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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 i mindst 8 uger. 

Dette Forslag til Lokalplan 251 er fremlagt fra og med den 2. 
februar 2017 til og med den 30. marts 2017. Har du 
indvendinger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du 
skrive til Kommunalbestyrelsen inden den 31. marts  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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Redegørelse 

Indledning og baggrund 

Kypergården er beliggende i Trørød, Kohavevej 5, og er en del af 
den oprindelige Trørød landsby.  

Bygningerne ligger centreret omkring et gårdrum og har forskellig 
alder og bevaringsværdi. 

Gården har gennem årene været anvendt til forskellige former for 
erhverv, blandt andet vinkyperi, hvilket har givet den tilnavnet Ky-
pergården.  

De sidste par år har ejer haft svært ved at leje ejendommen ud, 
hvilket har resulteret i et ønske om at kunne udnytte ejendommen i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer og dermed 
opføre yderligere bebyggelse på ejendommen.   

Dette ønske, samt ønsket om at bevare Kypergården og miljøet 
omkring den, er baggrunden for udarbejdelsen af nærværende 
lokalplan.  

Byplanudvalget behandlede den 9. marts 2016 en principiel an-
søgning om nyt plangrundlag for Kypergården, der skulle muliggø-
re opførelse af nye boliger på ejendommen.  

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning har ejer efterfølgende, 
og i dialog med forvaltningen, udarbejdet et skitseforslag. Skitse-
forslaget danner grundlag for bestemmelserne i denne lokalplan. 

Lokalplanområdets eksisterende forhold 

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 5fi, 5pu og 6a alle Trørød 
By, Gl. Holte. Kypergårdens bygninger er beliggende på matrikel 
6a Trørød By, Gl. Holte mens de to øvrige matrikler er ubebygge-
de.  

Lokalplanområdet 
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Gårdrummet set fra udkørslen mod Kohavevej 

Kypergåden med tilhørende have er at betragte som en beva-
ringsværdig helhed, der er med til at fortælle historie om Trørøds 
udvikling fra lille landsby til en villaby.  

Kypergården består af bygninger af varierende alder. Den ældste 
del er stuehuset og den vestlige længe, som formentlig begge er 
fra midten af 1800 tallet.  

Lagerbygningen mod Kohavevej blev opført i 1944 og året efter 
blev den vestlige sidelænge udvidet med en tilbygning. I 1948 blev 
en ny lagerbygning opført, som er beliggende mod haven.   

Længerne centrerer sig omkring et indre gårdrum med en rotunde, 
et hævet cirkulært bed hvori der står et bevaringsværdigt træ. 
Belægningen i gårdrummet, som består af pigsten, menes at være 
anlagt samtidig med den ældste del af bygningerne.  

Tilhørende Kypergården er en have primært bestående af arealer 
med græs samt enkelte fritstående større træer. Terrænet skråner 
fra nordøst mod sydvest, i alt ca. 3,5 meter hen over grunden.  

I havens østligste del, langs Trørødgårdsvej, er der anlagt et par-
keringsareal med udkørsel til Kohavevej. De to ubebyggede ma-
trikler er udstykket med vejadgang til Trørødgårdsvej. Denne vej-
adgang har tidligere været åben, men i dag foregår adgang kun via 
Kohavevej.   

Flere af træerne i haven er i Lokalplan 93 udpeget som bevarings-
værdige. Blandt andet for at sikre Kypergårdens haveanlæg med 
træer blev Lokalplan 93 vedtaget. Med vedtagelsen blev de to ma-
trikler, som udgjorde haveanlægget sikret mod at de kunne bebyg-
ges.  

Lokalplanens område er ved udarbejdelse af nærværende lokal-
plan omfattet af Lokalplan 93, som fastsætter ejendommens an-
vendelse til offentlig og privat service, administration og boliger. 
For område A, som omfatter matriklerne 5fi, 5pu og 6a (Kypergår-
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den) Trørød By, Gl. Holte, gælder desuden at der max. kan indret-
tes 6 boliger.   

Lokalplan 93 ophæves for det område, som er omfattet af Lokal-
plan 251. 

