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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 255 er fremlagt fra og med den 5. april 
2017 til og med den 31. maj  2017. Har du indvendinger eller æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, skal 
du skrive til Kommunalbestyrelsen inden den 1. juni 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 
Det tidligere skolehjem Skovly, beliggende ved Langhaven i Gl. 
Holte, er i dag ophørt som døgninstitution for unge. Ejendommen 
har efterfølgende stået tom og har senest været lejet af Rudersdal 
Kommune til midlertidige boliger for flygtninge.  
 
Ejendommen er ejet af foreningen Livsværk, som ønsker at af-
hænde ejendommen til boliger i form af etage- og tæt lav boliger, 
som skal opføres i respekt for de eksisterende bevaringsværdige 
bygninger og de særlige landskabelige værdier på ejendommen.  
 

 
Eksisterende adgangsvej op til hovedbygningen   

Lokalplanområdets eksisterende forhold   
Lokalplanområdet er beliggende i Gl. Holte på kanten til Trørød.  
 
Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 1ø Holte By, Gl. 
Holte med et registreret areal på 31.760 m2.  
 
Ejendommen er en tragtformet grund, der fra Langhaven i vest 
åbner sig mellem boliger ved Skovkanten i syd og Kohave Skov 
mod nord. 
 
Fra Langhaven og hen til de bagvedliggende marker bevæger man 
sig gennem en række landskabsrum, som begynder med ind-
gangspartiets skovkarakter, forbi parkrummet omkring de beva-
ringsværdige bygninger, hen over de åbne græsarealer med bold-
baner og frugttræer til det levende hegn, der afslutter grunden ud 
mod marken.  
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Nærheden til Kohave Skov er på en stor del af grunden markant 
og skovbeplantningen strækker sig ind i lokalplanområdet langs 
stien til Skovkanten.  Ved hovedbygningerne er skellet til skoven 
markeret ved et skovdige.  
 

 
Lokalplanområdet matr. nr. 1ø Holte By, Gl Holte  

Mod sydvest afgrænses lokalplanområdet af rækkehusbebyggel-
sen Skovkanten. Overgangen (matrikelskellet) mellem Skovkan-
tens friarealer og lokalplanområdet er ikke synlig i dag og fremstår 
alene som en forskel i plejen af græsset.  
 
Vejadgangen til området sker fra Langhaven via en overkørsel 
mellem de to bevaringsværdige portnerboliger. På tværs og langs 
det eksisterende vejforløb trækkes skoven ind i området og under-
støtter oplevelsen af de to eksisterende palæbygninger, som er 
beliggende på det højeste punkt på ejendommen.  
 
Langs overgangen til de åbne markarealer mod øst er der et hegn 
af fuldkronede ældre ege- og ahorntræer, blandet med en række 
mindre selvsåede træer. Hegnet er på størstedelen sammenhæn-
gende, men fremstår visse steder med huller i beplantningen. Be-
boerne i området bevæger sig ad en trampesti langs hegnet ind i 
Kohave Skov. 
 
Terrænet på ejendommen er markant stigende fra Langhaven op 
til de eksisterende hovedbygninger. Arealet mellem hovedbygnin-
gerne og de nuværende boldbaner og bebyggelsen Skovkanten er 
relativt fladt og fremstår i dag som et åbent græsareal (fælled). 
Terrænet falder markant fra den centrale del af området mod 
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Langhaven og mod Kohave Skov. Terrænet mellem de eksiste-
rende hovedbygninger og det østlige skel er relativt fladt.  
 

 
Eksisterende terræn på ejendommen  
 
Der er ved adgangsvejen registreret et fredet fortidsminde i form af 
en mindre skelsten, som ikke må ændres eller flyttes i forbindelse 
med lokalplanen.  
 
Igennem lokalplanområdet løber to stier. En sti fra parkeringsarea-
let ved dagligvarebutikken tværs gennem det skovlignende land-
skab i lokalplanområdet til Kohave Skov og videre til Gl. Holte Kir-
ke. Endvidere er der en trampesti fra boligområdet langs skellet til 
landbrugsarealet mod øst og ind i Kohave Skov. 
 
Beplantningen i området består i stort omfang af fuldvoksne træer 
fra de oprindelige haveanlæg. Der er således lagt vægt på i lokal-
planen, at der både kan være enkeltstående træer, som er beva-
ringsværdige, og sammenhængende beplantninger, som tilfører 
stedet noget særligt. 
 
Eksisterende bygninger  
Skolehjemmet Skovly blev oprindeligt bygget som ”opdragelses-
hjem for ulykkeligt stillede pigebørn”. Hjemmet var en del af Indre 
Missions Magdalenehjem.   
 
Skovlys oprindelige bygninger er opført i 1906-08 og er tegnet af 
arkitekt Valdemar Birkmand, der arbejdede inden for nybarok, ny-
klassicisme og bedre byggeskik.  
 
De oprindelige fire bygninger, det vil sige portnerboligerne ved 
indkørslen fra Langhaven, hovedbygningen kaldet ”Bethel” og an-
neksbygningen kaldet ”Shilos”. Bygningerne er opført i nybarok stil 
og med en fin palæagtig karakter og fremstår velbevarede og med 
deres oprindelige udtryk. 
. 
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Luftfoto fra 1949 
 
 
Særligt hovedhuset fremstår fornemt med dets tunge granitbase, 
svungne havetrappe og trefags symmetriske parkfacade, hvor det 
fremspringende midterparti afsluttes af et kartoucheindrammet 
vindue i frontspicen. 
 
Portnerboligerne markerer en fin indgang til området og til ad-
gangsvejen, der snor sig gennem et skovbevokset område op til 
de to større bygninger, der med deres parallelle, men forskudte 
facader, danner et fint ankomstrum.  
 
Bygninger i det oprindelige anlæg er udpeget som værende beva-
ringsværdige i Kommuneatlas for Søllerød fra 1993 samt i Kom-
muneplan 2013. Se afsnit om bevaring af bebyggelse. 
 
