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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 250 er fremlagt fra og med den 30. 
marts 2017 til og med den 29. maj 2017. Har du indvendinger eller 
ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du skrive til Kommunal-
bestyrelsen inden den 30. maj 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 

Søllerød Golfklub har gennem flere år ledt efter en mulig placering 
af en greenkeepergård til brug for driften af golfbanearealerne i 
Søllerød Naturpark. 
 
I arbejdet med en samlet fredning af Søllerød Naturpark vurderede 
både fredningsrejsere og fredningsnævn, at det mest hensigts-
mæssige ville være, at give mulighed for opførelse af en green-
keepergård på arealet syd for golfklubbens klubhus på Brillerne 9. 
 
Med Natur- og Miljøklagenævnets endelige vedtagelse den 25. 
maj 2016 af fredningen af Søllerød Naturpark blev et areal på ca. 
3.800 m2 udtaget af fredningen med henblik på at muliggøre opfø-
relse af en greenkeepergård til brug for golfklubben og en udvidel-
se af det eksisterende parkeringsanlæg tilknyttet golfklubbens 
klubhus. 
 
Opførelsen af en greenkeepergård forudsætter udarbejdelse af en 
ny lokalplan, der kan sikre, at bebyggelse, adgangsforhold og par-
kering samt beplantning tilpasser sig arealets beliggenhed ud mod 
et fredet, åbent landskab mod vest og fine bebyggede miljøer mod 
såvel nord, øst og syd. 

Lokalplanområdets afgrænsning og eksisterende forhold 

Lokalplanområdet omfatter Søllerød Golfklubs klubhus og red-
skabsbygning med eksisterende parkeringsanlæg og areal til opfø-
relse af en greenkeepergård. Området er beliggende nord for Øve-
rødvej med tilkørsel via Gl. Holte Gade og Brillerne. 
Umiddelbart mod nord ligger Andelsboligforeningen Brillerne og 
længere mod nord den tæt-lave ejerboligbebyggelse Gassehaven. 
De to bebyggelser er opført i gule sten med sorte træpartier og 
tage i gule tegl, og udgør begge en fin og harmonisk afgrænsning 
mod det åbne, fredede landskab mod vest. 
 
Mod øst ligger to af de landsbyhuse fra den tidligere Holte Lands-
by, der stadig findes i området, og især langs Gl. Holte Gade. På 
den sydlige side af Øverødvej ligger det tidligere landsted Gl. Hol-
tegård, der med hovedbygning, sidepavilloner, tidligere driftsbyg-
ninger og fransk inspireret barokhave udgør et fint og levende ud-
stillingsmiljø. 
 
Lokalplanområdet afgrænses mod nord (delvist) samt mod vest og 
syd (arealerne syd for Øverødvej) af fredningen af Søllerød Natur-
park. 
 

Lokalplanens formål og indhold 

I 1973 meddelte Fredningsnævnet for København og Overfred-
ningsnævnet midlertidig tilladelse til, for en periode på 20 år, at 
etablere golfbane på fredede arealer i Søllerød Naturpark. I 
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1981/82 opførte Søllerød Golfklub et klubhus på et kommunalt ejet 
areal ved Brillerne 9. 
 
Den samlede fredning af Søllerød Naturpark giver golfklubben 
mulighed for, på ubegrænset tid, at anvende et ca. 73 ha stort are-
al til golfbaneprojekt, herunder ca. 22 ha til fairways. 
 
Lokalplanens overordnede formål er at sikre, at en ny greenkee-
pergård til brug for driften af golfbanearealerne opføres med re-
spekt for områdets beliggenhed ud til fredede arealer og op til be-
byggelse, der både har kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. 
 
Lokalplanens hovedanvendelse fastlægges til rekreative formål, 
nærmere bestemt bebyggelse og anlæg til brug for golfspil på 
golfbanearealer beliggende uden for lokalplanens område. 
 
Det er lokalplanens formål, 
at muliggøre opførelse af greenkeepergård og fritidsanlæg i 

tilknytning til golfspil 
at greenkeepergården ikke kommer til at fremstå dominerede i 

forhold til landskab og omgivende bebyggelse, 
at det eksisterende klubhus fastholdes i udformning og materia-

leanvendelse, 
at det eksisterende parkeringsanlæg ved en omlægning og 

udvidelse får et grønt udtryk, og 
at der etableres afskærmende grønne bælter mod Øverødvej 

og bebyggelsen ved Gl. Holtegade samt mod det åbne, fre-
dede landskab.. 