Kypergården med have set fra syd 

Lokalplanens formål og indhold 

Formålet med lokalplanen er, at Kypergården kan anvendes til 
boligformål med mulighed for erhverv, og at nye boliger opføres 
med omtanke for den bevaringsværdige eksisterende bebyggelse. 
Det er også et formål at sikre den bevaringsværdige helhed, som 
udgøres af Kypergården med gårdrummet og rotunden, samt sikre 
at havekarakteren i den sydlige del bevares.   

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering 
af ny bebyggelse og overordnede principper for udformning af ny 
bebyggelse og for indretning af ubebyggede arealer. 

Bevaring af bebyggelse 
I Kommuneplan 2013 er ejendommen udpeget som bevarings-
værdig.  

Bygning A, B og C (se kortbilag 2) er i Lokalplan 93 udpeget som 
værende bevaringsværdige, da de tilsammen udgør en helhed og 
er et vidnesbyrd om områdets historiske udvikling.  

Med denne lokalplan fastsættes bestemmelser om, at bygningerne 
A, B og C er bevaringsværdige og ikke må nedrives, ombygges 
eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Rudersdal Kom-
munalbestyrelse. 

Bevaring af beplantning 
Flere af Kypergårdens træer har i Lokalplan 93 været udpeget som 
bevaringsværdige. Størstedelen af disse træer er i dag døde 
blandt andet på grund af elmesyge.  
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Træet i rotunden samt de to træer i det vestlige skel er fortsat ud-
peget som værende bevaringsværdige. Yderligere to af de tidligere 
udpegede bevaringsværdige træer er stadig i live i dag. Lindetræet 
i den vestlige del er dog sygt, og det udpeges derfor ikke som be-
varingsværdigt. Grantræet i den sydlige del vurderes ikke at være 
længelevende nok, hvorfor udpegningen ikke opretholdes. 

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’ (indre Byfingre). 

Det ydre storbyområde består af et byområde og et landområde. 
Lokalplanområdet indgår i byområdet. 

Kommuneplan 2013 
Lokalplanens område er omfattet af rammebestemmelser for 
rammeområde ”Tr.C2 – Trørød Torv” i Kommuneplan 2013. 

Rammebestemmelserne fastsætter områdets generelle anvendel-
se til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, publi-
kumsorienteret service, offentlige formål, samt boliger i maksimalt 
2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. 

Rammeområde ”Tr.C2 – Trørød Torv” 

Zonestatus 
Lokalplanens område er og forbliver byzone. 

Andre lokalplaner 
Lokalplan 93, som ved udarbejdelse af nærværende Lokalplan 251 
er gældende for lokalplanens område, ophæves for de berørte 
matrikler ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. 

Trafikplanlægning 

Lokalplanens område afgrænses mod nord af Kohavevej der er 
trafikvej, og mod vest af Trørødgårdsvej der er lokalvej.  
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Adgang til området sker fra Kohavevej og Trørødgårdsvej. 

Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanområdet ligger i Rudersdal Forsyning A/S vandforsy-
ningsområde. 

Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige drik-
kevandsinteresser, men uden for nitratfølsomme indvindingsområ-
der. 

Spildevandsplan 

Lokalplanområdet er fælleskloakeret og ligger inden for et kloake-
ret opland, jvf. den kommunale spildevandsplan. 

Lokalplanområdet ligger i kloakoplandet til Vedbæk Renseanlæg. 

I fælleskloakerede områder skal tagvand og andet overfladevand 
fra matrikler, som ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak, 
hvis muligt, nedsives. 

Overskrides den maksimale befæstelsesgrad skal tagvand og an-
det overfladevand fra tilbygninger i fælleskloakerede områder, hvis 
muligt, nedsives. Der skal nedsives et areal svarende til det, den 
maksimale befæstelsesgrad overskrides.  

Varmeforsyningsplan 

Området ligger i de af varmeforsyningsplanen omfattede områder 
til kollektiv varmeforsyning. 

Lokalplanområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for 
naturgas. Der er tilslutningspligt til den kollektive opvarmning. 

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 klimatilpasning er Trørød og 
dermed lokalplanområdet udpeget som risikoområde. Et risikoom-
råde er defineret som et område, hvor sandsynligheden for over-
svømmelse og risikoen for at miste værdier er størst. 