Øvrige bygninger  
Mellem de to hovedbygninger blev der senere (ca. 1933) tilføjet en 
gymnastiksal, som ikke indeholder den samme detaljeringsgrad og 
slører hovedbygningens symmetriske østfacade.  
 
Tæt ved Langhaven er endvidere et mindre typisk parcelhus fra 
1971 samt en staldlignende bygning ved den nordlige portnerbolig.  
 
Endvidere er der på ejendommen en række mindre udhus- og 
driftsbygninger. Ingen af disse bygninger er bevaringsværdige og 
forventes nedrevet ved realisering af bebyggelse indeholdt i lokal-
planen.  
 
På ejendommen er i dag ved gymnastiksalen placeret en anten-
nemast, hvor beredskabets sirener er placeret. Antennen forventes 
at ændre placering eller fjernet i forbindelse med realisering af 
lokalplanen.   
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Foto 1966  

 
Lokalplanens formål og indhold 

Lokalplanen har til formål:  
 
• At sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning 

tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende beva-
ringsværdige bebyggelse.  

• At udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplant-
ning.  

• At muliggøre opstilling af selvstændige master til telekom-
munikation og varselsanlæg. 

• At fastlægge bestemmelser for klimatilpasning.  
 
Lokalplanen fastlægger endvidere anvendelsen af bebyggelse 
indenfor det enkelte delområde. Lokalplanområdet udlægges til 
boligformål i form af etageboliger i delområde 3, tæt lav boliger i 
delområde 1 og åben lav for så vidt angår portnerboligerne. De 
fælles friarealer udgøres af delområde 2.  
 
Idet området er at betragte som samlet område fastægges bebyg-
gelsesprocenten for lokalplanområdet under et, til 22 procent. Be-
byggelsesprocenten er fastlagt med henblik på, at området forsat 
vil have en åbenhed og sammenhængende landskabelige elemen-
ter samt af hensyn til at de eksisterende bevaringsværdige hoved-
bygninger. Kælderen under den bevaringsværdige hovedbygning 
påvirker denne bebyggelsesprocenten, men vil ikke kunne anven-
des til beboelse.  Lokalplanen fastlægger derfor, at bebyggelses-
procenten kan øges med areal svarende til de medregnede antal 
m2.  
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Der fastlægges byggefelter for placering af ny bebyggelse i delom-
råde 1 og 3. Indenfor delområde 2 kan opføres mindre fællesan-
læg som legehuse, aktivitetsoaser, boldbaner og lign. samt anlæg 
for lokalafledning af regnvand.  
 

 
Illustrationsplan  
 
Ny bebyggelse i delområde 3 placeres i to grupper og under hen-
syn til det eksisterende terræn og den eksisterende bevaringsvær-
dig bebyggelse.  
 

 
Skitse af nye etageboliger  
 
De nye etageboliger skal i skala tilnærme sig den eksisterende 
bevaringsværdige bebyggelse. Det fastlægges således, at bebyg-
gelsen skal opføres i 3 etager med en maksimal dybde på 13 m.  
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Etageboligerne kan i materialer og ydre fremtoning fremstå med et 
nutidigt udtryk og med facader i mørke teglsten og facadepartier i 
træ.  
 
Tæt lav bebyggelsen ved Langhaven (delområde 1) vil i volumen 
nærme sig den øvrige tæt lav bebyggelse i området og fremstå i et 
selvstændigt og nutidigt udtryk med facader i mørke teglsten eller 
træ.  
 
Der fastlægges for denne bebyggelse et større byggefelt samt 
mulighed for terrænændringer, som giver mulighed for indplacering 
af ny bebyggelse under hensyntagen til støjafskærmning mod 
Langhaven og de i området markante terrænspring.  
 
Lokalplanen fastlægger mulighed for ændring af det eksisterende 
terræn for bl.a. at muliggøre en hensigtsmæssig bebyggelse i del-
område 1.  
 
Lokalplanområdet vil fortsat have vejadgang fra Langhaven og det 
eksisterende vejforløb bevares. Af hensyn til skoven og de nærlig-
gende boliger og naturområder fastlægges park- og pullertbelys-
ning af veje indenfor lokalplanområdet. 
 

 
 
 

 
Bevaring af bebyggelse og beplantning  
 
Bevaringsværdig bebyggelse  
På ejendommen er registeret fire bevaringsværdige bygninger. De 
to hovedbygninger beliggende centralt på ejendommen og de to 
portnerbygninger ved Langhaven. Disse 4 bygninger tilhører det 
oprindelige anlæg fra 1908 tegnet af arkitekt V. Birkmand i nybarok 
stil.  Alle fire bygninger er udpeget i kommuneplanen som beva-
ringsværdige. 
 

Skitse af ny tæt lav boliger  
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Udpegning af bevaringsværdige bygninger i det oprindelige anlæg   

Til anlægget blev senere tilføjet (ca. 1933) en gymnastiksal, som 
ikke har de to hovedbygningers palækarakter eller rigdom i detal-
jen. Salen er sammenbygget med hovedhuset, men fremstår ikke 
som en del af det oprindelig anlæg og slører hovedbygningens 
symmetriske østfacade 
 
Lokalplanen udpeger bevaringsværdig bebyggelse og indeholder 
bestemmelser, som sikre at den bevaringsværdige bebyggelse 
ikke må nedrives og kun tilbygges og ændres i sit udtryk i over-
ensstemmelse med bygningernes bærende værdier og efter 
Kommunalbestyrelsen godkendelse.   
 