 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser til opfyldelse af lokalpla-
nens formål og til erstatning for den del af Lokalplan 17, der fast-
lagde bebyggelsesregulerende bestemmelser for opførelsen af et 
klubhus for golfspillere. 
 
Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser, der skal sikre, at 
en greenkeepergård opføres under størst mulig hensyntagen til 
områdets beliggenhed. 
 
For at undgå, at greenkeepergården kommer til at fremstå som en 
stor dominerende, ladebygning, fastlægger lokalplanen bestem-
melser om, at den skal opføres som tre sammenhængende, men 
forskudte bygninger, at den skal indarbejdes i det eksisterende 
terræn, af hensyn til oplevelsen af bygningshøjden, og at den skal 
fremstå i naturmaterialer og nedtonede farver. 
 
Klubhuset blev i den SAVE-registrering, der blev gennemført i Søl-
lerød Kommune i 1992-1993, registreret med bevaringsværdi 4.  
 
Selv om der ikke er tale om høj bevaringsværdi, fastlægger lokal-
planen bestemmelser, der fastholder klubhusets omfang, udform-
ning og materialeanvendelse. Det sker ud fra en vurdering af, at 
klubhusets fremtræden i en etage, med facader i gule sten og sort 
træværk samt sadeltag i gule tagsten, giver en hensynsfuld frem-
træden i forhold til naboområdernes bebyggelse de tilstødende 
fredede landskaber. 
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 

 

Fingerplan 2013 

Lokalplanområdet ligger i byzone og er ikke omfattet af de grønne 
kiler i Fingerplan 2013. 
 
Områdets beliggenhed i fingerplanens ydre storbyområde har ikke 
konsekvenser for lokalplanens indhold. 
 
Natura 2000 
Lokalplanområdet er ikke udpeget med særlig beskyttet natur eller 
udlagt som Natura-2000 områder. 
 
Kommuneplan 2013 

Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde Gh.R2 i Kommu-
neplan 2013, vedtaget af Rudersdal Kommunalbestyrelse den 19. 
juni 2013. 
 
Rammeområdet er beliggende i byzone og er udlagt til rekreativt 
område med anvendelse til fritidsanlæg. For området er fastlagt en 
bebyggelsesprocent på 15 og et maks. etageantal på en. Der er 
ikke fastlagt en maks. bygningshøjde for området. 
 
Lokalplanens bestemmelser om anvendelse og byggemulig holder 
sig inden for rammeområdets bestemmelser og er dermed i over-
ensstemmelse med kommuneplanen. 
 
Lokalplanen giver mulighed for, at Søllerød Golfklubs eksisterende 
klubhus kan anvendes til Pro-shop for klubbens medlemmer og 
besøgende. En pro-shop kan, i henhold til kommuneplanens ret-
ningslinjer for detailhandel, betragtes som en butik i tilknytning til 
tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner 
og lignende, der ligger uden for bymidter og centre. Størrelsen på 
en sådan butik må maksimalt være 75 m2. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af Kommuneplan 
2017 vil afgrænsningen af rammeområderne Gh.R2 og Gh.R7 
blive ændret, så grænsen mellem lokalplanområdet og det åbne 
fredede landskab følger fredningsgrænsen for Søllerød Naturpark. 
Det betyder, at afgrænsningen mellem de to rammeområder flyttes 
mod vest. 
 
På sigt kan det overvejes at søge det fredede byzoneareal, der 
dermed overføres til rammeområde Gh.R7, overført til landzone. 
Det vil give et mere ensartet administrationsgrundlag, hvis der er 
overensstemmelse mellem zonegrænsen og fredningsgrænsen. 
 
Parkeringskrav 
Kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastlægger krav 
om udlæg af parkeringspladser for forskellige anvendelseskatego-
rier. 
 
Ingen af disse kategorier tager højde for de særlige parkeringsbe-
hov, der kan være ved bebyggelse til fritidsanlæg som f.eks. golf-
spil. 
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Det har i planlægningsprocessen været et ønske fra Søllerød 
Golfklub, at det eksisterende parkeringsanlæg kan omlægges og 
udvides, så der kan sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser 
til klubbens golfspillere og gæster. Lokalplanen giver mulighed for 
dette. Muligheden overstiger kommuneplanens generelle ramme-
bestemmelser om parkeringsudlæg pr. m2 erhvervsanvendelse. 
 