I overensstemmelse med kommuneplanen fastsættes der be-
stemmelser for bl.a. anvendelse af alternative energiformer som 
f.eks. solceller.

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. 
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Naturbeskyttelsesloven 

Vådområder, lavbundsarealer og søer 

Lokalplanområdet omfatter ikke § 3-områder (beskyttet natur). 

Fredskovsforhold 

Der er ikke noteret fredskov i området. 

Kystplanlægning 

Lokalplanområdet er beliggende indenfor den 3 km brede kyst-
nærhedszone langs Øresund, men bag eksisterende bebyggelse, 
hvorfor det vurderes at planen ikke vil have visuel påvirkning af 
kysten. 

Støjforhold 

Lokalplanområdet er ikke berørt af støj eller rystelser fra jernbaner. 

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 
(eksempelvis alle flagermusarter). I henhold til bekendtgørelse i 
medfør af jagt- og vildtforvaltningsloven må træer med spættehul-
ler 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. 

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-
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tidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Nord-
sjælland jf. museumslovens § 27. stk. 2. 

Servitutter 

Udover bestemmelserne i denne lokalplan, kan der på den enkelte 
ejendom være tinglyste bebyggelsesregulerende servitutbestem-
melser. 

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 lokalplanforsla-
get i henhold til lovens § 4, stk. 2 medfører, at der ikke skal udar-
bejdes 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. 
Lokalplanforslaget omfatter et mindre område, og ejendommen 
udnyttes i henhold til den gældende ramme i Kommuneplanen. 
Forslaget indeholder en begrænset mængde nye boliger. Anven-
delsen fastholdes til boligformål og erhverv i et begrænset omfang. 
Udbygningsmulighederne indeholdt i planen vurderes ikke væsent-
ligt at påvirke de i screeningen vurderede forhold, herunder den 
øgede trafikbelastning. 

Samlet vurderes det, at ændringerne i lokalplanen ikke vil have en 
væsentlig virkning på de i screeningen nævnte parametre, der 
medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. 

Klagevejledning 
Indtil den 3. marts 2017 kan der klages over afgørelsen om
miljøvurdering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, 
kan du klage efter planlovens bestemmelser til Planklagenævnet.
Du skal klage via Planklagenævnets Klageportal, som du finder
på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem 
klageportalen til Rudersdal Kommune.

Den fulde klagevejledning, i henhold til planloven, kan ses i 
bekendtgørelse af denne plan.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Lokalplanens bestemmelser 

Lokalplan 251 for et område ved Kohavevej og Trørød-
gårdsvej - Kypergården 

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 udlægge området til boligformål med mulighed for er-
hverv

 at bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitekto-
niske kvaliteter og indpasning til stedet

 at ny bebyggelses omfang, udformning, og placering til-
passes den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. 

2.2 Lokalplanen omfatter følgende matr. nr.: 5fi, 5pu og 6a, Trø-
rød By, Gl. Holte.  

2.3 Lokalplanens område er og forbliver i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanens område skal anvendes til boligformål som eta-
geboliger. 

3.2 Bygning A kan anvendes til erhverv som kontor, administra-
tion, tegnestue eller lignende, under forudsætning af at par-
kering kan anvises indenfor lokalplanens område.    

3.3 I boliger indenfor lokalplanområdet kan der i den enkelte 
bolig drives erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboel-
sesområder, hvilke er erhverv som drives af den, som bebor 
ejendommen, og drives på en sådan måde, at områdets ka-
rakter af beboelsesområde ikke forandres, og ejendommens 
karakter af beboelsesejendom ikke brydes. Det er en forud-
sætning: 

 at der ikke til virksomheden etableres skiltning bortset fra
et mindre oplysningsskilt på maksimalt 30 x 20 cm inde-
holdende navne og logo,

 at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der
ikke er plads til på den pågældende ejendom. Behovet
for parkering skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
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 at erhvervsarealet højst udgør 25 procent af boligarealet.
Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, med-
regnes denne del af kælderen som erhvervsareal,

 at der ikke i forbindelse med virksomheden indrettes ud-
stilling eller udendørs oplag.

