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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 254 samt Tillæg 11 til Kommuneplan 
2013 er fremlagt fra og med den 16. december 2016 til og med 
den 10. februar 2017. Har du indvendinger eller ændringsforslag til 
lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, skal du skrive til 
Kommunalbestyrelsen inden den 11. februar 2017. 

Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når even-
tuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. 

Kort visende lokalplanområdets placering i kommunen 
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Trørød
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Holte

Sjælsø

Birkerød





3 

Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger 
ved Linde Alle i Nærum samt Tillæg 11 til Kom-
muneplan 2013 
 
 

Redegørelse ......................................................................... 5 

Indledning og baggrund ................................................................ 5 
Lokalplanområdets eksisterende forhold ...................................... 5 
Lokalplanens formål og indhold .................................................... 6 
Lokalplanens forhold til anden planlægning .................................. 8 
Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning ...... 12 
Servitutter ................................................................................... 12 
Vurdering om virkning på miljøet (VVM) ..................................... 12 
Lov om miljøvurdering ................................................................ 12 

Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 ...................................... 15 

Lokalplanens bestemmelser ............................................ 19 

§1 Formål ................................................................................... 19 
§2 Område og zonestatus .......................................................... 19 
§3 Områdets anvendelse ........................................................... 19 
§4 Matrikulære forhold ................................................................ 19 
§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold ................................................ 20 
§6 Bebyggelsens omfang og placering ....................................... 20 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden ............................................. 20 
§8 Ubebyggede arealer .............................................................. 21 
§9 Bevaringsbestemmelser ........................................................ 22 
§12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse ................. 22 
§13 Servitutter og lokalplaner ..................................................... 22 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger ..................................... 23 
Lokalplanens retsvirkninger ........................................................ 23 
Vedtagelsespåtegning ................................................................ 24 
 
 
 
 

Kortbilag 
1. Lokalplanområdets afgrænsning, delområder og matrikler 
2. Byggefelter, overkørsler, bevaringsværdig bebyggelse og be-

plantning 
3. Illustrationsplan  
4. Illustrationer  
 
 
 
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet af Rudersdal Kommune. 
 
Foto og illustrationer: Rudersdal Kommune og Design Group Ar-

chitects. 
  



4 

 
 
 



5 

Redegørelse 

 
Indledning og baggrund 

På baggrund af stor efterspørgsel på ungdoms- og studieboliger 
fremsatte ejeren, af matr. nr. 4bp Nærum By, Nærum, i maj 2016 
ønske om at få mulighed for at omdanne den eksisterende er-
hvervsejendom, som udgør hele lokalplanområdet, til dette formål. 
Boligerne skal primært benyttes af studerende fra Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU), som ligger ca. 5 km fra området. Derud-
over ønskes et parkeringsanlæg nedrevet til fordel for en boligbe-
byggelse henvendt til ph.d. studerende ligeledes fra DTU. 
 
Omdannelsen underbygger en udvikling, som er i overensstem-
melse med målsætningerne i Planstrategi 2015. Det fremgår af 
planstrategien, at området er udpeget som en del af et omdannel-
sesområde, hvor der også kan gives mulighed for fortætning. Her-
udover forventes det, at omdannelsen kan medvirke til at styrke 
Nærums tilknytning til DTU, som også er en målsætning i planstra-
tegien.  
 
Omdannelsen har betydning for områdets anvendelse. Der er der-
for lagt vægt på, at konsekvenserne af omdannelsen indpasses 
under hensyn til det omkringliggende område, de kommende be-
boere og den eksisterende bebyggelse, som er udpeget som be-
varingsværdig. 
 

Lokalplanområdets eksisterende forhold 

Lokalplanens område er beliggende i Nærum på østsiden af Linde 
Alle og har et areal på ca. 15.500 m2. 
 
Vest for området ligger Nærum Gymnasium og en ældre etagebo-
ligbebyggelse, mod nord ligger en nyere etageboligbebyggelse 
med dagligvarehandel i stueetagen, øst for området ligger en tæt 
lav bebyggelse med gårdhavehuse og mod syd forventes en eta-
geboligbebyggelse opført. 
 