Bevaringsværdi og kulturmiljøregistrering af naboområde 
Søllerød Golfklubs klubhus er udpeget med bevaringsværdi 4 i 
kommunes SAVE-registreringer. Det er ikke en høj, men en middel 
bevaringsværdi. 
 
Med lokalplanen ændres der ikke ved bevaringsværdien, men der 
fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser, der fastholder 
udformningen og materialeanvendelsen af det eksisterende klub-
hus og den eksisterende redskabsbygning. 
 
Mod øst ligger lokalplanområdet ud til kulturmiljøregistreringen af 
Gl. Holte Gade og Gl. Holtegård. Kulturmiljøet er en kombination af 
resterne af egnens mest organiserede husmandskoloni langs Gl. 
Holte Gade, som går tilbage til 1700-tallet, samt landstedet Gl. 
Holtegård, der ligeledes kan føres tilbage til 1700-tallet, og som i 
dag står som det centrale vartegn for lokalområdet. 
 
Ved indkørslen til Brillerne oplever man disse fine historiske træk 
for området.  
 
Zonestatus 
Lokalplanområdet forbliver i byzone. 
 
Delvis ophævelse af lokalplan 

Lokalplan 17 (Søllerød) for et område ved Øverødvej og Gl. Holte-
gade blev vedtaget i 1980 for at gøre det muligt at opføre et klub-
hus for golfspillere. 
 
Lokalplanen omfatter to delområder; et område, hvor der kan opfø-
res klubhus og anlægges parkeringsområde, samt et område, der 
udelukkende må anvendes til golfbane, med dertil hørende facilite-
ter, og hvor der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. 
 
Det er valgt kun at lade Lokalplan 250 omfatte det areal, hvor eksi-
sterende klubhus, redskabsbygning og parkeringsområde samt 
areal til opførelse af greenkeepergård er beliggende. Det betyder, 
at lokalplanen kun delvist ophæver Lokalplan 17. 
 
For fremover at undgå dobbeltadministration i forhold til såvel 
fredning som lokalplan vil den resterende del af Lokalplan 17 blive 
søgt aflyst i henhold til planlovens § 33, som giver mulighed for at 
aflyse utidssvarende lokalplaner/lokalplanbestemmelser. 
 
Trafikplanlægning 

Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af Øverødvej. 
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Øverødvej har status af overordnet trafikvej, hvor nye overkørsler 
skal søges undgået. Adgangsvejen til området skal derfor fortsat 
ske via Gl. Holte Gade og Brillerne. 
 
Med hjemmel i § 34 i lov om offentlige veje er der langs Øverødvej 
fastlagt en byggelinje på 20 meter fra vejmidte. 
 
Der er ved lokalplanens udlæg af byggefelter taget højde for den-
ne byggelinje. 
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanens område ligger i indvindingsoplandet for vandindvin-
dingen i Rudersdal Kommune og i Forsyningen Allerød Rudersdal 
A/S vandforsyningsområde. 
 
Spildevandsplan 

Lokalplanområdet ligger i et spildevandsopland, der, jvf. den kom-
munale Spildevandsplan 2013 – 2016, alene er spildevandskloa-
keret. Det vil sige at tag- og overfladevand ikke kan ledes til kloak, 
men skal tilbageholdes ved etablering af LAR-anlæg eller nedsiv-
ning, hvor det er muligt. Procesvand fra greenkeepergården skal 
afledes til spildevandsledning. 
 
Varmeforsyningsplan 

Lokalplanområdet ligger i byzone, hvor der er 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 

Lokalplan 250 ligger ikke inden for et af de udpegede 
risikoområder i Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan fra 
2014 eller i Forslag til Klima- og energipolitik 2016 – 2021, offent-
liggjort 9. november 2016. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelin-
je fastlagt efter naturbeskyttelseslovens § 17. 
 
Opførelsen af en greenkeepergård vil for en mindre del af byggeri-
et forudsætte meddelelse af dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Kommunen er i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 myndig-
hed i forhold til skovbyggelinjen. Forinden meddelelse af dispensa-
tion skal skovens ejer høres. 
 
