
mørke vinduespartier og saddeltag med tagpap.  

Lokalplanens formål og indhold 

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af offentlige boliger, 
institutioner og administration for at imødekomme et øget behov 
for plejeboliger og offentlige funktioner.  
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Samt at sikre at udbygningen sker under hensyn til det tilstødende 
fredede landskab og i samspil med den eksisterende bebyggelse, 
terræn og beplantning. 
 
For området som helhed fastlægger lokalplanen en bebyggelses-
procent på 35.  
 
Lokalplanen opdeler lokalområdet i tre delområder 1-3.  
 
Delområde 1 rummer den nyere del af plejecenteret og består af i 
alt 6 boenheder fordelt øst og vest for den centrale del af plejecen-
teret. Indenfor dette område vil der ikke være mulighed for opførel-
se af yderligere bebyggelse bortset fra mindre overdækninger, 
udhuse, drivhus og lign.   
 
Delområde 2 er den ubebyggede del af lokalplanområdet samt en 
mindre del af den eksisterende bebyggelse. Her rummer lokalpla-
nen mulighed for etablering af ny bebyggelse i alt 3.500 m2 ved 
nedrivning af eksisterende bebyggelse.  Bebyggelsen skal fremstå 
i en etage mod Sjælsø og to etager i nærheden af den eksisteren-
de bebyggelse. Der fastlægges en maksimal bygningshøjde på 5,5 
m samt 8,5 m ved bebyggelse i to etager.  
 
Delområde 3, rummer den ældre del af plejecenteret. Eksisterende 
bebyggelse kan nedrives og der kan opføres ny bebyggelse i mak-
simalt to etager.  
 
Lokalplanen fastlægger og bevarer et 5 m bredt beplantningsbælte 
mod Stenløkken og et 3 m bredt beplantningsbælte mod den syd-
lige afgrænsning. Langs Soldraget fastlægges en byggelinje 16 m 
fra det østlige vejskel.  
 
Vejadgangen til lokalplanområdet fastholdes fra Soldraget ad eksi-
sterende overkørsler. Den offentlige sti langs den vestlige del af 
lokalplanområdet fastholdes.   
 

 
Sjælsø set fra lokalplanområdet. 
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Lokalplanens forhold til anden planlægning. 

 
Fingerplan 2013 

Bekendtgørelse om Hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 
2013 fastlægger at området, i lighed med resten af kommunen, er 
beliggende i det ydre storby område (Byfingrene Hillerød) som 
består af byområder og landområder.  
 
Dette område er i den overordnede planlægning karakteriseret 
som et bymæssigt område med høje tætheder.  
 
Området nord for lokalplanområdet, er en del af den indre grønne 
kile.    
 
Området er beliggende udenfor det stationsnære område omkring 
knudepunktstationen Birkerød Station.  

 
Lokalplanen vurderes, at være i overensstemmelse med Finger-
plan 2013. 
 
Kommuneplan 2013 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 ret-
ningslinjer for lokalisering af arealer til offentlige formål, i form af 
boliger til ældre og borgere med særlige behov.  

  

Lokalplanområdet udgør rammeområde Bi.D1 Solskrænten. Om-
rådet er beliggende i byzone og udlagt til institutioner og offentlige 
boliger. Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 25 og det 
maksimale etageantal er fastlagt til 1.  

 

 

Ramme Bi.D1 i Kommuneplan 2013. 

 
Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommu-
neplan 2013, vedtaget den 19. juni 2013 af Rudersdal Kommunal-
bestyrelse i forhold til antal etager og bebyggelsesprocent. Der er 
derfor i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et tillæg 10 til 
kommuneplan 2013, se side 13. 
 



 

9 

Zonestatus 

Den eksisterende zonestatus er i dag byzone og området forbliver 
i byzone. 
 
Andre lokalplaner 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 85 for et område 
ved Soldraget – plejecenter og plejeboliger.  
 
Lokalplanen er vedtaget i 2002 og havde til formål at skabe plan-
mæssige rammer for opførelse af nye tidssvarende plejeboliger, 
dette under hensyntagen til det omgivende vej- og stinet samt 
landskabelige og terrænmæssige forhold, samt sikre muligheden 
for udbygning af det eksisterende plejecenter. Endvidere var for-
målet, at sikre fastholdelse af et beplantningsbælte mod boligom-
rådet Stenløkken samt hensigtsmæssige adgangs- og parkerings-
forhold.  
 