Den eksisterende kontorbebyggelse er opført i to etager langs Lin-
de Alle. Derudover ligger der i områdets nordlige del et nyere op-
ført parkeringsanlæg med forskudte dæk. Samlet set er der ca. 
12.400 m2 erhvervsareal i området registreret i BBR. 
 
Kontorbebyggelsen er opført i 1988 og fremstår som en sammen-
hængende bebyggelse bestående af forskudte bygningsblokke, 
som skaber grønne gårdrum mellem blokkene. Denne struktur 
sammen med bebyggelsens saddeltag med det markante ud-
hæng, facadens gule sten, og de aflange vinduesbånd og sokler i 
grå puds gør, at bebyggelsen samlet set fremstår som et fint og 
velproportioneret eksempel på kontorbebyggelse fra sin tid. På 
den baggrund er bebyggelsen udpeget som bevaringsværdig i 
Kommuneplan 2013 for Rudersdal Kommune.   
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Kontorbebyggelsen blev oprindeligt opført til virksomheden Brüel 
og Kjær. Siden blev Brüel og Kjærs arealbehov mindre og i en 
årrække stod bygningen derfor mere eller mindre tom.  
 
Det resulterede i, at der i 2006 blev offentliggjort en ny lokalplan, 
Lokalplan 165 (daværende Søllerød Kommune) som fastlagde 
områdets anvendelse til boligformål. Lokalplan 165 var gældende 
for et større område og har bl.a. muliggjort etableringen af gårdha-
vehusene øst for området.  
 

 
Kig langs Linde Alle mod syd. 

 
Ændringer i boligmarkedet umiddelbart efter lokalplanens vedta-
gelse gjorde, at efterspørgslen på boliger faldt og den eksisterende 
bebyggelses indretning vanskeliggjorde omdannelse til boliger.  
 
I 2008 blev Lokalplan 204, som kun var gældende for nærværende 
lokalplanområde, offentliggjort. Lokalplan 204 fastsatte igen områ-
dets anvendelse til erhverv. Med vedtagelsen af Lokalplan 204 
blev der desuden udpeget et byggefelt til etablering af parkerings-
anlægget i den nordlige del af området.  

Lokalplanens formål og indhold 

Formålet med lokalplanen er at tilgodese et behov for boliger, kul-
tur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende, samt 
at understøtte muligheden for etableringen af vidensbaseret er-
hverv i Nærum.   
 
Det er endvidere lokalplanens formål at fastsætte bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser, som sikrer at eksisterende bevarings-
værdig bebyggelse ikke kan nedrives, ombygges eller ændres 
uden tilladelse fra Rudersdal Kommunalbestyrelse, og at ny be-
byggelse opføres i arkitektonisk velfungerende sammenhæng med 
den eksisterende bebyggelse.  
 
Bevaring af bebyggelse 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at eksisterende 
bebyggelse på Linde Alle 5A-B, 7A-B og 9A-B, ikke må nedrives.  
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Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser som sikrer, at 
bygningens udvendige udformning bevares.  
 

 
Grønt gårdrum.  

 
Omfang og placering af ny bebyggelse 
For den nye boligbebyggelse fastlægger lokalplanen bestemmel-
ser for bebyggelsens omfang og placering i form af byggefelter, 
maksimale etageantal og maksimal bygningshøjde.  
 

 
Parkeringsanlæg, hvor ny bebyggelse kan opføres. 

 
Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser for udformningen 
af den nye boligbebyggelse. 
 
Områdeinddeling 
Lokalplanen inddeler området i to delområder. Delområdernes 
afgrænsning fremgår af kortbilag 1.  
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Delområde A udgør den sydlige del af området og indeholder den 
eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og dertilhørende par-
keringspladser og friarealer.  
 
Delområde B udgør den nordlige del af området og indeholder 
byggefelter til opførelse af ny boligbebyggelse og dertilhørende 
parkeringspladser og friarealer. 
 

Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Fingerplan 2013 

Området ligger, som resten af kommunen, i Fingerplanens udpeg-
ning af "det ydre storbyområde". Det ydre storbyområde består af 
et byområde og et landområde. 
Lokalplanområdet indgår i byfingeren ”Helsingørfingeren” som 
strækker sig fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Helsingør Kommu-
ne langs kysten mod Øresund. 
 
Kommuneplan 2013 

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommu-
neplan 2013, vedtaget den 19. juni 2013 af Rudersdal Kommunal-
bestyrelse.  
 
Lokalplanen er derfor ledsaget af Forslag til Tillæg 11 til Kommu-
neplan 2013, som opdeler rammeområdet Næ.BE1 i tre selvstæn-
dige rammeområder. De nye rammeområder får betegnelserne 
Næ.B21, Næ.B22 og Næ.B23. 
 

 
Kommuneplanens rammer. 

 
 

Næ.BE1
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Næ.BE1, Mellem Linde Alle og Nærumgårdsvej 
Rammen udlægger området til blandet tæt lav boliger, etageboli-
ger og erhverv i form af liberalt erhverv, motions- og sundhedscen-
ter og undervisning. Det maksimale etageantal er fastsat til 3 og 
den maksimale bebyggelsesprocent er 55 for området. 
 

 
Ændrede rammer som følge af Tillæg 11 til Kommuneplan 2013. 

 
Næ.B21, Nærumgårdsvej nord 
Rammen omfatter den del af Næ.BE1, der er beliggende øst for 
lokalplanens afgrænsning. Området er udlagt til tæt lav boliger i 
maksimalt 2 etager. Området kan maksimalt bebygges med 30 
pct. 
 
Næ.B22, Linde Alle øst 
Rammen omfatter den del af Næ.BE1 som udgør hele lokalplan-
området og udlægges til etageboliger, ungdomsboliger, kultur-, 
fritids- og undervisningsformål samt privat og offentlig administrati-
on i maksimalt 2 etager og en samlet bebyggelsesprocent på 80 
for området.   
 
Næ.B23, Linde Alle syd 
Rammen omfatter den del af Næ.BE1 som er placeret syd for lo-
kalplanområdet. Området er udlagt til etageboliger i maksimalt 3 
etager. Den maksimale bebyggelsesprocent for området fastsæt-
tes til 60.  
 
Planstrategi 2015 
Forslaget til lokalplanen er i overensstemmelse med Planstrategi 
2015, hvor området udpeges som et muligt område til omdannelse 
og/eller fortætning med boliger.  
 

Næ.B21

Næ.B22

Næ.B23
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Derudover forventes det, at etableringen af boliger som henvender 
sig til studerende vil have en positiv effekt på opnåelsen af plan-
strategiens mål om at skabe en stærkere sammenhæng mellem 
Nærum, Lyngby og DTU. 
 
Zonestatus 

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

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 204 - for et område ved 
Linde Alle i Nærum, vedtaget af Rudersdal Kommunalbestyrelse 
den 26. november 2008, som aflyses i sin helhed i forbindelse med 
denne lokalplans endelige vedtagelse. 
 
Trafikplanlægning 

Lokalplanområdet betjenes af Linde Alle. I Kommuneplan 2013 er 
Linde Alle klassificeret som en lokalvej.  
 
Der er etableret en offentligt tilgængelig sti for gående og cyklister 
fra Linde Alle til bebyggelsen øst for lokalplanområdet. Denne sti 
bevares.   
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanområdet ligger i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S 
vandforsyningsområde. 
 
Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikke-
vandsinteresser, men uden for nitratfølsomme indvindingsområ-
der. 
 
Ved nybyggeri skal der tages hensyn til Region Hovedstadens 
afværgeforanstaltninger, som modvirker at jordforureningen påvir-
ker nærliggende drikkevandsboringer.  
 
Spildevandsplan 

Lokalplanområdet ligger inden for et kloakeret opland, jf. den 
kommunale spildevandsplan. 
 
Lokalplanområdet er fælleskloakeret og ligger i kloakoplandet til 
Mølleåværket.  
 
Da hele lokalplanområdet er udpeget som jordforurenet stilles der 
ikke krav om nedsivning af tagvand og andet overfladevand i hen-
hold til kommunens spildevandplan ved nybyggeri. 
 
