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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 256 for et erhvervsområde ved Grøn-
dalsvej og Højbovej er fremlagt fra og med fredag den 31.marts 
2017 til og med d. 26. maj 2017. Har du indvendinger eller æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til Kommunalbe-
styrelsen inden den 27. maj 2017. 
 
Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når even-
tuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. 
 

 
Kort som viser lokalplanområdets placering i kommunen.  
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Redegørelse 

Indledning og baggrund 
På den tidligere Kajerød Skole planlægges et nyt boligområde, 
hvilke afstedkommer at den eksisterende skorsten skal fjernes. 
Skorstenen rummer en række mobilantenner og for at sikre mod-
bildækningen i området, er der behov for, at udpege en ny place-
ring i nærområdet, velegnet til opstilling af en ny antennemast.  
 
Ifølge Kommuneplan 2017 tilstræbes det, at placering af antenne-
master sker i kommunens erhvervsområder. Umiddelbart syd for 
Kajerødskolen, ud mod Birkerød Kongevej, findes et mindre er-
hvervsområde med mulighed for at understøtte en ny masteplace-
ring.  
 
Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej 
og Højbovej er udarbejdet med ønsket om, at skabe en lokalplan, 
der dels er i overensstemmelse med overordnet planlægning og 
samtidig muliggør, at der kan placeres en antennemast og tilhø-
rende tekniske anlæg i lokalplanområdet.  

Lokalplanområdets eksisterende forhold 
Lokalplanområdet er beliggende mellem Grøndalsvej og Højbovej i 
Birkerød - umiddelbart nord for Birkerød Kongevej. Området rum-
mer offentligt vej- og stiareal, en kontorejendom på ca. 4.141 m2 
og parkeringsareal. Området vises på luftfotoet herunder, og rum-
mer et areal på ca. 11.000 m2. 
 

 
Lokalplanområdets placering er vist med rød. 
 
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af et blandet bolig- og er-
hvervsområde med tæt lav- og etageboliger, administration og 
liberale erhverv.  
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Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Birkerød Kongevej. På 
den modsatte side af Birkerød Kongevej ligger et erhvervsområde, 
der er underlagt den samme kommuneplanramme.  
 
Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Højbovej og et bagvedlig-
gende åben lav boligområde og desuden af et blandet bolig- og 
erhvervsområde sydøst for området mod Birkerød Kongevej.  
 
Mod vest afgrænses lokalplanområdet af en tankstation og bered-
skabsstation samt et p-areal, der forventes at blive del af et fremti-
digt boligområde.  

Lokalplanens formål og indhold 
Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til 
erhvervsformål og muliggøre, at der kan opstilles antennemaster. 
 
Lokalplanen fastlægger endvidere anvendelsen til erhverv i form af 
administration, liberale erhverv, kursus og lettere håndværksvirk-
somhed. Endvidere kan der indenfor området etableres antenne-
master til telekommunikation samt tilhørende tekniske anlæg.  
 
Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 40 og bebyggelse kan 
opføres i maksimalt 2 etager.  
 
Endvidere fastlægges et parkeringskrav på 1 p-plads pr. 50 m2 
erhvervsareal samt krav om 1 cykelparkeringsplads pr. 75 m2 er-
hvervsareal. 
 
Lokalplanen fastlægger en byggelinje på 5 m fra skellet mod Høj-
bovej og Grøndalsvej.  
 
Den eksisterende sti langs Grøndalsvej fastholdes med den nuvæ-
rende placering og lokalplanen fastlægger, at der skal være en 
mulighed for en sti mellem Grøndalsvej og Højbovej.   
 
Lokalplanen aflyser den nuværende Lokalplan 32 for et erhvervs-
område ved Grøndalsvej og Højbovej, så der er overensstemmel-
se mellem bestemmelserne for lokalplanområdet og anden gæl-
dende planlægning, herunder kommuneplanen og Landsplandirek-
tiv 2013.  

Forhold til anden planlægning 

Fingerplan 2013 
Den 30. august 2013 trådte Landsplandirektivet for Hovedstads-
områdets planlægning, Fingerplan 2013, i kraft. Lokalplanområdet 
er omfattet af dette. 
 