Lokalplanen aflyses i sin helhed i forbindelse med denne lokal-
plans endelige vedtagelse. 
 
Trafikplanlægning 

Vejadgangen til lokalplanområdet forbliver uændret og sker i dag 
med to overkørsler til den kommunale vej Soldraget. Soldraget har 
status som lokalvej i lighed med de interne veje indenfor lokalplan-
området.  
 
Lokalveje er veje som befærdes af alle typer trafikanter og skaber 
tilgængelighed til kommunens boligområder. Trafiksikkerheden 
prioriteres særlig højt. 
 
Vejadgangen til de nye boliger vil ske som en udvidelse af de eksi-
sterende interne veje, og der etableres ikke nye overkørsler til veje 
udenfor lokalplanområdet.  
 
Langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning løber en offentlig 
reakreativ sti. Stien har et forløb fra Birkerød Kongevej til naturom-
rådet nord for lokalplanområdet og den regionale Sjælsøstien. Sti-
en er på størstedelen asfalteret og cykelsti som bl.a. betjener bo-
ligområderne Stenløkken og Byager Vænge.  
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanområdet ligger i Birkerød Vandværks vandforsyningsom-
råde. 
 
Lokalplanens område er beliggende i et vandindvindingsopland og 
indenfor en vandindvindingsbeskyttelseszone.  
 
Lokalplanen muliggør et øget antal boliger indenfor området, men 
ændrer ikke den hidtidige anvendelse som fortsat er offentlige bo-
ligformål. Det øgede antal boliger er af et omfang, så det vurderes 
ikke at indebære en øget risiko for grundvandet end fastlagt i den 
nuværende planlægning. 
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Spildevandsplan 

Lokalplanområdet er fælleskloakeret og ligger indenfor et kloakeret 
opland, jvf. den kommunale spildevandsplan. 
 
Lokalplanområdet ligger i kloakoplandet til Sjælsø Renseanlæg. 
 
Ved nybyggeri og tilbygning i fælleskloakerede områder er der 
krav om nedsivning af tagvand og andet overfladevand i henhold til 
kommunens spildevandplan. I Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-
16 er denne bestemmelse suppleret med, at hvor nedsivning ikke 
er muligt, skal afledning af tag- og overfladevand på egen matrikel 
ske i separate rør til skel.  
 
I tillæg til Spildevandsplan 2013-2016 fastlægges en befæstelses- 
grad på 0,4 for områder til offentlige formål.   
 
Varmeforsyningsplan 

Lokalplanområdet er beliggende i et område som i varmeforsy-
ningsplanen er udlagt til kollektiv varmeforsyning – fjernvarme. 
 
I byzone er der tilslutningspligt til den kollektive opvarmningsform, 
som forsyner det pågældende område.  
 
Såfremt det ud fra en miljømæssig helhedsbetragtning er hen-
sigtsmæssigt at anvende alternative og mere energirigtige op-
varmningsformer eller lavenergibyggeri, er der mulighed for frita-
gelse for tilslutningspligten. 
 
Klima- og energipolitik 

I Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasningsplan er lokal-
planområdet beliggende udenfor de udpegede risikoområder.   
 
I overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik fast-
sætter lokalplanen bestemmelser for anvendelse af alternative 
energiformer som f.eks. solceller og jordvarmeanlæg. 
 
Ved planlægning for nye eller omdannede områder skal planlæg-
ningen ske ud fra hensyn til miljørigtighed, bæredygtighed, tilpas-
ning til klimaforandringer – herunder tilpasning til ekstrem regn, 
stigende vandmængder og højere temperaturer. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer eller be-
skyttet naturtyper fastlagt i naturbeskyttelsesloven.  
 
Området nord for lokalplanområdet er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse om arealfredning af 17. november 1961 samt 
11. juli 1950 vedrørende Sjælsø. Området er endvidere i Kommu-
neplan 2013 udpeget til værdifuldt landskab.  

 
Fredskovsforhold 

Der er ikke noteret fredskov i lokalplanområdet. 
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Kystplanlægning 

Lokalplanområdet er beliggende udenfor den 3 km brede kystnær-
hedszone langs Øresund.  
 