 
Varmeforsyningsplan 

Området ligger i de af varmeforsyningsplanen omfattede områder 
til kollektiv varmeforsyning. 
 
Lokalplanområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for 
fjernvarme. Der er tilslutningspligt til den kollektive opvarmning.  
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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 udpeget som risikoområde, men da lokalplanområdet 
også er kortlagt som jordforurenet gives der ikke mulighed for lokal 
afledning af regnvand. 
 
I overensstemmelse med Kommuneplan 2013 fastsættes der be-
stemmelser for bl.a. anvendelse af alternative energiformer som 
f.eks. solceller. 
 
Ved planlægning for nye eller omdannede områder/bydele skal 
planlægningen ske ud fra hensyn til miljørigtighed, bæredygtighed, 
tilpasning til klimaforandringer – herunder tilpasning til ekstrem 
regn, stigende vandmængder og højere temperaturer. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. 
 
Vådområder, lavbundsarealer og søer 

I lokalplanområdet er der ikke udpeget vådområder, lavbundsarea-
ler eller søer.  
 
Fredskovsforhold 

Der er ikke noteret fredskov i området. 
 
Kystplanlægning 

I de kystnære dele af byzonerne skal der i lokalplanforslag for be-
byggelse og anlæg redegøres for den visuelle påvirkning af ky-
sten. 
 
Lokalplanområdet er beliggende inden for den 3 km brede kyst-
nærhedszone langs Øresund, men da lokalplanområdet er belig-
gende mellem anden eksisterende bebyggelse og i udkanten af 
kystnærhedszone bag skovarealer, vurderes planen ikke at medfø-
re en visuel påvirkning af kysten. 
 
Støjforhold 

Lokalplanområdet er ikke berørt af støj eller rystelser fra jernbaner.  
 
Lokalplanområdet er udpeget som risikoområde for støjbelastning 
fra trafik og erhverv i Kommuneplan 2013. Det skyldes, at området 
er beliggende ca. 400 m. fra Helsingørmotorvejen. Da arealet mel-
lem området og motorvejen er tæt bebygget, som har en støj-
dæmpende effekt, vurderes området ikke at være påvirket af væ-
sentlig støj fra motorvejen. 
 
Geologisk interesseområde 

Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 

 
Fredningsforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger, hverken i henhold 
til, bygningsfredningslovgivningen eller i henhold til naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Jordforurening 
Inden for hele lokalplanområdet er der registreret V2 klassificeret 
jordforurening. Området er forurenet med chlorerede opløsnings-
midler. 
 
Dette indebærer, at byggeri og omdannelse til boligformål i områ-
det forudsætter tilladelse fra Rudersdal Kommune i henhold lov om 
forurenet jord, § 8. Der vil forud for en byggetilladelse skulle opnås 
en § 8 tilladelse. 
 
Der vil i en § 8 tilladelse til projektet stilles krav til bygherre om, at 
projektet udføres således, at der ikke vil være forbundet en miljø-
mæssig risiko for de kommende beboere/brugere, herunder risiko 
for kontakt med terrænnært forurenet jord og/eller afdampning fra 
jord-/grundvandsforurening til indeklimaet i de kommende boliger. 
Endvidere må projektet ikke fordyre en senere offentlig indsats 
væsentligt. 
 
Området er som helhed omfattet af kommunens områdeklassifice-
ring (typisk byområder), hvor jorden som udgangspunkt påregnes 
at være lettere forurenet. Dette indebærer krav om dokumentation 
og forureningsklassificering af den jord, der skal køres bort fra om-
rådet. I det omfang jorden viser sig at være ren, kan den som ud-
gangspunkt frit genanvendes eller bortskaffes. Eventuel forurenet 
jord skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen. 

Servitutter 

Der slettes ingen servitutter i forbindelse med lokalplanen. 

Vurdering om virkning på miljøet (VVM) 

Der gennemføres ikke VVM screening da planen ikke indeholder 
anlæg der er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. 