Rudersdal Kommune er beliggende i det ydre storbyområde (by-
fingrene). Birkerød Station er i Fingerplanen udpeget som knude-
punktsstation, hvor det tilstræbes at stationsnære byggemulighe-
der skal forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv.  
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Erhvervsbygningen i lokalplanområdet understøtter denne be-
stemmelse, da den er beliggende indenfor det stationsnære områ-
de ved Birkerød Station, men udenfor det stationsnære kerneom-
råde (600 - 1.200 m fra Birkerød Station).  
 
Placering af erhverv med et bruttoetageareal over 1.500 m2 inden-
for førnævnte område udløser krav om at der i planlægningen ind-
arbejdes trafikale tiltag, der understøtter cykler og offentlig trans-
port. 
  
For at fremme cykeltrafik og offentlig transport til og fra erhvervs-
området skal der etableres overdækket cykelparkering, hvis der 
etableres kontorbyggeri over 1.500 m2 etageareal.   
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan 2013. 

Kommuneplan 2013 / Kommuneplanforslag 2017 
For at muliggøre placering af mast udarbejdes tillæg 12 til Kom-
muneplan 2013. 
 
Med vedtagelse af kommuneplantillægget til Kommuneplan 2013 
fritages antennemaster for den eksisterende højdebegrænsning for 
bebyggelse i området. Ligeledes muliggøres det, at der kan ud-
stykkes en matrikel til mast. 
 
Lokalplan 256 forventes at være i overensstemmelse med Kom-
muneplan 2017 ved kommuneplanens endelige vedtagelse.  

Zonestatus 
Den eksisterende zonestatus er i dag byzone, og området forbliver 
i byzone. 

Hidtidig lokalplanlægning  
Erhvervsområdet har hidtil været omfattet af Lokalplan 32 for et 
erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej. Lokalplanen er 
vedtaget i 1984 og er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 
2013 og Forslag til Kommuneplan 2017. Med vedtagelsen af nær-
værende lokalplanforslag aflyses Lokalplan 32, i sin helhed idet de 
øvrige områder i dag er erstattet af nyere planlægning. 

Trafikplanlægning 
Grøndalsvej er adgangsvej til lokalplanområdet. Grøndalsvej er 
ifølge Kommuneplan 2017 klassificeret som en lokalvej. Der er 
ikke mulighed for at etablere direkte vejadgang til Birkerød Konge-
vej eller Højbovej.  
 
Der er udlagt en offentligt stirute gennem erhvervsområdet. Stiare-
alet skal friholdes for bebyggelse. Stien er i dag ikke anlagt.  
 
Lokalplanen fastholder en offentlig sti igennem erhvervsområdet, 
men den nuværende sti vil kunne omlægges.  
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Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 
Lokalplanområdet ligger i Birkerød Vandværks vandforsyningsom-
råde. Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomme indvindings-
områder. Området er indvindingsopland for Birkerød Vandværk. 

Spildevandsplan   
Lokalplanområdet ligger i kloakoplandet til Sjælsø renseanlæg og 
er fælleskloakeret. I fælleskloakerede områder skal regnvandet 
håndteres i henhold til den til enhver tid gældende Spildevands-
plan.  

Varmeforsyningsplan 
Lokalplanområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for 
fjernvarme. I byzone er der tilslutningspligt til den kollektive op-
varmningsform, der forsyner det pågældende område. Nyt byggeri 
i lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.  
 
Ved lavenergibyggeri eller alternative og mere energirigtige op-
varmningsformer kan bebyggelsen fritages for tilslutningspligten. 

Klima- og energipolitik 
Lokalplan 256 ligger delvist indenfor et udpeget risikoområde for 
skybruds- og oversvømmelseshændelser jf. Klimatilpasningsplan 
2014. Lokalplanområdet angives med lav sandsynlighed for at 
blive berørt af 100 års skybrudshændelser inden 2050, jf. Klimatil-
pasningsplan 2014.  