Artsfredningsbekendtgørelsen, Jagt- og vildtforvaltningsloven 
Det areal, hvor lokalplanen giver mulighed for opførelse af en 
greenkeepergård, fremstår i dag med træ- og buskbeplantning. 
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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 medfør af jagt- og vildtforvaltningslo-
ven må træer med spættehuller ikke fældes i perioden 1/11 - 31/8. 
 
Museumsloven 
I lokalplanens nordlige afgrænsning, mod det åbne, fredede land-
skab, ligger et efter museumsloven fredet sten- og jorddige. Sten- 
og jorddiget krydses allerede i dag af et stiforløb, der løber fra Bril-
lerne og ud i det fredede landskab. 
 
Diget vil ikke blive berørt af nyanlæg og nybyggeri i henhold til 
lokalplanen. 
 
Vådområder, lavbundsarealer og søer 

Der er ikke registreret vådområder, lavbundsarealer og søer inden 
for lokalplanområdet. 
  
Fredskovsforhold 

Der er ikke noteret fredskov i området. 
 
Kystplanlægning 

Lokalplanområdet er beliggende uden for den 3 km brede kyst-
nærhedszone langs Øresund. 
  
Støjforhold 

Lokalplanområdet er registreret som støjbelastet areal i forhold til 
Øverødvej og kan derfor ikke, efter planlovens § 15a, udlægges til 
støjfølsom anvendelse med mindre, der fastlægges bestemmelser 
om afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige 
anvendelse mod støjgener. 
 
Da der er tale om opførelse af en greenkeepergård inden for et 
område, der allerede er udlagt til rekreative formål i form af fritids-
anlæg til golfspil, skal der ikke tages højde for afskærmningsforan-
staltninger mod støjkilden. 
 
Det samlede anlæg med klubhus, redskabsbygning, parkeringsan-
læg og greenkeepergård vurderes i øvrigt ikke, at være karakteri-
seret som et støjende fritidsanlæg. 
 
Lokalplanen fastlægger derfor alene bestemmelser om etablerin-
gen af afskærmende grønne bælter mod naboområderne, herun-
der mod Øverødvej. 
 
Geologisk interesseområde 

Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 
 
Jordforurening 
Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller 
grundvand i nærområdet til de i lokalplanen udlagte byggefelter.  
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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 matriklen. I det omfang jorden viser sig at være ren, kan 
den som udgangspunkt frit genanvendes eller bortskaffes. Eventu-
elt forurenet jord skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen. 
 
Servitutter 
Lokalplanen medfører ikke, at der ændres ved ejendommens ser-
vitutforhold. 
 
Vurdering om virkning på miljøet (VVM) 
Lokalplanen omfatter ikke anlæg, som kræver screening eller ud-
arbejdelse af VVM. 

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 

Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændrin-
ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået følgende tilla-
delser: 
 

 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af 
byggeri inden for skovbyggelinje. 
 

 Iagttagelse af naturbeskyttelseslovens § 29, bilag IV-arter efter 
Habitatdirektivet ved fældning af træer. 
 

 Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor 
af fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 
27 standses. Fundet skal straks anmeldes til Museum Nord-
sjælland. 

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 og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 
425 af 18. maj 2016. 
 
På baggrund heraf er det kommunens vurdering, at planforslaget 
ikke medfører, at der i henhold til lovens § 4, stk. 2 skal udarbejdes 
en miljøvurdering. 
 
Vurderingen er baseret på, at lokalplanforslaget ikke medfører 
væsentlige ændringer i ejendommens anvendelse. Lokalplanfor-
slaget giver mulighed for, at der, i tilknytning til allerede eksiste-
rende bebyggelse og anlæg til brug for golfspil, kan opføres en 
greenkeepergård til brug for drift af golfbanearealer uden for lokal-
planområdet. 
 
Med lokalplanens bestemmelser tages der højde for, at greenkee-
pergården indpasses og betjenes under hensyntagen til omgiven-
de bebyggelse og fredede landskaber. Lokalplanen fastlægger 
bestemmelser om 
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 afskærmende beplantning mod de tidligere husmandshuse 
mod vest, Øverødvej mod syd og det åbne landskab og golf-
banearealerne mod vest, 

 bebyggelsens indarbejdelse i det eksisterende terræn af hen-
syn til oplevelsen af bygningshøjden over terræn, og 

 bebyggelsens neddæmpede fremtræden i materialer og farver.  
 