Støjforhold 

Lokalplanområdet er ikke berørt af støj eller rystelser fra jernbaner, 
eller vejstøj.  
 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor støjkonsekvensområde 
fra det militære skydebaneanlæg, Sjælsø Skydebane, i Allerød 
Kommune. Baneanlægget har fra Allerød Kommune modtaget 
miljøgodkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven, gældende fra den 
14. juni 2016. Godkendelsen forudsætter etablering af en over-
dækning af skydebaneanlægget, således at støjkonsekvensområ-
det reduceres og dermed ikke vil omfatte lokalplanområdet.  
 
Miljøgodkendelsens forudsætning vedrørende overdækning er 
endnu ikke opfyldt. Derfor skal nybyggeri til støjfølsom anvendelse 
indenfor lokalplanområdet overholde Miljøstyrelsens vejledende 
støjkrav1, i forhold til støjfølsom anvendelse, såsom boliger. Der 
skal i forbindelse med nybyggeri gennemføres en begrænsning af 
støjen ved støjdæmpning eller afskærmning. De udendørs op-
holdsarealer skal ligeledes udformes og placeres, så de så vidt 
muligt overholder Miljøstyrelsen vejledende støjkrav.  
 
Geologisk interesseområde 

Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 

 
Naturbeskyttelsesloven 
Ved fældning af træer skal naturbeskyttelseslovens § 29 iagttages 
vedrørende beskyttelse af bilag IV-arter efter Habitatdirektivet (ek-
sempelvis alle flagermusarter). I henhold til bekendtgørelse i med-
før af jagt- og vildtforvaltningsloven må træer med spættehuller 
ikke fældes i perioden 1/11 - 31/8. 
 
Jordforurening 
Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller 
grundvand i nærområdet til det i nærværende lokalplan udlagte 
byggefelt.  
 
Ejendommen er som helhed omfattet af kommunens områdeklas-
sificering (typisk byområder), hvor jorden som udgangspunkt på-
regnes at være lettere forurenet. Dette indebærer krav om doku-
mentation og forureningsklassificering af den jord, der skal køres 
bort fra ejendommen. I det omfang jorden viser sig at være ren, 
kan den som udgangspunkt frit genanvendes eller bortskaffes. 
Eventuel forurenet jord skal bortskaffes efter anvisning fra kom-
munen.   

                                            
1
 Miljøstyrelsens vejledning for skydebaner (Nr. 1 1995). 
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Vejlovgivningen  
Anlæggelse og ændringer af veje og fællesstier indenfor lokalplan-
området kræver tilladelse i henhold til vejlovgivningen. 
 
Museumsloven  
Der er ikke registeret fredede fortidsminder indenfor lokalplanom-
rådet. Skulle der under anlægsarbejder fremkomme spor af for-
tidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører for-
tidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Nord-
sjælland jf. museumslovens § 27. stk. 2.  

Servitutter 

Der aflyses ingen servitutter i forbindelse med lokalplanen.  

Lov om miljøvurdering 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der fore-
taget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). 
På baggrund heraf er det kommunens vurdering at planforslaget i 
henhold til lovens § 4, stk. 2 medfører, at der ikke skal udarbejdes 
en miljøvurdering. 
 
På basis af screeningen vurderes det, at der ikke i forbindelse med 
planen skal udarbejdes en miljøvurdering iht. lov om miljøvurdering 
af planer og programmer. Vurderingen bygger på, at lokalplanfor-
slaget kun fastlægger bestemmelser for et område på lokalt plan. 
Udbygningsmulighederne indeholdt i planen vurderes ikke væsent-
ligt at påvirke de i screeningen vurderede forhold, herunder den 
øgede trafikbelastning.  Den potentielle støjmæssige belastning fra 
nærliggende skydeterræn vurderes ikke, at kunne være en væ-
sentlig påvirkning, idet lokalplanens bestemmelser tager højde for 
denne støjkilde. 
 
Klagevejledning 

Indtil den 30. november 2016 kan der klages over afgørelsen om 
miljøvurdering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan 
du klage efter Planlovens bestemmelser til Natur- og Miljøklage-
nævnet. Du skal klage via Miljø- og Naturklagenævnets Klagepor-
talen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk samt på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem klagepor-
talen til Rudersdal Kommune.  

Klagevejledning i henhold til planloven kan ses i bekendtgørelse af 
denne plan. 
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Tillæg 10 til Kommuneplan 2013    
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. oktober 2016 følgende for-
slag til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområde 
Bi.D1 til erstatning for bestemmelser vedtaget den 19. juni 2013. 
 
Eksisterende ramme 

Rammenummer Bi.D1 

Rammenavn Solskrænten. 