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 grunden er der konstateret en forurening på V2 niveau og 
grunden indgår i et offentligt indsatsområde. Det vurderes imidler-
tid at der i forbindelse med byggetilladelse kan gives en §8 tilladel-
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se som sikrer at genanvendelsen af bygningen til boligformål kan 
ske sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Med udgangspunkt i 
den øvrige omdannelse ved Linde Alle er det derfor vurderet, at 
dette forhold ikke udløser en miljøvurdering. 
 
Klagevejledning  
Indtil den 13. januar 2017 kan der klages over afgørelsen om mil-
jøvurdering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du 
klage efter planlovens bestemmelser til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du skal klage via Miljø- og Naturklagenævnets Klageportalen, 
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.  
 
Den fulde klagevejledning, i henhold til planloven, kan ses i be-
kendtgørelse af denne plan. 
  

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Tillæg 11 til Kommuneplan 2013    
Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2016 følgende 
forslag til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområ-
derne Næ.B21, Næ.B22 og Næ.B23 til erstatning for bestemmel-
ser for Næ.BE1 vedtaget den 19. juni 2013. 
 
 
Eksisterende bestemmelser for ramme Næ.BE1 
 

 
 
Rammenummer Næ.BE1 

Rammenavn Mellem Linde Alle og Nærumgårdsvej. 

Områdets anvendelse Blandet tæt lav boliger og etageboliger. 
Eksisterende erhvervsbygning kan 
anvendes til liberalt erhverv, motions-  
og sundhedscenter og undervisning. 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Bebyggelsens omfang og ud-
formning 

Grunde til tæt lav skal være mindst 
250 m2. 
Ny bebyggelse skal opføres efter en  
samlet plan. 

Maksimal bebyggelsesprocent 55 for området 

Maksimalt antal etager 3 

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 

Generelle rammer » Hent Generelle rammer 

 
 
 

Næ.BE1

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/~/media/4F92ACF7E166466FB4DBFEE5D4CB9DE1.ashx
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Nye rammeområder 
 

 
 

Rammenummer Næ.B21 

Rammenavn Nærumgårdsvej nord 

Områdets anvendelse Tæt lav boliger  

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Minimum grundstørrelse 250 m2.  

Maksimal bebyggelsesprocent 30 for området 

Maksimalt antal etager 2 

Generel anvendelse Boligområde 

  

Rammenummer Næ.B22 

Rammenavn Linde Alle øst 

Områdets anvendelse Etageboliger, ungdomsboliger, kultur-, 
fritids- og undervisningsformål samt 
privat og offentlig administration 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Maksimal bebyggelsesprocent 80 for området 

Maksimalt antal etager 2 

Generel anvendelse Boligområde 

  

 

Næ.B21

Næ.B22

Næ.B23
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Rammenummer Næ.B23 

Rammenavn Linde Alle syd 

Områdets anvendelse Etageboliger   

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Maksimal bebyggelsesprocent 60  

Maksimalt antal etager 3 

Generel anvendelse Boligområde 
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Lokalplanens bestemmelser 

 
Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde 
Alle i Nærum. 

I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastlægges følgende 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område: 
 

§ 1 Formål 

1.1 Det er lokalplanens formål: 

 At imødekomme et behov for boliger, kultur-, fritids- og un-
dervisningsfaciliteter til unge og studerende, samt begræn-
sede erhvervsformål. 

 At bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoni-
ske kvaliteter.  

 At der kan opføres ny bebyggelse, som arkitektonisk til-
passes den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. 

§ 2 Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder, som vist på 
kortbilag 1. 

 
2.2 Lokalplanen omfatter matr. nr. 4bp Nærum By, Nærum samt 

alle nye matrikler der udstykkes fra denne. 
 
2.3 Lokalplanens område er og forbliver i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1 Delområde A og B, som vist på kortbilag 1, må kun anvendes 
til boligformål i form af ungdoms- og studieboliger, kultur-, fri-
tids- og undervisningsformål, og erhverv i form af privat og of-
fentlig administration.a 

  
3.2 Delområde B, som vist på kortbilag 1, skal ny bebyggelse op-

føres som etagebyggeri.  
 