Kørsel med maskiner til brug for driften vil ske fra greenkeepergår-
den og direkte ud på golfbanearealerne mod vest. 
 
Samlet vurderes det, at ændringerne indeholdt i lokalplanforslaget 
ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
 
Klagevejledning 
Indtil den 28. april 2017 kan der klages over afgørelsen om ikke at 
udarbejde miljøvurdering efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, 
nr. 3. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 
Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på 
www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på, som du plejer, 
typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. bekendtgø-
relsens § 3.  
 
Den fulde klagevejledning kan ses i bekendtgørelsen af denne 
plan.  
 
  

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

 
Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golf-
klub 

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 

Det er lokalplanens formål, 
at muliggøre opførelse af greenkeepergård og fritidsanlæg i 

tilknytning til golfspil 
at greenkeepergården ikke kommer til at fremstå dominerede i 

forhold til landskab og omgivende bebyggelse, 
at det eksisterende klubhus fastholdes i udformning og materia-

leanvendelse, 
at det eksisterende parkeringsanlæg ved en omlægning og 

udvidelse får et grønt udtryk, og 
at der etableres afskærmende grønne bælter mod Øverødvej 

og bebyggelsen ved Gl. Holtegade samt mod det åbne, fre-
dede landskab. 

 

§ 2 Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. 
 
2.2 Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye ma-

trikler, der udstykkes fra disse: del af matr. nr. 2ee og del af 
matr. nr. 2dæ Holte by, Søllerød.  

 
2.3 Lokalplanens område ligger i byzone. 
 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til rekreative formål, 
nærmere bestemt til fritidsanlæg i form af bebyggelse og an-
læg til brug for golfspil. 
 

3.2 Eksisterende bebyggelse kan anvendes til klubhus og red-
skabsbygning til brug for golfspillet. 
 
Klubhuset kan indrettes med kontor-, opholds- og omklæd-
ningsfaciliteter samt til restaurant og pro-shop for golfklub-
bens brugere og besøgende. En pro-shop må maks. have et 
areal på 75 m2. 

 
3.3 Ny bebyggelse kan opføres som greenkeepergård med ho-

vedanvendelse til drift af golfbanearealer. 
 
Greenkeepergården kan omfatte maskinhal, værksted, per-
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sonalerum og hal til indendørs træning med omklædnings- 
og badefaciliteter. 

 
3.4 Eksisterende parkeringsareal kan omlægges og udvides. 
 

§ 4 Matrikulære forhold 

3.1 Inden for lokalplanens område kan matrikelarealer frastykkes 
til selvstændige matrikler. 
 

3.2 Selvstændige matrikler inden for lokalplanområdet vil kunne 
sammenlægges. 
 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

5.1 Eksisterende overkørsel mod Brillerne samt den interne ad-
gangsvej til betjening af klubhus, parkeringsanlæg og green-
keepergård skal fastholdes. 
 
Kørevej fra greenkeepergården til de fredede golfbanearea-
ler skal etableres som vist på kortbilag 1 og illustreret på 
korbilag 2. 

 
5.2 Langs Øverødvej er pålagt en byggelinje på 20 meter fra 

vejmidte. Byggelinjen fremgår af kortbilag 1. Se note1. 
 
Areal mellem byggelinje og vejskel må ikke anvendes til no-
gen form for bebyggelse, men skal fremstå med et grønt be-
plantet præg. 
 
Der kan dog på arealet etableres kørevej til greenkeepergår-
dens forskellige bygningsafsnit under forudsætning af, at be-
plantningsbæltet mod Øverødvej fastholdes som angivet i § 
8.1. 

 
5.3 Eksisterende stier inden for lokalplanområdet skal fasthol-

des, i princippet som de er angivet på kortbilag 1. 
 
5.4 Det eksisterende parkeringsanlæg kan omlægges og udvi-

des med en grøn struktur. Den grønne struktur fremgår af 
korbilag 1 og er illustreret på kortbilag 2 (illustrationsplan). 
Ved en udvidelse vil parkeringsanlægget kunne rumme ca. 
110 parkeringspladser. 
 