Områdets anvendelse Institutioner og offentlige boliger. 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Maksimal bebyggelsesprocent 25 for området 

Maksimalt antal etager 1 

Generel anvendelse Område til offentlige formål 

  

 
Afgrænsningen af rammen bibeholdes  

Ny ramme  

Rammenummer Bi.D1 

Rammenavn Solskrænten. 

Områdets anvendelse Institutioner og offentlige boliger. 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Maksimal bebyggelsesprocent 35 for området 

Maksimalt antal etager 2 

Generel anvendelse Område til offentlige formål 

 

Bi.D1
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Lokalplanens bestemmelser 

 
Lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 – Pleje-
centeret Sjælsø 

I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område: 

§ 1 Formål 

1.1 At muliggøre etablering af offentlige boliger, institutioner og 
administration for, at imødekomme et øget behov for pleje-
boliger og offentlige funktioner.  

 At sikre at ny bebyggelse opføres under hensyn til det tilstø-
dende fredede landskab og i samspil med den eksisterende 
bebyggelse, terræn og beplantning. 

§    2  Område og zonestatus  

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. 

 
Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder som vist på 
kortbilag 2. 

 
2.2  Lokalplanen omfatter matr. nr. 3cn, 3cq, 3cv, 3cx og del af 

7000bk alle Kajerød By, Birkerød, samt alle nye matrikler der 
udstykkes fra disse. 

 
2.3  Lokalplanens område er og forbliver i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1  Området må kun anvendes til offentlige formål i form af ple-
jeboliger, institutioner, offentlig administration, dagcenter, 
samt hertil knyttede funktioner. 

§ 4 Matrikulære forhold 

4.1  Indenfor lokalplanens område må der i overensstemmelse 
med lokalplanens delområder og afgrænsning, foretages ud-
stykning, arealsammenlægninger samt arealoverførsel. 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

5.1   Vejadgangen til lokalplanområdet må kun ske fra Soldraget 
via eksisterende overkørsler, vist på kortbilag 1.  

 
5.2   Den interne vejadgang skal ske i tilknytning til og som en for-

længelse af eksisterende veje indenfor lokalplanområdet.  
 
5.3   Den offentlige kombinerede gang- og cykelsti i lokalplanom-

rådets vestlige afgrænsning skal fastholdes og danne forbin-
delse til naturområdet nord for lokalplanområdet.  
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5.4 Indenfor lokalplanområdet skal etableres p-pladser svarende 

til: 

 0,75 p-plads pr. plejebolig. 

 1 p-plads pr. 50 m2 til dagcenter, aktivitetscenter og 
lign. aktiviteter med eksterne brugergrupper.                                                         
 
Ved nybyggeri skal 3/4 af disse p-pladser anlægges.  
 
Der skal anlægges cykelparkeringsplads svarende til:  

 0,25 pr. bolig. 

 1 cykelparkeringsplads pr. 70 m2 kontorareal.  
 
I tilknytning til boligerne og hovedadgangen skal der for det 
samlede parkeringsanlæg etableres mindst 5 handicap p-
pladser, hvoraf 3 skal udføres som handicap p-plads med 
baglift.  
 
Øvrige parkeringspladser kan placeres i tilknytning til bolig- 
enhederne eller i fælles parkeringsareal. Parkering kan ind-
rettes i kælder eller under terræn2.                  

 
5.5 Interne veje, stier og adgangsarealer må alene have parkbe-

lysning. Lyskilden skal være afskærmet både i forhold til bo-
ligerne indenfor lokalplanområdet og i forhold til de omkring-
liggende boligområder.  

 
5.6 Langs Soldraget fastlægges en byggelinje 16 m fra det østli-

ge vejskel, som vist på kortbilag 2. Indenfor byggelinjen må 
der ikke etableres bebyggelse eller parkering.  

 
5.7 Vej- og parkeringsarealer i delområde 2 må ikke placeres 

mellem ny bebyggelse og naturområdet nord for lokalplan-
området og må så vidt muligt ikke være synligt set fra natur-
området ved Sjælsø.   

 
5.8  Veje, parkeringspladser, adgangsforhold og gangarealer skal 

indrettes, så de tilgodeser bevægelseshæmmede og handi-
cappedes færden, jf. det til enhver tid gældende Bygnings-
reglement3. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

6.1  Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 35. 

 
6.2 Indenfor lokalplanområdet kan der maksimalt etableres 250 

plejeboliger.  
 