De oprindelige bygninger er udpeget som bevaringsværdige i 
Kommuneatlas for Søllerød 1993 med bevaringsværdi 3. Gymna-
stiksalen er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas for 
Søllerød fra 1993 vurderet sammen med hovedbygningen, men er 
nævnt som en mindre god mellembygning.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er gymnastik-
salen vurderet særskilt, og der er foretaget en ny vurdering af byg-
ningens bevaringsværdi. Det er vurderet, at gymnastikbygningen 
ikke indeholder de samme arkitektoniske kvaliteter, som de to op-
rindelige hovedbygninger, og at bygningen med sin placering slø-
rer hovedbygningens østfacade. På den baggrund er bygningen 
vurderet med en bevaringsværdi på 4.  
Denne bevaringsværdi er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 
2017, hvorfor bygningen ikke udpeges som bevaringsværdig i lo-
kalplanen.  
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Annekset Shilos vestfacade  

Til den eksisterende hovedbygning er endvidere tilføjet en mindre 
tilbygning ved den sydlige facade. Denne senere tilbygning 
skæmmer den oprindelige bygning og udpeges derfor ikke som 
bevaringsværdig i nærværende lokalplan. Lokalplanen muliggør at 
de bevaringsværdige bygninger omdannes til nutidige etageboli-
ger. Det tilstræbes derfor, at der skabes en mulighed for at der fra 
den enkelte bolig kan skabes udgang til altan, terrasse eller have.  
 
Bevaringsværdig beplantning:  
Lokalplanen udpeger bevaringsværdige enkelttræer og samlede 
landskabselementer. Udpegningen er foretaget på basis af en ana-
lyse og registrering af de enkelte træer i forhold til træernes leve-
dygtighed, restlevetid samt størrelse og identitetsgivende karakter.   
 
På basis af denne analyse fastlægges bevaringsværdige land-
skabselementer langs skellet mod øst samt skovbeplantningen 
ved adgangsvejen. Endvidere udpeges en række større enkelt 
træer i rummet mellem hovedbygningerne og annekset, omkring 
den centrale Palæhave foran hovedbygningen samt ved Fælleden. 
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Bevaringsværdig beplantning og træer indenfor lokalplanområdet 

Lokalplanens forhold til anden planlægning 
 
Fingerplan 2013 
Lokalplanområdet er omfattet af Fingerplan 2013 som er statens 
overordnede plan for hovedstadsområdet. 
 
Lokalplanområdet ligger, som resten af kommunen, i Fingerpla-
nens udpegning af det ydre storbyområde. Dette område er i den 
overordnede planlægning karakteriseret som et bymæssigt områ-
de med høje tætheder. 
 
Fingerplan 2013 fastlægger en række grønne kiler og områderne 
øst, nord og vest for lokalplanområdet er en del af de indre grønne 
kiler (Sjælsøkilen øst).  
 
Lokalplanområdet er ikke beliggende stationsnært. Den nærmeste 
station er lokalbanestationen Nærum station (2,5 km). Området er 
velforsynet med busser, herunder S-busserne på Helsingørmotor-
vejen, samt lokalbusserne på Langhaven.  
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013.  
 
Planstrategi 2015  
Lokalplanområdet er i Planstrategi 2015 udpeget som et område 
med mulighed for omdannelse og fortætning i form af boliger. Det-
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te med henblik på at imødekomme et øget behov for boliger inden-
for eksisterende byområder.   
 
Kommuneplan 2013 
Lokalplanområdet udgør i Kommuneplan 2013 rammeområde Gh. 
D2 – Skovly skolehjem og udlægges til offentlige formål i form af 
institution.  
 
Bebyggelsesprocenten fastlægges til 40 og med et maksimalt eta-
geantal på 2.   
 
Kommuneplan 2013 erstattes medio 2017 af Kommuneplan 2017.  
 
Forslag til Kommuneplan 2017 
Forslaget til Lokalplan 255 er i overensstemmelse med Forslag til 
Kommuneplan 2017, vedtaget af Rudersdal Kommunalbestyrelse 
den 25. januar 2017, og i offentlig høring fra den 1. februar 2017 til 
29. marts 2017. Området var i Kommuneplan 2013 (Gh. D2) udlagt 
til offentligt formål og vil ændre anvendelse til boligformål i forbin-
delse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 og senest samtidig 
med lokalplanens ikrafttræden.    
 
Kommuneplan 2017 
Området udgør rammeområde Langhaven Gh.B15 
 
Områdets anvendelse:  Boliger 
Fremtidig zonestatus:   Byzone 
Eksisterende zonestatus:   Byzone 
Maksimal bebyggelsesprocent.  25 for området 
Maksimalt antal etager:   4 
Generel anvendelse:   Boligområde 
 

 
 
Den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, forudsætter 
vedtagelse af Kommuneplan 2017 med rammebestemmelser i 
overensstemmelse med Lokalplan 255.  
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Zonestatus 
Den eksisterende zonestatus er i dag byzone og området forbliver 
i byzone. 
 
Andre lokalplaner 
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 13 for arealer ved 
Skoleparken vedtaget 25. april 1958, af den tidligere Søllerød 
Kommune.  
 
I byplanvedtægten er området udlagt til offentlige og almennyttige 
formål samt ungdomshjem.  
 
Byplanvedtægten indeholder ikke særlige bebyggelsesregulerende 
bestemmelser for ejendommen eller ejendommens udearealer. 
 
Byplanvedtægt 13 aflyses for denne lokalplans område med lokal-
planens endelige vedtagelse. 
 
Trafikplanlægning 
Langhaven, hvorfra lokalplanområdet i dag har vejadgang, er fast-
lagt som trafikvej med regional karakter. Langhaven er adgangsvej 
for Trørødområdet til Helsingørmotorvejen og videre til Kongevejen 
og Holte.  
 
Vejadgangen til området fastholdes fra Langhaven via eksisteren-
de overkørsel, og der etableres ikke nye overkørsler.  
 
I forbindelse med lokalplanen er udarbejdet en trafikvurdering. 
Trafikvurderingen fastlægger, at der som konsekvens af lokalplan-
forslaget kan forventes en trafikforøgelse på 3-5 procent på Lang-
haven. Dette vurderes at være en mindre trafikstigning, som ikke 
er mærkbar i forhold til tryghed, trafiksikkerhed og støj.  