Ved en omlægning og udvidelse af parkeringsanlægget skal 
der anlægges grønne plantebede, jf. § 8.2. 

 
5.5 Al parkering tilknyttet golfklubbens aktiviteter skal kunne af-

vikles på parkeringsanlægget. 
 
I det samlede parkeringsanlæg skal i alt 3 parkeringspladser 

                                            
1
 I henhold til vejlovgivningen er der langs Øverødvej pålagt en byggelinje på 20 

meter fra vejmidte. 
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udføres som handicappladser til almindelige biler (3,5 x 5,0 
meter) og i alt 3 parkeringspladser udføres som handicap-
pladser til kassebiler (4,5 x 8,0 meter)2. 

 
5.6 Der skal etableres minimum en cykelparkeringsplads pr. 70 

m2 etageareal i klubhus og greenkeepergård. 
 
5.7 Veje, parkeringspladser, adgangsforhold, stier og gangarea-

ler skal anlægges, så de tilgodeser bevægelseshæmmede 
og handicappedes færden, jf. det til enhver tid gældende 
bygningsreglement.3  

 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

6.1 Bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 1 fastlagte 
byggefelter til henholdsvis klubhus med garage- og lager-
bygning samt greenkeepergård. 
 

6.2 Klubhus kan opføres i maks. en etage med kælder, og have 
en bygningshøjde på maks. 7,5 meter målt fra eksisterende 
terræn eller fastlagt niveauplan. 
 
Langs klubhusets sydfacade kan der etableres et hævet ter-
rasseanlæg. Terrassegulv skal være i niveau med eller lave-
re end stuegulv i klubhus. 
 

6.3 Redskabsbygning nord for klubhuset kan opføres i maks. en 
etage, og have en bygningshøjde på maks. 5,5 meter målt 
fra eksisterende terræn eller fastlagt niveauplan. 
 

6.4 Klubhus og redskabsbygning må have et etageareal på 
maks. 600 m2. 
 

6.5 Greenkeepergård skal opføres som tre sammenhængende, 
men forskudte bygninger, der følger grundstykkets cirkelslag 
mod Øverødvej og Brillerne. 
 

6.6 Greenkeepergårdens bygningskroppe kan opføres i maks. 
en etage uden kælder, og have en bygningshøjde på maks. 
6,75 meter målt fra terrænkote 43.43 til kip, og skal indlæg-
ges i terrænet som illustreret på kortbilag 3. 
 

6.7 Greenkeepergård må have et etageareal på maks. 635 m2. 
 

6.8 Transformerstationer, kabelskabe og pumpestationer til kvar-
terets forsyning kan etableres uden for lokalplanens udlagte 
byggefelter. Deres placering og udformning skal underordne 
sig områdets karakter. 

 

                                            
2
 Kravet er baseret på anbefaling i SBI-anvisning 258, Anvisning om Bygningsreg-

lement 2015. 
3
 Reglerne for tilgængelighed er beskrevet i ”Udearealer for alle”, DS-håndbog 

105/2012. 



 

16 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1 Klubhuset skal opføres med facader i gule tegl, vandskuret 
murværk eller træværk. 
 

7.2 Klubhusets tag skal udformes som symmetrisk sadeltag med 
en hældning på 30 grader og udføres med gule tagsten. 
 
Skorsten over tag skal udføres i gule sten. 
 
Der kan ikke isættes vinduer og ovenlys i tag. 

 
7.3 Redskabsbygning nord for klubhuset skal opføres med faca-

der i træværk. 
 

7.4 Redskabsbygningens tag skal udformes som symmetrisk 
sadeltag med en hældning på 30 grader og udføres med gu-
le teglsten. 
 
Der kan ikke isættes ovenlys og rytterlys i tag. 

 
7.5 Udvendigt træværk på klubhus og redskabsbygning skal 

overfladebehandles og fremstå i sort eller jordfarve efter 
kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 

 
7.6 Greenkeepergården skal opføres med facader og portdøre i 

oliebehandlet lærketræ. Portdørene skal udføres som sky-
dedøre. 

 
7.7 Greenkeepergårdens tag skal udformes som symmetrisk 

saddeltag med en hældning på 20 til 30 grader og udføres i 
listedækket tagpap i sort eller antracitgrå farve. 
 