 
 

                                            
2
 Parkeringskravet skal opfyldes i forbindelse med nybyggeri og ombygninger 

som medfører et øget antal boliger eller ændret parkeringskrævende anvendelse. 
3
 Reglerne for tilgængelighed er ved lokalplanens vedtagelse beskrevet i ”Ude-

arealer for alle”, DS-håndbog 105/2012.2. 
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Bebyggelsens omfang og placering  
 
6.3  Indenfor delområde 1 kan der ikke opføres ny bebyggelse 

bortset fra mindre overdækninger, cykle- og affaldsskure, 
udestuer, drivhuse o. lign. Ny bebyggelse skal placeres 
sammenbygget eller i nær tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse herunder eksisterende udhusbebyggelse. 

 
6.3  Indenfor delområde 2 må det samlede etageareal ikke over-

stige 3.500 m².  
 
 Bebyggelse skal placeres og opdeles således, at der fortsat 

er en visuel og landskabsmæssig forbindelse mellem natur-
arealerne ved Sjælsø mod nord og det eksisterende pleje-
center i delområde 3.  

 
Ny bebyggelse og anlæg herunder befæstede stier skal pla-
ceres minimum 5 m fra det nordlige skel som vist på kortbi-
lag 2.   

 
6.4  Indenfor delområde 3 kan eksisterende bebyggelse nedri-

ves, og der kan opføres ny bebyggelse indenfor området, 
vist på kortbilag 2.  

 
Højde af ny bebyggelse  
 
6.5  Indenfor delområde 1 må bebyggelse opføres i maksimalt 1 

etage.  
 

Bebyggelsens højde må ikke overstige 5,5 meter over eksi-
sterende terræn4.  

 
6.6 For delområde 2 gælder: 

 
Tæt på eksisterende bebyggelse, og indenfor det skraverede 
område vist på kortbilag 2, kan bebyggelse opføres i maksi-
malt 2 etager. Bebyggelsen må maksimal have en højde på 
8,5 m over eksisterende terræn eller fastlagt niveauplan. 
 
Indenfor det øvrige område kan bebyggelse maksimalt opfø-
res i 1 etage med frilagt kælder. Mod Sjælsø må bebyggel-
sen maksimalt fremstå i 1 etage og maksimalt have en højde 
på 5,5 m over terræn eller fastlagt niveauplan, og må ikke 
placeres med gulvkote over kote 41.  

 
6.7 Indenfor delområde 3 må bebyggelse maksimalt opføres i 2 

etager og med en maksimal højde på 8,5 m over eksisteren-
de terræn eller fastlagt niveauplan. 

 
Ny bebyggelse kan opføres med private- og fællesaltaner 
samt terrasser. Der kan ikke etableres tagterrasser over 2. 
etage. 

 
 

                                            
4
 Bygningshøjder er målt fra overkant sokkel til overkant tag. 



 

18 

Tekniske anlæg  
 
6.8 Tekniske anlæg såsom el-transformerstationer, måle- og 

trykregulatorer for fremføring af gas og pumpestationer med 
et areal over 10 m2 og en højde over 2 m skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen og placeres sammenbygget eller i 
nærhed af eksisterende bebyggelse og tilpasses områdets 
karakter. 

 
6.9  Fritstående antennemaster herunder mobilmaster, vindmøl-

ler og lignende må ikke opstilles.    
          

Parabolantenner på bygninger må ikke overstige bygnings-
profilet og skal placeres tilbagetrukket fra offentlig vej.     

                                                                          
Der kan efter Kommunalbestyrelsens tilladelse placeres fæl-
les antenneanlæg, herunder anlæg til brug for mobiltelefoni, 
integreret i bebyggelsen på tage, skorstene o. lign. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1    Ny bebyggelse indenfor delområde 2 og 3 skal opføres med 
facader der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i 
lokalplanområdet. 
       
Facader skal opføres i naturlige materialer som teglsten, 
som blank mur, træ, naturskifer og natursten.  
 
Dele af facaden kan udføres i glas, beklædes med pladema-
terialer eller indarbejdes som en del af landskabet og frem-
stå med grønne facader med beplantning.  
 
Facadematerialer må ikke være reflekterende og skal frem-
stå afdæmpede og naturlige i deres udtryk og udføres i gråli-
ge, sorte, brunlige, grønlige og gule nuancer, men må ikke 
være signalfarver, som klar rød, neon etc. Facader kan være 
beplantede.  