Lov om miljøvurdering 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foreta-
get screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). På baggrund 
heraf er det kommunens vurdering, at Lokalplan 256 i henhold til 
lovens § 4, stk. 2 ikke medfører at der i forbindendelse med lokal-
planen skal udarbejdes en miljøvurdering. Baggrunden er at lokal-
planen alene fastlægger bestemmelser for et mindre område, der 
allerede er fuldt udbygget. Ud fra en konkret og samlet vurdering 
af de ændringer, der muliggøres i kraft af lokalplanen, vurderes 
det, at der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Klagevejledning 
Indtil den 29. april 2017 kan der klages over afgørelsen om miljø-
vurdering. 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 klagepor-
talen til Rudersdal Kommune.  
 
Den fulde klagevejledning, i henhold til planloven, kan ses i be-
kendtgørelse af denne plan. 
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Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2017 følgende forslag til bestemmelse for lokalplan-
lægningen for rammeområde Bi.E2, til erstatning for bestemmelser vedtaget den 19. juni 2013. 
 
Eksisterende bestemmelser for rammenummer Bi.E2: 
Rammenavn Ved Grøndalsvej / Kajerødvej 
Områdets anvendelse Administration, liberale erhverv, 

forretningsservice, kursus samt 
lettere håndværksvirksomhed. 

Fremtidig zonestatus Byzone 
Eksisterende zonestatus Byzone 
Maksimal bebyggelsesprocent 40 for ejendommen 
Maksimalt antal etager 2 
Maksimal bygningshøjde  8,5 meter 
Minimum grundstørrelse i m2 1.200 m2 
Generel anvendelse Erhvervsområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rammeområdet afgrænsning bibeholdes. 
 
Bestemmelserne for rammenummer Bi.E2 ændres således: 
Rammenavn Ved Grøndalsvej / Kajerødvej 
Områdets anvendelse Administration, liberale erhverv, 

kursus- og lettere håndværks-
virksomhed samt antennemaster 
og tekniske anlæg. 

Fremtidig zonestatus Byzone 
Eksisterende zonestatus Byzone 
Maksimal bebyggelsesprocent 40 for ejendommen 
Maksimalt antal etager 2 
Maksimal bygningshøjde  8,5 meter. Antennemaster omfat-

tes ikke af højdebegrænsningen.  
Minimum grundstørrelse i m2 1.200 m2.  
Generel anvendelse Erhvervsområde 
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Lokalplanens bestemmelser  
 
Lokalplan 256 for et område ved Grøndalsvej og Højbovej 
 
I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastlægges følgende 
bestemmelser for det under § 2 nævnte område: 

§1 Lokalplanens formål 
 
1.1 Det er lokalplanens formål at udpege velegnede arealer til 

erhverv samt antennemaster til telekommunikation.  

§2 Område og zonestatus 
 
2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 
 
2.2  Lokalplanen omfatter matr.nr. 2ae, 2ne og 2nf, begge Kaje-

rød By, Birkerød, litra 7000bø, samt en andel af litra 7000bp 
samt alle matrikler, der udstykkes heraf. 

 
2.3  Området er og forbliver i byzone. 
 
2.4 Lokalplanens område opdeles i delområde 1 og 2 som vist 

på kortbilag 2. 

§3 Områdets anvendelse 
 
3.1  Delområde 1 må kun anvendes til administration, liberale 

erhverv, kursus- og lettere håndværksvirksomhed indenfor 
miljøklasse 1-3, offentlig sti og placering af antennemaster 
samt tekniske anlæg. 

  
3.2  Delområde 2 udlægges til offentligt vej- og stiareal samt til 

placering af antennemast samt tekniske anlæg. 

§4 Matrikulære forhold  
 
4.1 Indenfor delområde 1 må der ikke udstykkes, arealoverføres 

eller arealsammenlægges, hvorved der opstår grunde med 
et mindre areal end 1.200 m2, dog jf. § 4.2. 

 
4.2  Indenfor lokalplanområdet kan der uanset § 4.1 udstykkes til 

sti- og vejanlæg samt til antennemast og tilhørende teknisk 
anlæg. 

§5 Vej- og stiforhold 
 
5.1 Der skal indenfor delområde 1 kunne anlægges en offentlig 

sti gennem erhvervsområdet fra Grøndalsvej til Højbovej.  
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 Stiarealet skal kunne anlægges i en bredde på minimum 3 
m.  