3.3 Der kan i alle delområder etableres master til telekommunika-

tion jf. § 8.7. 

§ 4 Matrikulære forhold 

4.1 Indenfor lokalplanens område må der hverken udstykkes nye 
ejendomme, ske sammenlægninger eller foretages arealover-
førsel mellem eksisterende matrikler. 

 

                                            
a
 Det er en forudsætning for omdannelse til boligformål, at indsivning fra 

jordforurening forhindres jf. lokalplanens redegørelse. 
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

5.1 Vejadgang til området skal ske fra Linde Alle og skal ske fra de 
eksisterende overkørsler som vist på kortbilag 2. 

 
5.2 Eksisterende offentligt tilgængelig sti A-A, som vist på kortbilag 

2, skal fastholdes. 
 
5.3 Parkering tilhørende ny bebyggelse i delområde B, kan etable-

res indenfor delområde A.  
 
5.4 Parkering: 

 For ungdomsboliger skal der mindst anlægges 1 parke-
ringsplads pr. 4 boligenheder samt 1 cykelparkeringsplads 
pr. boligenhed. 

 For etageboliger skal der mindst anlægges 1 parkerings-
plads pr. boligenhed samt 2 cykelparkeringspladser pr. bo-
ligenhed.  

 For bebyggelse til kultur-, fritids- og undervisningsformål 
samt offentlig og privat administration skal der mindst an-
lægges 1 parkeringsplads og 1 cykelparkeringsplads pr. 50 
m2 etageareal.  

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

6.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke over-
stige 80. 

 
6.2 Bebyggelse må maksimalt opføres 2 etager med en maksimal 

højde på 7 mb. 
 
6.3 Indenfor delområde B må bebyggelse kun opføres indenfor de 

på kortbilag 2 viste byggefelter. 
 
6.4 Der må ikke etableres sekundære bygninger, f.eks. affaldssku-

re, overdækket cykelparkering og redskabsskure, på arealet 
mellem primære bygninger og Linde Alle. 
 
Der må maksimalt opføres 5 sekundære bygninger med en 
maksimal højde på 2,5 m. Sekundær bebyggelse skal etable-
res efter en samlet plan. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1 For hele området gælder, at bebyggelse skal opføres i mate-
rialer som sikrer, at området fremstår som en samlet arkitekto-
nisk helhed. 
 
Indenfor delområde A, som vist på kortbilag 1, er den eksiste-
rende bebyggelse bevaringsværdig, jf. § 9. 
 

7.2 Indenfor delområde B, som vist på kortbilag 1, skal facader 
udføres med teglsten i blank mur, dog kan dele af facaden ud-
føres med træbeklædning. 

 

                                            
b
 Over omgivende terræn eller fastlagt niveauplan  
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Tagflader skal udføres som saddeltag tag med teglsten og jf. § 
7.3.  
 
Eventuelle værn på altaner skal have ens udtryk og udføres i 
stål eller træ. 
 

7.3 Tage må ikke være reflekterende og skal være i lyse og chan-
gerende nuancer af gul, brun og grå. 

 
7.4 Der må ikke opsættes skiltning, herunder reklamering, på eksi-

sterende eller ny bebyggelse. Dog kan der i begrænset om-
fang opsættes navne- og henvisningskilte. 

 
7.5 Tekniske anlæg, skorstene, ventilationsanlæg og lignende skal 

indarbejdes og fremstå som en del af den enkelte bygnings ar-
kitektur. Anlæggene må ikke være synlige fra Linde Alle. 

 
7.6 Sekundære bygninger, herunder affaldsskure, overdækket 

cykelparkering og redskabsskure skal opføres med træbe-
klædning eller i let plademateriale. Sekundære bygninger skal 
være ens hvad angår materialer og overfladebehandling. 

 
7.7 Solceller skal tilpasses arkitekturen og godkendes af Kommu-

nalbestyrelsen. Dette gælder også ved montering på sekun-
dære bygninger. 

§ 8 Ubebyggede arealer 

8.1 Bevaringsværdige træer som markeret på kortbilag 2 må ikke 
fjernes eller fældes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Der kan dog foretages almindelig træpleje, såsom beskæring 
af døde og døende grenene. 