 
7.2  Tage skal fremstå flade eller udføres med en ensidig tag-

hældning eller som saddeltag, med en hældning på maksi-
malt 30 grader.  
 
Tagdækning må ikke være reflekterende og skal udføres 
som sort eller gråt tagpaptag, naturskifer, eller grønt tag med 
sedum eller lign. beplantning.   
                        
I tagflader kan etableres ovenlys.  

 
7.3  Der kan indenfor området kun opsættes orientering- og hen-

visningsskiltning. Skiltning må ikke ved lys, refleksion eller 
placering virke generende for omgivelserne5. 
  

                                            
5
 I byggeperioder må der opsættes byggepladsskiltning efter Kommunalbestyrel-

sens nærmere godkendelse dog maksimalt 2 x 4 m.  
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Der må ikke indenfor området opsættes nogen form for re-
klameskiltning eller reklameflag. 

 
7.4  Solceller kan anvendes i facader og på tage under forud-

sætning af, at de indarbejdes i bygningens arkitektur og ikke 
giver genevirkning i form af refleksioner/genskin for omkring-
liggende boliger eller set fra naturområdet nord for lokalplan-
området. 

7.5    Tekniske installationer som ventilationsanlæg, elevatorover-
bygning, aftrækskanaler og lign. skal indarbejdes i bygnin-
gens arkitektur og fremstå som en integreret del af bebyg-
gelsen.  

§ 8 Ubebyggede arealer 

8.1 Lokalplanområdets friarealer skal indrettes således at de 
tilgodeser ejendommens anvendelse som boliger samt un-
derstøtter den interne og eksterne infrastruktur både for gå-
ende og kørende færdsel.  

  
 Indenfor delområde 1 og 2 skal friareal anlægges med na-

turpræg, bortset fra privat- og fælleshaver tilknyttet boligen-
hederne. 

 
 Overgangen til det fredede areal nord for lokalplanområdet, 

må ikke markeres ved hæk, hegn eller sammenhængende 
beplantning.   

 
8.2  Hegn skal etableres som levende hegn. 
                                                                                  

Hegn kan mod plejeboligerne suppleres med trådhegn i en 
maksimal højde på 120 cm.  
 
Mellem de enkelte private haver kan etableres levende eller 
fast hegn. Fast hegn skal opføres af naturlige materialer som 
træ, pileflet eller lign. i en maksimal højde på 150 cm. 

 
8.3    Befæstelsesgraden skal overholde den til enhver tid gælden-

de spildevandsplan6. 
 
8.4  Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksi-

sterende terræn må kun foretages med Kommunalbestyrel-
sens tilladelse, bortset fra i forbindelse med anlæggelse af 
vej, sti og LAR-anlæg7 hvor der kan foretages terrænæn-
dringer op til -/+ 1 m.  

 
8.5 Indenfor delområde 2 kan der i forbindelse med nybyggeri, 

og på basis af en samlet plan godkendt af Kommunalbesty-
relsen, foretages terrænændringer på over +/- 0,5 m. Ter-
rænændringerne skal tage hensyn til det eksisterende land-

                                            
6
 Tillæg til Spildevandsplan 2013-2016 fastlægger en befæstelsesgrad på 0,4 for 

områder til offentlige formål.   
7
 LAR er anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder grøfter, regnbede og 

regnvandsbassiner.  
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skab, den eksisterende bebyggelse, vejadgang og tilgænge-
lighed. Terrænændringer indenfor delområde 2, må ikke fo-
retages indenfor 5 m byggelinje mod nord, vist på kortbilag 
2.  

 
8.6 Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere end 5 m fra 

lokalplanens afgrænsning bortset fra i forbindelse med an-
læggelse af vej, sti og LAR-anlæg. 

 
Støttemure, skråningsanlæg og lign. skal udføres i naturma-
terialer eller fremstå græsbeklædt eller som hækbeplantning. 

 
8.7   Langs områdets vestlige afgrænsning, mod ejendommene på 

Stenløkken, skal eksisterende beplantningsbælte bevares i 
en bredde på minimum 5 m og i princippet som vist på kort-
bilag 2. Den i § 5.3 nævnte cyklesti er på visse strækninger 
beliggende i beplantningsbæltet. 

 
8.8  Langs skellet mod syd og Andreas Jensens Vænge skal 

eksisterende beplantningsbælte bevares i en minimum bred-
de på 3 m og i princippet som vist på kortbilag 2.  