 
 Det nuværende stiudlæg matr. nr. 7000bø vist på kortbilag 2, 

vil kunne omlægges.  
 
5.2 Eksisterende sti langs Grøndalsvejs vestside, skal fastholdes 

i sit nuværende tracé, som vist på kortbilag 2.  
 
5.3 Langs Grøndalsvej og Højbovej fastlægges indenfor delom-

råde 1 en byggelinje på 5 m fra vejskel, som vist på kortbilag 
2. Mellem byggelinjen og vej må der ikke placeres bebyggel-
se eller anlæg.  

 
5.4 Indenfor delområde 1 fastlægges en byggelinje på 2,5 m til 

skel mod naboejendomme, som vist på kortbilag 2. Mellem 
skel og byggelinje må ikke placeres overdækninger, udhuse 
eller anlæg. 

 
 Øvrig bebyggelse skal overholde bygningsreglementets af-

standskrav.  
 
5.5 Tilkørsel til lokalplanområdets delområde 1 og 2, må kun ske 

fra Grøndalsvej.  
 
5.6 Der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsare-

al, hvoraf mindst 2/3 skal anlægges.  
 
5.7 Der skal udlægges mindst 1 overdækket cykelparkerings-

plads pr. 70 m2 administrationsareal, hvoraf mindst 3/4 skal 
anlægges. 

 
 Der skal udlægges mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 

undervisningsareal, hvoraf mindst 3/4 skal anlægges.    
 
5.8 Ny bebyggelse skal respektere en vejbyggelinje svarende til 

20 m fra midten af Birkerød Kongevej1. 
 

§6 Bebyggelsens omfang og placering 
 
6.1  Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 for den enkelte 

ejendom.  
 

                                                
1 Jf. § 5.8 Langs Birkerød Kongevej er der med hjemmel i 
vejlovgivningen tinglyst byggelinje i en afstand på 20 m fra 
eksisterende kørebanemidte. Arealet mellem byggelinje og 
vejskel må ikke anvendes til bebyggelse, ej heller småbyg-
ninger jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 
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6.2  Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager og have en 
bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter.  

 
 Mindre bygningsdele som trappetårne, elevatorskakte og 

ventilationsanlæg o. lign. kan opføres i en maksimal højde 
på 9,5 m.  

 
6.3  Undtaget fra højdebegrænsningen i § 6.2 er antennemaster 

til telekommunikation, som kan opføres med en højde op til 
46 m.   
 

6.4 Antennemaster skal placeres under hensyn til bebyggelse 
inden- og udenfor lokalplanområdet og må kun opføres som 
rørmaster.  

 
 Tilhørende tekniske anlæg skal minimeres mest muligt og så 

vidt muligt skjules af beplantning eller sammenbygges med 
øvrig bebyggelse.   

 
6.5   Bebyggelse indenfor delområde 1, skal mod Birkerød Kon-

gevej fremstå som en sammenhængende bebyggelse.    

§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 
 
7.1  Ny bebyggelse indenfor delområde 1 skal fremstå i materia-

lerne tegl som blank mur og med facadeelementer i træ eller 
pladematerialer. 

 
7.2  Tagflader og facadebeklædning må ikke være skinnende 

eller reflekterende. 
  
7.3  Ved udformning af permanente lysanlæg ved gang- og cy-

kelstier skal belysning begrænses til sit formål og bidrage til 
stedets karakter og egenart.  

 
Der må ikke etableres fritstående eller terrænnedlagte be-
lysningsarmaturer til oplysning af bygninger og facader eller 
udstilling.  

 
7.4  Indenfor delområde 1 kan efter Kommunalbestyrelsen god-

kendelse skiltes på virksomhedens adgangsfacade og ved 
overkørslerne til Grøndalsvej og efter følgende retningslinjer:   

  
• Ved mere end én virksomhed indenfor delområde 1, skal 

skiltningen samordnes i maksimalt 1 skilt pr. overkørsel.  
 

• Skiltning må maksimalt være 150 cm højt og 150 cm 
bredt og indeholde virksomhedernes navn og eventuelt 
bomærke. Skiltestander og skilteplader skal fremstå i 
samme farve og materialer.  
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• Belysning af skiltning skal ske diskret, med hvidt lys og 
under hensyn til bygningernes arkitektur. 