I den midterste bygningssektion af greenkeepergården kan 
der isættes tre mindre og adskilte rytterlys, i princippet som 
vist på illustrationsplanen på kortbilag 2. 
 
Der kan ikke isættes rytterlys i de øvrige bygningssektioner. 

 
På ingen af tagfladerne kan der isættes ovenlys. 
 

7.8 I greenkeepergården kan isættes døre og vinduer i princip-
pet som vist på illustrationerne på kortbilag 3. Udvendigt skal 
dør- og vinduesrammer fremstå i sort eller antracitgrå farve. 

 
7.9 Agregater til ventilation og lign. skal holdes inde i bygninger-

ne. 
 
Tage må kun gennembrydes af ventilations- og aftrækskana-
ler efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 
 
Røgventilation skal klares gennem bygningernes gavle. 
 

7.10 Belysningsarmaturer med nedadrettede lyskilder kan opsæt-
tes ved indgangspartier og portdøre efter kommunalbestyrel-
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sens nærmere godkendelse. 
 

7.11 Skiltning kan opsættes i det omfang det er nødvendigt for 
vejvisning frem til klubhuset og greenkeepergården. 
 
Oversigtskiltning til golfbanearealerne uden for lokalplanom-
rådet kan opsættes efter kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse. 
 
Øvrig skiltning og reklamering må ikke foretages. 
 

7.12 Solcelle- og solfangeranlæg samt andre alternative energi-
anlæg kan opsættes efter Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse. 
 
Anlæg skal opsættes med respekt for naboområdernes be-
byggelse og de fredede landskaber. 

 

§ 8 Ubebyggede arealer 

8.1 Mod Øverødvej, bebyggelsen ved Gl. Holtegade samt det 
åbne fredede landskab skal der etableres afskærmende 
grønne bælter, som vist på kortbilag 1. 

 
De grønne bælter skal fremstå med løvfældende træer og 
buske og være så tætte at de skærmer af mod omgivelserne 
for parkeringsanlæg og kørevej omkring greenkeepergår-
dens bygningssektioner. 

 
8.2 Parkeringsanlægget skal indrettes med grønne plantebede, 

som vist på kortbilag 1 og illustreret på korbilag 2. 
 

Plantebedene skal fremstå med solitære løvfældende træer 
og bundbeplantning. 

 
8.3 Belysning af veje, parkeringsarealer og stier skal begrænses 

til skal udføres som pullertbelysning med nedadrettet lyskil-
de. 

 
8.4 Belægningstype for adgangsvej, parkeringsanlæg og kørevej 

omkring greenkeepergård skal godkendes af kommunalbe-
styrelsen. 
 
Parkeringsanlæg og kørevej skal om muligt have permeabel 
belægning. 

 
8.5 Greenkeepergården skal, jf. § 6.6, indarbejdes i terrænet.  
 

Forud for dette skal kommunalbestyrelsen kunne godkende 
en terrænplan med angivelse af eksisterende og fremtidige 
terrænkoter. 

 
8.6 Det grønne areal syd for klubhuset kan anvendes til green 

træning som det fremgår af kortbilag 1 og er illustreret på 
kortbilag 2. 
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§ 9 Bevaringsbestemmelser 

Lokalplanen fastægger ikke bestemmelser om bevaring. 
 

§ 10 Støj         

Lokalplanen fastlægger ikke bestemmelser om støj. 
 

§ 11 Grundejerforeninger 

Lokalplanen fastlægger ikke bestemmelser om grundejerforening. 
 

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

12.1 Inden ibrugtagning af greenkeepergård skal de afskærmen-
de grønne bælter mod Øverødvej og bebyggelsen ved Gl. 
Holtegade samt mod det åbne, fredede landskab være etab-
leret. 

 
12.2 Inden ibrugtagning af omlagt og udvidet parkeringsanlæg 

skal de afskærmende grønne plantebede, som fremgår af 
kortbilag 2, være etableret. 

 

§ 13 Delvis ophævelse af Lokalplan 17 

13.1 Lokalplan 17 for et område ved Øverødvej og Gl. Holtegade, 
vedtaget af Søllerød kommunalbestyrelse den 9. april 1980, 
ophæves for den af lokalplanområdet, der er omfattet af 
nærværende Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søl-
lerød Golfklub 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. 
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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 29. marts 2017 For-
slag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golf-
klub, 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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