 
8.9  Omkring parkeringsarealer for mere end 20 biler skal etable-

res afskærmende beplantning. Beplantningen skal etableres 
med stedhørende arter og fremstå afskærmende for parke-
ringsarealet set fra adgangsvejen Soldraget, naturområdet 
samt sti langs Stenløkken, vist på kortbilag 2.  

  
8.10  På de ubebyggede arealer, herunder arealer som er indrettet 

til parkering og lignende, må der ikke ske opbevaring af 
større både, uindregistrerede campingvogne samt uindregi-
strerede køretøjer. 

§ 9 Bevaringsbestemmelser 

9.1  Indenfor lokalplanområdet udpeges følgende beplantning 
som bevaringsværdig:    

 

 Trægruppen i delområde 2 bestående af egetræer og ud-
peget på kortbilag 2.   

 
 Bevaringsværdig beplantning skal fastholdes og må ikke 

fældes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Der kan dog 
foretages almindelig træpleje, såsom beskæring af døde og 
døende grene. 

 
Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foreta-
ges terrænregulering eller etableres ny befæstelse indenfor 
et areal svarende til projektion af træets kronekant. 

§ 10 Støj   

10.1 Indenfor støjkonsekvensområde fra Sjælsø Skydebane skal 
der ved etablering af ny bebyggelse til støjfølsom anvendel-
se sikres, at Miljøstyrelsens vejledning for skydebaner over-
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holdes i den enkelte bolig, ved placering eller ved støjaf-
skærmende foranstaltninger.   

 
Udendørs opholdsarealer til boligerne skal placeres således 
at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse, så vidt mulig kan 
overholdes. 

 
Eventuel støjafskærmning skal integreres i landskabet, be-
plantning eller bebyggelse. Støjafskærmning skal placeres 
så tæt på boligerne som muligt og må ikke placeres indenfor 
byggelinje.   
 
Ved en reduktion af støjkonsekvensområde fra Sjælsø Sky-
debane vil denne bestemmelse bortfalde.  

§ 11 Grundejerforeninger  

Ingen bestemmelser. 

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

12.1  Bebyggelse indenfor det enkelte delområde må først ibrug-
tages:  
 Når de i § 5.4 nævnte parkeringspladser og cykleparkering 

er etableret. 

 Når der er etableret vejadgang jf. § 5.2 og 5.7. 

 Når eventuelle støjafskærmningsforanstaltninger jf. § 10 er 
etableret.  

§ 13 Servitutter og lokalplaner 

13.1  Lokalplan 85 for et område ved Soldraget – Plejecenter og 
plejeboliger, vedtaget af Birkerød Byråd, den 22. januar 2003 
ophæves i sin helhed, i forbindelse med den endelige vedta-
gelse af nærværende lokalplan. 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må 
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gæl-
der efter Lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud 
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 
 
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er 
udløbet, kan der eventuelt efter Planlovens § 17, stk. 2 opnås tilla-
delse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forsla-
get. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt ved-
tagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørel-
sen af forslaget. 
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Lokalplanens retsvirkninger 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørel-
se af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 
§ 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 
i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i 
aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fravi-
ges ved en dispensation med den pågældende myndigheds god-
kendelse. 
 
Et område, der omfattes af lokalplanen, udlægges til offentlige for-
mål. Det betyder, at ejeren efter § 48 i Lov om planlægning under 
visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kom-
munen mod erstatning. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. § 18 i Lov om 
planlægning. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 
 

Vedtagelsespåtegning 

Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 26. oktober 2016 For-
slag til Lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 – Pleje-
centeret Sjælsø samt Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 
 
 
 
 
Jens Ive / Iben Koch 
Borgmester  Direktør 
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Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: 

Rudersdal Kommune, Byplan 
Rådhuset 
Øverødvej 2 
2840 Holte 

Telefon 46 11 25 00 
e-mail: byplan@rudersdal.dk 

Åbningstider i Borgerservice og Byplan 

Mandage og tirsdage: kl. 10-15 
Onsdage:  Lukket 
Torsdage:  kl. 10-19 
Fredage:  kl. 8-11 

Telefontider i Borgerservice og Byplan 

Mandage og tirsdage: kl. 10-15 
Onsdage:  Lukket 
Torsdage:  kl. 10-17 
Fredage:  kl. 10-11 