 
 
Analysen anbefaler, at der etableres en venstresvingsbane for at 
reducere risikoen for nedbremsninger ved udkørslen. Trafikanaly-
sen vurderer at det ikke er nødvendigt at etablere yderligere trafi-
kale anlæg såsom signalregulering, rundkørsel, mv.  
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For at sikre gående anbefales etablering af en midterhelle, således 
at Langhaven kan krydses i to tempi af cyklende og gående trafi-
kanter. 
 
Supplerende vejanlæg såsom venstresvingsbane på Langhaven 
vil være en forudsætning for en godkendelse i henhold til vejlov-
givningen.   
 
Langs lokalplanens østlige afgrænsning, er der i Kommuneplan 
2013 planlagt en rekreativ sti, som indarbejdes i lokalplanen.  
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 
Lokalplanområdet ligger i området for det fælles forsyningsselskab 
Novafos for Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, 
Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune. Området 
er beliggende i vandindvindingsopland for Trørød Vandværk.  
 
Området er i dag udlagt til offentlige formål og i rammerne for den 
fremtidige planlægning i Kommuneplan 2013 fastlægges en be-
byggelsesprocent på 40. Lokalplanforslaget er således en reduce-
ring af bebyggelse i forhold til tidligere planlægning.  
 
Ny bebyggelse er endvidere fastlagt til boligformål.  Bebyggelse i 
lokalplanforslaget vurderes således ikke at indebære en øget risiko 
for grundvandet i forhold til den nuværende planlægning.  
 
Spildevandsplan  
Lokalplanområdet ligger indenfor kloakeret opland jf. Spildevands-
plan 2013-2016. Området ligger i kloakopland til Vedbæk Rense-
anlæg og er fælleskloakeret.   
 
Af Spildevandsplan 2013-16 fremgår det, at kommunen vil fremme 
nedsivning af tag- og overfladevand.  
 
Spildevandsplanen fastlægger endvidere en maksimal befæstel-
sesgrad for de enkelte områder. Tillæg 1 til Spildevandplan 2013-
2016 fastlægger, at der i blandede områder med tæt lav og etage-
boliger er en maksimalt befæstelsesgrad på 40 procent1.   
 
Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger, at bebyggelse og an-
læg på den enkelte ejendom skal overholde den befæstelsesgrad, 
der er fastsat i den til enhver tid gældende spildevandsplan. Kra-
vene kan dog fraviges, hvis der udføres andre klimatilpasningstil-
tag, som kompenserer for afledning af regnvand. 
 
Lokalplanområdet er arealmæssigt velegnet til lokal nedsivning af 
regn- og overfladevand.  I overensstemmelse med hensigterne i 
Spildevandsplan 2013-2016 fastlægger lokalplanen, at overflade-
vand fra ny bebyggelse og vejanlæg skal nedsives lokalt. LAR- 
anlæg skal dimensioneres, så de overholder den til enhver tid 
gældende spildevandsplan.   
 

                                            
1 Befæstelsesgraden er udtryk for hvor stor en del af regnvand/overfladevand 
som må afledes til det offentlige kloaksystem.  



18 

Varmeforsyningsplan 
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-
varmningskilder, eller ved at bygge som lavenergibyggeri, er der 
mulighed for fritagelse for tilslutningspligten. 
 
Klima- og energipolitik 
I Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasningsplan er lokal-
planområdet ikke udpeget som risikoområde2. 
 
I overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik fast-
sætter lokalplanen bestemmelser for bl.a. anvendelse af alternati-
ve energiformer som f.eks. muligheden for anvendelse af solener-
gi.   
 
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.  
 
Oversvømmelser i forbindelse med ekstreme regnhændelser skal 
søges minimeret ved lokal håndtering af regnvand (LAR). 
 
Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger, at ved byomdannelse 
og udviklingsprojekter skal følgende, så vidt muligt, indarbejdes: 
 
• Hensyn til arealbehovet for klimaindsatser, herunder anlæg til 

regnvandshåndtering. 
• Rekreative elementer, herunder at ”grønne og blå rum” integre-

res i byområdet. 
• Respekt for eksisterende kvaliteter som byrum, kulturmiljøer, 

arkitektoniske værdier og den trafikale tilgængelighed for for-
skellige brugergrupper. 
 

Naturbeskyttelsesloven 
Skovbyggelinje 
Hele lokalplanområdet er omfattet af en generel 300 m skovbygge-
linjen jf. naturbeskyttelsesloven § 17, i forhold til Kohave Skov mod 
nord. 
 
Skovbyggelinjen søges reduceret i forbindelse med lokalplanen til 
ca. 16 m fra skellet mod Kohave Skov. 
 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i dag bebygget, 
med bebyggelse tæt på skoven, særligt porthusene og del af den 
vestlige hovedbygning. Hensynet til skoven er indarbejdet i lokal-
planen ved placering af byggefelter, som er placeret i større af-

                                            
2 Et risikoområde er de områder hvor det vurderes, at der er størst risiko for over-
svømmelse og de højeste værdier at beskytte.  
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stand fra skoven og på arealer, som i dag ikke er beplantede med 
skovbeplantning.  
 
Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser, som sikrer beva-
ring af en større del af den eksisterende beplantning, herunder et 
sammenhængende hegn mod øst og et større område med skov-
beplantning, som bl.a. skal sikre sammenhængen med skovbe-
plantningen i Kohave Skov.  
 
Af hensyn til oplevelsen af skoven og skovbrynet er der i lokalpla-
nen fastlagt krav til belysning, som tager hensyn til generende be-
lysning set fra skoven og af hensyn til beskyttede dyrearter inden-
for lokalplanområdet. Dette dog under hensyn til trafik- og færd-
selssikkerheden på de interne veje.  
 