§ 4 Matrikulære forhold

4.1 Indenfor lokalplanens område skal der ske sam-matrikluering 
af alle matrikler, før der kan opføres ny bebyggelse eller ske 
anvendelsesændring af eksisterende bebyggelse. 

4.2 Der må ikke ske yderligere udstykninger, arealoverførsler 
eller andre ændringer i de matrikulære forhold bortset fra 
mindre skelreguleringer. 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Overkørsler skal etableres som vist på kortbilag 2. Bredden 
på overkørslen må ikke overstige 4 meter i vejskel. 

5.2 Parkering foretages på terræn som vist på kortbilag 2. Par-
keringsarealet mod Trørødgårdsvej skal følge eksisterende 
terræn, som vist på kortbilag 3. 

Der skal etableres minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig. 

For erhverv skal der etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 
etageareal erhverv.  

Ved større parkeringsanlæg skal der mindst anlægges og 
afmærkes to handicap p-pladser pr. 25 p-pladser, hvoraf en 
af de to skal anlægges til kassebiler med lift. Handicap p-
pladser skal placeres med god tilgængelighed til den enkelte 
bolig. 

Parkeringsarealet skal afskærmes mod Trørødgårdsvej og 
fremstå med havepræg set fra vejen.  

5.3 Parkering må kun ske indenfor de på kortbilag 2 angivne 
parkeringsarealer. 

5.4 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. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 40. 

6.2 Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt etableres 16 
boliger. 
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6.3 Bebyggelse må kun opføres indenfor de viste byggefelter på 
kortbilag 2 og principielt som vist på kortbilag 3.  

6.4 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i to etager evt. med 
kælder.  

6.5 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i samme højde som 
tagryggen på hovedhuset (bygning C).  

6.6 Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter og 
skal overholde det skrå højdegrænseplan mod nabo- og vej-
skel. 

6.7 Der må ikke etables kviste eller større tagvinduer i tagfladen 
på bygning D mod vest. 

6.8 Der kan i tilknytning til boliger etableres private haver med 
undtagelse af det bevaringsværdige gårdrum og langs faca-
den mod Kohavevej. 

6.9 Sekundær bebyggelse må kun opføres efter Kommunalbe-
styrelses nærmere godkendelse.  

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Ny bebyggelse skal opføres med facader, der harmonerer 
med og er tilpasset den bevaringsværdige gårdbebyggelse. 

Ydervægge skal fremstå hvide eller i hvide nuancer med 
pudsede facader, der kan indgå begrænset indlæg af træ og 
partier af glas.  

Den samlede bebyggelse skal fremstå i en ensartet farve. 

7.2 Ny bebyggelse skal opføres med symmetrisk saddeltag, med 

en maksimal taghældning på 45 grader. Tage må ikke udfø-
res i reflekterende materialer, som kan være til væsentlig 
gene for omboende. 

Sekundær bebyggelse kan dog udføres med mørkt tagpap 
eller som grøn tagløsning med sedum.  

7.3 Vinduer må ikke udføres som gennemgående vinduesbånd, 
men skal udføres som ’hul-i-mur-vinduer’. I ny bebyggelse 
kan portmotiv indarbejdes med reference til den bevarings-
værdige gårdbebyggelse. 

7.4 Belysning på facader skal begrænses til boligernes indgang
spartier. 

7.5 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i hen-
hold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. 

7.6 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog må der på 
bygning A, såfremt denne anvendes til erhverv efter § 3.4, 
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opsættes et mindre oplysningsskilt på maksimalt 20 x 30 cm. 
Skiltet skal placeres i forbindelse med hovedadgangsdør. 

7.7 Solceller må ikke installeres i facaden, og skal tilpasses arki-
tekturen ved montering på tag. Dette gælder også sekundær 
bebyggelse. 

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1 De ubebyggede arealer skal fremstå som fælles friarealer og 
må ikke hegnes. Arealet mod syd skal fremstå som grønt 
fællesareal med havepræg. 

Omkring privathaver der ligger i tilknytning til de enkelte boli-
ger, kan der etableres hæk i en maksimal højde på 120 cm i 
en afstand fra bebyggelsen på maksimalt 5 meter. 