 
Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foretages 
terrænregulering eller etableres ny befæstelse indenfor et are-
al som svarer til projektion af træets kronekant. 

 
8.2 Hegn må kun udføres som levende hegn eller træplantninger. 

Levende hegn skal plantes mindst 40 cm bag skel mod vej og 
sti. 

 
8.3 Der må maksimalt terrænreguleres +/- 0,5 m i området.  
 
8.4 Der må etableres ét henvisningsskilt pr. overkørsel fra Linde 

Alle. Skiltet må maksimalt være 1,6 m højt og 1 m bredt. 
 
8.5 El-transformatorer, forsyningsskabe, pumpestationer, måle- og 

trykregulatorer og lignende tekniske anlæg skal ved sin place-
ring og udformning tilpasses områdets karakter og placeres 
således, at de skjules af beplantning. 

 
8.6 Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske oplagring, herunder 

opbevaring af uafskærmede containere, uindregistrerede biler 
og campingvogne samt både og lignende. 

 
8.7 Antenner og master til brug for telekommunikation kan kun 
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opføres efter Kommunalbestyrelsen tilladelse og opføres efter 
følgende retningslinjer: 

 Antenner skal primært placeres på nye bygninger og inte-
greres i bygningens arkitektur. 

 Master skal placeres i nærheden af bebyggelse eller be-
plantning, således at de synes mindst muligt. 

 Evt. supplerende tekniske bygningsanlæg til brug for tele-
kommunikation, skal afskærmes af tæt afskærmende be-
plantning, nedgraves eller integreres i bebyggelse og må 
maksimalt have en højde på 2,5 m. 

§ 9 Bevaringsbestemmelser 

9.1 Den eksisterende bebyggelse, som vist på kortbilag 2 er beva-
ringsværdig og må ikke nedrives uden Kommunalbestyrelsen 
godkendelse. 

 
9.2 Med undtagelse af vinduernes opsprosning og etablering af 

enkelte flugtvejstrapper må bygningens facade og tag ikke 
ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Flugtvejstrap-
per må ikke placeres på facader mod Linde Alle. 

 
9.3 Den bevaringsværdige bebyggelses tag skal fremstå som sad-

deltag med tagudhæng, synlige spær og med tagdækning i 
teglsten som eksisterende. 

 
I tagfalder kan der etableres ovenlysvinduer og tekniske anlæg 
som respekterer bygningens bærende bevaringsværdier og jf. 
§9.2.  

 
9.4 Den bevaringsværdige bebyggelses skal fremstå med sokkel i 

ubehandlet beton og med ydermure i blank murværk i rødgule 
teglsten som eksisterende. 

 
9.5 På den bevaringsværdige bebyggelse må solceller ikke instal-

leres i facade eller på tag.  
 
9.6 De bevaringsværdige træer som er udpeget på kortbilag 2 må 

jf. 8.1 ikke fældes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

§ 10 Støj 

Ingen bestemmelser. 

§ 11 Grundejerforening 

Ingen bestemmelser. 

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af omdannet og ny be-
byggelse 

12.1 Det er en forudsætning for ibrugtagen til bolig, at der gen-
nemføres en forureningsundersøgelse og på baggrund heraf 
eventuelt etablerer foranstaltninger således, at indsivning fra 
jordforurening forhindres. 

 



23 

12.2 Bebyggelse indenfor det enkelte delområde må ibrugtages 
når de i § 5 nævnte parkeringspladser og cykelparkerings-
pladser er etableret. 

§ 13 Servitutter og lokalplaner 

13.1 Lokalplan 204 for et område ved Linde Allé i Nærum med 
tillæg 5 til Søllerød Kommuneplan 2004-2016, vedtaget af 
Rudersdal Kommune, den 26. november 2008 ophæves for 
så vidt angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endeli-
ge vedtagelse 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. 
 

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. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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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 14. december 2016 
Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde 
Alle i Nærum samt Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 til 
offentliggørelse. 
 
 
 
 
 
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 
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