 
Reduceret skovbyggelinje (rød steg) 

Haver og altaner tilhørende ny bebyggelse er for størstedelen pla-
ceret således, at eventulle skyggevirkninger fra skoven ikke påvir-
ker haver og altaner.   
 
Endvidere vil der for at sikre beskyttede dyrearter (bilag 4 arter) 
indenfor lokalplanområdet være årstidsmæssige og metodemæs-
sige begrænsninger og foranstaltninger i forbindelse med fældning 
af større træer og nedrivning af bebyggelse.  
 
Kirkebyggelinje  
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af 300 m kirkebygge-
linjen omkring Gl. Holte kirke.  
 
Ved lokalplanens realisering vil bebyggelse over 8,5 m kræve di-
spensation fra naturbeskyttelseslovens § 19. Kommunalbestyrel-
sen kan dispensere fra kirkebyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 65, stk. 2. 
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De eksisterende hovedbygninger overskrider denne byggelinje og 
er henholdsvis 15,4 m og 13,8 m høje. Ny bebyggelse af etagebo-
liger i delområde 3 planlægges med en højde på op til 12,5 m og 
vil derfor kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.  
 
Mellem lokalplanområdet og Gl. Holte Kirke ligger den offentligt 
ejede fredskov, Kohave Skov. Skoven har en højde således, at 
den skitserede bebyggelse ikke vil kunne virke skæmmende på 
kirken eller påvirke kirkens synlighed i landskabet.  

 
Bygninger, som kræver dispensation fra kirkebyggelinjen 

 
Den del af ny bebyggelse som overskrider 8,5 m er beliggende 
mod øst og påvirker derfor ikke Gl. Holte Kirkes synlighed set fra 
Langhaven.  
 
Fredning  
Indenfor lokalplanområdet er ingen bygninger omfattet af byg-
ningsfredning. 
 
Der er ikke områder indenfor lokalplanområdet som er omfattet af 
arealfredninger jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 6.  
 
Området øst for lokalplanområdet er omfattet af arealfredning om-
kring Egebækgård af 13. december 1952.  
 
Området vest for Langhaven er omfattet af arealfredning omkring 
Holtegård af 14. august 1973.   
 
Museumsloven  
I overgangen mellem lokalplanområdet og Kohave Skov er regi-
streret et beskyttet sten- og jorddige.  
 
Efter museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde 
meddele dispensation.  
 
I forbindelse med lokalplanen er digets nærmere placering regi-
streret. Digets placering fremgår af lokalplanens kortbilag 1.  
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Fortidsminde  
Indenfor lokalplanområdet ved hovedbygningerne og adgangsve-
jen forefindes et fredet fortidsminde i form af en skelsten. Stenen 
er fra historisk tid og er ca. 62 cm høj og ca. 25 cm bred.  
 
Skelsten er omfattet af museumslovens § 29e, men afføder ikke 
beskyttelseslinje. Der må ikke ske ændringer i tilstanden af for-
tidsmindet/skelstenen og den må ikke flyttes i forbindelse med 
byggeri eller anlæg indeholdt i lokalplanen.  
 
Museum Nordsjælland er ansvarlig myndighed.   
 
Vådområder, lavbundsarealer og søer 
Der er ingen sø, vådområder eller beskyttede naturtyper (§ 3 om-
råder) indenfor lokalplanområdet.   
 
Fredskov 
Der er ikke noteret fredskov i lokalplanområdet. 
 
Den nærliggende Kohave Skov er en offentligt ejet fredskov, hvor 
Miljøstyrelsen er ejer og myndighed.  
 
Indenfor lokalplanområdet er der områder med beplantning af 
skovlignende karakter, men disse er ikke noteret som fredskov.      
 
Kystplanlægning 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor den 3 km brede kyst-
nærhedszone langs Øresund. 
 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og i nærheden af anden 
eksisterende bebyggelse. Endvidere er lokalplanområdet i udkan-
ten af kystnærhedszone og bag skovarealer. Det vurderes derfor, 
at planen ikke medfører visuel påvirkning af kysten. 
 
Støjforhold 
Lokalplanområdet er beliggende i et område hvor der er risiko for 
støjbelastning primært fra vejtrafik fra Helsingørmotorvejen og 
Langhaven.  
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Trafikstøj 2026 uden støjafskærmning  

 
 
Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet er højere 
end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj for 
boligområder på 58 dB. Grænseværdierne er Miljøstyrelsens vur-
dering af den støjbelastning, som er miljø- og sundhedsmæssigt 
acceptabelt.  
 
I henhold til retningslinjer i Forslag til Kommuneplan 2017 må støj-
belastede arealer kun udlægges til støjfølsom anvendelse, såfremt 
den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener. 
 
Figuren viser, at trafikstøjen i 2026 uden støjafskærmning i den 
østlige del af grunden er under 58 dB, men i den vestlige del mod 
Langhaven vil der være et støjniveau på mellem 58- 63 dB.  Be-
byggelse af støjfølsom anvendelse, såsom boliger i denne del af 
lokalplanområdet, vil derfor forudsætte støjafskærmende eller lyd-
dæmpende foranstaltninger.  
 
For at sikre, at de kommende boliger ikke udsættes for støj som 
overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjkrav, fastlægger lokal-
planen bestemmelser for den maksimale støj og for placering og 
udformning af støjafskærmning.  
 
Geologisk interesseområde 
Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 
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Fredningsforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger, hverken i henhold 
til bygningsfredningslovgivningen eller i henhold til naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Naturbeskyttelsesloven  
Skovbyggelinje  
Hele lokalplanområdet er omfattet af en generel skovbyggelinje 
300 m fra skove jf. naturbeskyttelseslovens § 17.  
 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen søges 
skovbyggelinjen reduceret til en afstand på ca. 16 m fra skellet 
mod Kohave Skov for at muliggøre og realisere ny bebyggelse i 
området. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til en reducering af 
skovbyggelinjen. 
 