8.2 Hegn skal etableres som levende hegn, eventuelt suppleret 
med trådhegn placeret bag det levende hegn. 

8.3 For nybyggeri gælder, at regnvand skal afledes på egen 
grund. 

8.4 Terrænregulering skal foretages efter principperne som vist 
på kortbilag 3. 

Støttemure kan etableres mod syd foran bygning C, foran 
bygning D’s østlige facade og langs det østlige skel.  

8.5 Terræn- og støttemure skal fremstå grønne i form af hæk 
eller buske foran murfladen. 

8.6 Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere naboskel 
end 1 meter. 

8.7 På de ubebyggede arealer, herunder arealer, som er indret-
tet til parkering og lignende, må der ikke ske opbevaring af 
større både, uindregistrerede campingvogne, samt uindregi-
strerede køretøjer. 

8.8 Omkring parkeringsarealet mod Trørødgårdsvej skal der 
etableres afskærmende beplantning. Beplantningen skal 
etableres med stedhørende arter og fremstå afskærmende 
for parkeringsarealet set fra adgangsvejen Trørødgårdsvej 
og mod naboskel, som vist på kortbilag 2 og 4. 

8.9 Private haver i tilknytning til boliger skal etableres i niveau 
med tilstødende fællesarealer. Der kan ikke etableres haver i 
gårdrummet til Kypergården.  

Haver mod syd foran bygning C kan etableres i niveau med 
stuegulvkoter på bygningen.  

8.10 Der skal fra parkeringsarealet mod Trørødgårdsvej være 
niveaufri adgang til de indre gårdrum. 
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§ 9 Bevaringsbestemmelser

9.1 De på kortbilag 2 angivne bevaringsværdige bygninger skal 
bevares og må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse 
nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.  

Ved konstruktive ændringer af de eksisterende bygninger, 
ændret facadeudformning samt ændring eller udskiftning af 
tag, skorstene, vinduer, porte, kviste og døre mv, skal det til-
stræbes, at det oprindelige helhedsindtryk fastholdes, her-
under farve- og materialevalg. 

9.2 Ny bebyggelse skal understøtte den bevaringsværdige be-
byggelses arkitektur i facaders proportioner, materialer, og 
farver. 

9.3 Tage skal dækkes med røde vingeteglsten, og murede yder-
vægge skal fremstå med pudset, vand eller sækkeskuret 
overflade. Sokler skal være sorte. 

9.4 På den bevaringsværdige bebyggelse må solceller ikke in-
stalleres i facade eller på tag.  

9.5 De på kortbilag 2 viste træer skal bevares og må ikke fældes 
med undtagelse af de tilfælde, hvor træet er sygt eller gået 
ud, eller hvor træet er til fare for omgivelserne. Der kan dog 
foretages almindelig træpleje, såsom beskæring af døde og 
døende grene. 

Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foreta-
ges terrænændring eller befæstelse indenfor et areal sva-
rende til projektion af træets kronekant. Ved byggeri eller an-
lægsarbejder tæt på de bevaringsværdige træer, skal der fo-
retages afskærmning og træet skal beskyttes svarende til 
træets kronekant. 

9.6 Det eksisterende gårdrum skal bevares med pigstensbelæg-
ningen og rotunden. Dog med mulighed for, at pigstensbe-
lægningen på et mindre adgangsgivende areal til boligerne, 
kan ændres til en fast jævn belægning der giver bedre og 
mere sikker tilgængelighed til boligerne. Ændring af pig-
stensbelægning skal ske efter Kommunalbestyrelsens nær-
mere godkendelse. 

§ 10 Støj

Ingen bestemmelser 

§ 11 Grundejerforeninger

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet. 

11.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af 
fællesarealer og fællesanlæg. 
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§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

12.1 Bebyggelse må først ibrugtages: 

 Når de i § 5.2 nævnte parkeringspladser er etableret.

 Når der er etableret vejadgang jf. § 5.1.

§ 13 Servitutter og lokalplaner

13.1 Lokalplan 93 for et område ved Kypergården, vedtaget af 
Søllerød Kommune, den 25. januar 1989 ophæves for så 
vidt angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endelige 
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 offentliggø-
relse 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 25. januar 2017
Forslag til Lokalplan 251 for et område ved Kohavevej og 
Trørødgårdsvej - Kypergården 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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