 
• Ved skiltning på bygningernes adgangsfacader kan 

skiltningen bestå af et bomærke og skal udføres med 
enkelt bogstaver uden belysning.  

 
• Tekst på skilte eller facade må kun fremstå i virksomhe-

dens farver og farverne hvid, sort eller grå. Bomærke må 
fremstå i virksomhedens farver eller en af farverne hvid, 
sort eller grå.  

 
7.5 Der må ikke opsættes bannere, flagstænger med reklame-

flag, etableres lysskilte eller flytbare skilte.   
 
7.6 Antennemaster og antennepaneler skal fremstå ensfarvede, 

og må ikke have skinnende eller reflekterende overflader.  
 
7.7 Tekniske anlæg, skure og indhegning af affaldscontainere 

samt tekniske anlæg i terræn til mobilantenner må kun frem-
stå med en ensartet mat og glansløs maling i en af farverne 
hvid, sort, mørk grå eller mørk grøn. 

§8 Ubebyggede arealer 
 
8.1 Levende hegn skal plantes mindst 0,4 m bag skel mod vej 

og sti. Levende hegn kan suppleres med trådhegn på mak-
simalt 120 cm, der skal placeres umiddelbart bagved det le-
vende hegn. 

 
8.2 Støjafskærmning jf. § 10 må kun etableres bag vejbyggelinje 

og i henhold til § 10.2.  
 

8.3  Belysning skal begrænses og må ikke være blændende og 
må alene anvendes til belysning af færdselsarealer.  

 
8.4  Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksiste-

rende terræn må kun foretages med Kommunalbestyrelsens 
tilladelse. Terrænregulering må ikke foretages nærmere na-
boskel end 1 m. 

 
8.5  Der må ikke foretages udendørs oplagring, der er synlig fra 

vej og sti. Oplag skal være afskærmet af faste hegn eller 
henstå i afskærmede containere. 

 
8.6  Indenfor delområde 1 skal eksisterende beplantningsbælter 

bestående af tæt hækbeplantning mod Grøndalsvej og Bir-
kerød Kongevej bibeholdes i en bredde på minimum 3 m.  

 
8.7 Indenfor delområde 1 skal der langs Højbovej fastholdes et 

beplantningbælte, i form af mindst en trærække, som vist på 
kortbilag 2.   
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8.8 På de ubebyggede arealer kan etableres anlæg til lokal af-

ledning af regnvand, som regnvands bassiner, regnbede, 
grøfter og lignende.   

§9 Bevaringsbestemmelser 
 Ingen bestemmelser 

§10 Støj  
 
10.1 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal overholde 

Miljøstyrelsens til enhver tid gældende krav om støj jf. Miljø-
styrelsens vejledning Støj fra veje nr. 4 fra 2007. 

 
10.2 Eventuel støjafskærmningen skal:  
 

• Placeres min. 1 m bag skel.  
 

• Beplantes på begge sider eller integreres i beplant-
ning eller terræn. 

 
• På begge sider fremstå i naturlige materialer som pi-

leflet, træ, sten, eller som en del af terræn eller jord-
vold.   

 
Støjafskærmningen endelige udformning skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. 

 
§11 Grundejerforeninger 
 
11.1 Ingen bestemmelser  
 
§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
 
12.1. Før ibrugtagning af ny bebyggelse indenfor delområde 1, 

skal de i § 5.6 nævnte parkeringspladser samt i § 5.7 nævn-
te cykelparkeringspladser være etableret.  

 
12.3 Ved etablering af støjafskærmning iht. § 10.1 skal den i § 

10.2 nævnte beplantning være etableret.  
 
§ 13 Servitutter og lokalplaner 

 
Lokalplan 32 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og 
Højbovej vedtaget af den tidligere Birkerød Kommune den 
13.juni 1983 aflyses for planområdet ved den endelige ved-
tagelse af nærværende lokalplan.  
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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. 
 

Vedtagelsespåtegning 
Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 29. marts 2017 Lokal-
planforslag 256 - for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Høj-
bovej til offentliggørelse. 
 
 
 
 
Jens Ive / Iben Koch 
Borgmester  Direktør 
 
 
  













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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