Veje og lignende anlæg, samt skure og udhuse på maksimalt 50 
m2, placeret i tilknytning til bebyggelse, kræver ikke dispensation 
fra skovbyggelinjen.  
 
Rudersdal Kommune er myndighed i forhold til dispensationer fra 
skovbyggelinjen.  
 
Beskyttede dyrearter jf. kapitel 5 
I forbindelse med lokalplanlægningen er der gennemført en under-
søgelse af om der indenfor lokalplanområdet forefindes dyrearter 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens kapitel 5 og hertil hørende 
bilag 3 og 4. Undersøgelsens primære sigte er, at vurderer lokal-
planens virkning på yngle- og rasteområder for arter opført på ha-
bitatdirektivets bilag IV.  
 
Undersøgelsen er en vurdering af områdets potentielle levesteder 
for de beskyttede dyrearter. Den konkrete forekomst af de relevan-
te beskyttede dyrearter, det vil sige spidssnudet frø, stor vandsa-
lamander, markfirben og flagermus, forudsætter at registeringen 
sker på et tidspunkt af året, hvor disse arter er aktive.  
 
Undersøgelsen har vist, at der i området kan være potentielle fore-
komster af beskyttet flagermus i den ene portnerbolig og i de stør-
re ældre træer.  Det vurderes dog at lokalplanens arealudlæg til ny 
bebyggelse kun i mindre grad vil reducere omfanget af de grønne 
områder og ikke i væsentlig grad ændrer områdets overordnede 
karakter.  
 
Af hensyn til forekomsten af eventuelle flagermus vil der forud for 
byggemodning, fældning af større træer, nedrivning og ombygning 
af bevaringsværdige bygninger i perioden juni til september blive 
foretaget feltundersøgelser med en registrering af omfanget af 
levesteder for flagermus. Resultatet af registreringen vil være be-
stemmende for hvilke årstidsmæssige og metodemæssige afvær-
geforanstaltninger, der skal foretages. 
 
Fældning af træer, hvori der konstateres forekomst af flagermus, 
kræver dispensation fra habitatdirektivet (Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper, samt vilde 
dyr og planter).  
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Miljøstyrelsen er myndighed.      
 
For de øvrige arter vurderes den potentielle forekomst af arterne at 
være lav og bebyggelse indenfor området vil ikke have en væsent-
lig påvirkning af disse arter.   
   
Endvidere fastlægges i bekendtgørelse i medfør af jagt- og vildt-
forvaltningsloven, at træer med spættehuller, sprækker og løs bark 
dvs. potentielle levesteder for flagermus, ikke må fældes i perioden 
1/11 - 31/8.  
 
Kirkebyggelinje  
Hele lokalplanområdet er omfattet af en generel byggelinje 300 m 
omkring Gl. Holte Kirke, jf. naturbeskyttelsesloven § 19.  I forbin-
delse med et konkret byggeri vil bebyggelse over 8,5 m kræve 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.  
 
Rudersdal Kommune er myndighed, og i dialog med kirken forven-
ter kommunen at meddele dispensation i forbindelse med realise-
ring af bebyggelse fastlagt i lokalplanen og i henhold til lokalpla-
nens bestemmelser for ny bebyggelse.  
 
Vejlovgivningen  
Ændrede overkørselsforhold til Langhaven kræver tilladelse iht. lov 
om offentlige veje.  
 
Anlæg af nye private fællesveje og stier indenfor lokalplanområdet 
kræver tilladelse i henhold til vejlovgivningen.  
 
Ruderdal Kommune er vejmyndighed.   
 
Jordforurening 
Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller 
grundvand i nærområdet til de i lokalplanen udlagte byggefelter.  
 
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. 

Servitutter 
Ud over bestemmelserne i lokalplanen kan der være tinglyst servi-
tutter som indeholder bestemmelser som regulerer bebyggelse og 
andre forhold på ejendommen.  
 
Følgende servitut aflyses i forbindelse med den endelige vedtagel-
se af lokalplanen: 
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Servitut tinglyst 15.09.1954 (løbenr. 26721-04) omhandlende et 
byggeretslig skel fra nu nedrevet bygning beliggende syd for lokal-
planområdet.  

Vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
Lokalplanen indeholder ikke anvendelse eller anlæg, som kræver 
udarbejdelse af VVM (vurdering af virkningerne på miljøet) eller 
screening for VVM i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning.  

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. 
 
På baggrund heraf er det kommunens vurdering at planforslaget i 
henhold til lovens § 4, stk. 2 medfører, at der ikke skal udarbejdes 
en miljøvurdering. 
 
Vurderingen bygger på, at Forslag til Lokalplan 255 kun fastlægger 
bestemmelser for et mindre område på lokalt plan, samt at områ-
det i dag er udlagt til offentlige formål med en væsentligt større 
mulighed for bebyggelse og et plangrundlag, som ikke sikrer be-
plantning eller bevaringsværdig bebyggelse.  
 
Forslag til Lokalplan 255 fastlægger bestemmelser, som har til 
formål at mindske miljøpåvirkningen, herunder fastlæggelse af 
større områder, hvor eksisterende beplantning fastholdes, således 
at der fortsat er potentielle levesteder for bl.a. flagermus. Endvide-
re fastlægges bevaringsbestemmelser og byggefelter for ny be-
byggelse, som tager hensyn til Kohave skov, eksisterede beva-
ringsværdig bebyggelse, Gl. Holte Kirke samt forebyggelse af støj. 
 
Klagevejledning 
 
Indtil den 3.maj 2017 kan der klages over afgørelsen om miljøvur-
dering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du kla-
ge 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 kan ses i bekendtgørelsen af denne 
plan.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Lokalplanens bestemmelser 
 
Lokalplan 255 for et område ved Langhaven – det tidligere 
skolehjem Skovly 
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 sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning 
tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende beva-
ringsværdige bebyggelse.  

At udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplant-
ning. 

At muliggøre opstilling af selvstændige master til telekom-
munikation og varslingsanlæg. 

 
 At fastlægge bestemmelser for klimatilpasning.  

§ 2 Område og zonestatus 
 
2.1  Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder, som vist 

på kortbilag 2. 
 
2.2  Lokalplanen omfatter nr. matr. nr. 1ø Holte By, Gl. Holte 

samt alle nye matrikler, der udstykkes heraf.  
 
2.3  Lokalplanens område er og forbliver i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse 

 
3.1  Bebyggelse indenfor lokalplanens område må kun anvendes 

til boligformål og opføres som helårsboliger.   
 
3.2 Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af tæt 

lav boliger.  
 
 De eksisterende portnerboliger vist på kortbilag 1 udlægges 

til åben lav bebyggelse. Portnerboliger kan anvendes til bolig 
eller fællesfunktioner, såsom fælleshus, gæstehus, børnehus 
eller lign.     

 
3.3 Delområde 2 må kun anvendes til fælles rekreativt område. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse bortset fra bebyggelse 
nødvendig for områdets drift samt anlæg til lokal håndtering 
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af regnvand (LAR), veje og stier samt mindre fælles anlæg 
som bålsteder, legehuse samt træningsoaser o. lign.   

 
3.4 Delområde 3 må kun anvendes til boligformål i form af eta-

geboliger.  
  
3.5  Indenfor alle delområder kan etableres masteanlæg til brug 

for telekommunikation og beredskabssirene og i henhold til § 
7.19.  

 
3.6 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 forudsætning: 

• At der ikke til virksomheden etableres skiltning bortset fra 
mindre oplysningsskilt på maksimalt 30 x 20 cm indehol-
dende 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. 

• At erhvervsarealet højst udgør 25 procent af boligarealet.  
• At der ikke i forbindelse med virksomheden indrettes ud-

stilling eller udendørsoplag. 

§ 4 Matrikulære forhold 
 
4.1  Indenfor delområde 3 og 2 må der ikke udstykkes nye ejen-

domme, ske arealsammenlægninger eller arealoverførsler, 
hvorved der opstår nye ejendomme.  

 
Dog kan der foretages udstykning af tekniske anlæg, samt 
mindre matrikulære ændringer mellem eksisterende matrik-
ler. 

 
4.3  Indenfor delområde 1 må der foretages udstykning, sam-

menlægninger og foretages arealoverførsel mellem eksiste-
rende matrikler. 

 
 Den del af grundens areal, som ikke udstykkes til bebyggel-

se i delområde 1, skal henligge som fællesareal. 
 
4.4 Indenfor delområde 1 må grunde til tæt lav boliger ikke være 

mindre end 400 m² og ikke større end 500 m2. Heraf kan 
maksimalt 300 m2 indgå i et fælles friareal beliggende inden-
for delområde 13.  

 
 For åben lav bebyggelse må grunde ikke være mindre end 

800 m². Heraf kan maksimalt 600 m2 indgå i et fælles friareal 
beliggende indenfor delområde 1.  

                                            
3 Vejarealer kan ikke indgå ved beregning af den mindste grundstørrelse.  
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 
5.1  Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra eksisterende 

overkørsel til Langhaven, som vist på kortbilag 6. Ved over-
kørsel til Langhaven skal der sikres gode oversigtsforhold til 
cykelsti og vej4.  

 
5.2 Der udlægges vej på strækningen A-A, som vist på kortbilag 

6.  Vejen skal have fast belægning og mindst have en bred-
de på 5 m. Vejen skal udformes efter principperne vist på 
nedenstående figur og være udformet efter kørekurver sva-
rende til en 12 m lastbil.  
 

5.3 Interne adgangsveje B-B og C-C indenfor området skal have 
fast belægning og være egnet til dobbeltrettet trafik.  

 
 

 
 
 

 
 

 
                                            
4 Overgangen til Langhaven, sigtelinjer, og eventuelle supplerende vejanlæg på 
Langhaven skal godkendes iht. vejlovgivningen og på grundlag af et vejprojekt.   
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Vejene skal mindst have en vejbredde på 5 m og udformes 
efter principperne vist på ovenstående figurer. Interne vejan-
læg skal udformes efter kørekurver svarende til en 12 m 
lastbil og i princippet anlægges som vist på kortbilag 6.  

 
5.4 Der skal udlægges stier på strækningerne D-D og E-E med 

offentlig adgang, som vist på kortbilag 6.     
 
Stierne D-D og E-E skal anlægges med permeable belæg-
ninger som grusstier, barkflis eller lignende naturlig belæg-
ning og have en bredde på minimum 2 m.   
 
En del af stistrækningen E-E kan forløbe via og som en del 
af den interne vej C-C.  
 

5.5 Sekundære stier kan placeres som vist på kortbilag 6.  
 
 Sekundære stier skal anlægges med permeable belægnin-

ger som klippede græsstier, barkflis eller grusstier i en bred-
de på minimum 1,5 m. 

 
5.6 Indenfor lokalplanområdet skal mindst anlægges følgende 

parkering:  
 
• For tæt lav samt åben lav bebyggelse, skal mindst an-

lægges 2 parkeringspladser pr. bolig. 
 
• For etageboliger skal mindst anlægges 1,5 parkerings-

plads pr. bolig. 
 
 Der skal mindst etableres følgende antal handicap p-pladser: 
  

• Ved parkeringsanlæg på maksimalt 25 p-pladser skal der 
anlægges og afmærkes mindst 2 handicap p-pladser, 
hvoraf en skal være til kassebil.  
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• Ved større parkeringsanlæg op til 50 p-pladser skal der 
mindst anlægges og afmærkes 3 handicap p-pladser, 
hvoraf 2 skal være til kassebil.  

 
Handicap p-pladser skal placeres med god tilgængelighed til 
den enkelte bolig- eller adgangsveje. 

  
 Cykelparkering: 

For etageboliger skal der mindst anlægges 2 cykelparke-
ringspladser pr. bolig. 
 

5.7 Parkering iht. § 5.6 tilhørende boliger i delområde 1 kan 
etableres på egen grund eller i fælles parkeringsanlæg som 
vist på kortbilag 6.  
 

5.8 Parkering iht. § 5.6 i delområde 3, skal etableres i fælles 
parkeringsanlæg og i princippet placeres som vist på kortbi-
lag 6.  
 

5.9 Langs Langhaven fastlægges en byggelinje på 5 m fra vej-
skel som vist på kortbilag 4. Indenfor byggelinjen må der ikke 
opføres bebyggelse.  
 
Dog kan der, indenfor byggelinjen, opføres nødvendig støj-
afskærmning jf. § 10 samt tilbygninger til portnerboligerne jf. 
§ 6.7.  

 
5.10  Belysning langs veje A-A og B-B skal etableres som af-

skærmet parkbelysning, hvor lyskilden er placeret i en højde 
på maks. 3,5 m og som vist på snit i § 5.3.  

  
 Belysningen skal afskærmes således, at der ikke er gene-

rende belysning set fra nabobebyggelse, Kohave Skov og in-
ternt i bebyggelsen.  

 
5.11  Ved den østlige interne vej C-C i delområde 3, skal belysnin-

gen udføres som pullertbelysning eller lav parkbelysning.  
 
 Belysningen skal udføres og afskærmes således, at lysind-

faldet mod de fredede arealer matr. nr. 6a Holte By, Gl. Holte 
og Kohave Skov minimeres mest mulig.  

 
5.12 Belysning langs stier må kun etableres som pullertbelysning, 

hvor lyskilden er afskærmet og placeret i en højde på mak-
simalt 0,7 m5.  

  
 Belysning skal etableres under hensyn til områdets beva-

ringsværdige beplantning og bevaringsværdig bebyggelse.  
   
5.13  Overfladevand fra nye vejanlæg skal afledes lokalt og i hen-

hold til § 8.7 og i princippet som vist på kortbilag 7.  
 

                                            
5 Belysningshøjden på stier er fastlagt af hensyn til områdets fremtræden samt 
flagermus i området.  
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5.14 Veje, stier, parkering og fælles adgangsarealer skal indrettes 
i overensstemmelse med forslagene i ”Udearealer for alle - 
sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø”, DS-Håndbog 
105, 2012. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

 
6.1  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under et må 

ikke overstige 22.    
 
         I det omfang kælderen under den eksisterende bevarings-

værdige hovedbygning (F) medregnes, ved beregning af be-
byggelsesprocent, kan bebyggelsesprocenten overskrides 
svarende til de medregnede antal m2, dog maksimalt 290 m2. 

 
6.2  Ny boligbebyggelse og tilbygninger til eksisterende bebyg-

gelse i delområde 1 og 3, skal placeres indenfor de på kort-
bilag 4 viste byggefelter samt terrænkoter.  

 
 Der må maksimalt afviges +/- 0,25 m fra de på kortbilag 4 

viste terrænkoter. Dog kan der indenfor byggefelt C og D af-
viges op til - 0,5 m, såfremt det er nødvendigt i forhold til fo-
rebyggelse af støj.     

 
6.3 Indenfor byggefelt I, J, K, L i delområde 3 må bebyggelse 

maksimalt have en samlet dybde på 13 m, heri er ikke med-
regnet altaner, karnapper, overdækninger og lign.   

 
6.4 Indenfor byggefelt I, J, K, L i delområde 3 skal bebyggelse 

opføres i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 
m og minimum højde på 10 m 6. Undtaget er enkelte byg-
ningsdele som karnapper, vinterhaver, adgangsbygninger o. 
lign. som kan opføres i 1 og 2 etager.     

 
 Mindre bygningsdele som trappeskakter, skorstene, eleva-

tortårne, udsugning og lign. skal integreres og fremstå som 
en del af bygningens arkitektur og kan opføres i en maksimal 
højde på 14 m 6.   

 
6.5 For eksisterende bebyggelse i delområde 3, gælder at inden-

for de eksisterende bygninger kan: 
• Hovedbygning F maksimalt indrettes til boliger i 4 eta-

ger.  
• Anneksbygning H maksimalt indrettes til boliger i 3 eta-

ger.  
 
6.6  Indenfor delområde 1 i byggefelt D og C skal ny bebyggelse 

opføres i maksimalt 2 etager og med en samlet bygnings-
højde på maksimalt 8,5 m. 

 
6.7 Indenfor delområde 1 kan der til den enkelte portnerbolig 

maksimalt tilbygges 15 m2, indenfor byggefelt vist på kortbi-

                                            
6 Højder måles efter bestemmelser fastlagt i Bygningsreglementet. 
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lag 4. Tilbygninger skal tilpasses eksisterende bevarings-
værdig bebyggelse i udtryk, højde, farver og materialer samt 
§ 9.3 og må alene opføres efter Kommunalbestyrelsens 
nærmere godkendelse.   

 
6.8 Indenfor delområde 2 må der ikke opføres ny bebyggelse, 

bortset fra udhusbygninger til brug for områdets drift med et 
samlet areal på maksimalt på i alt 50 m2. Derud over kan 
etableres fælleanlæg, såsom åbne bålhytter, træningsoaser, 
legehuse og lign.  

 
 Ovenævnte bygninger og anlæg må kun opføres under hen-

syn til områdets beplantning fastlagt i §§ 9.4 til 9.7 og efter 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 
 Udhuse og tekniske anlæg  
. 
6.9 Fælles udhuse og overdækninger indenfor delområde 3 skal 

placeres indenfor byggezone vist på kortbilag 4.  
   
 Disse udhuse og overdækninger må maksimalt opføres i en 

etage og have en højde på 3,5 m.   
 
6.10 Indenfor delområde 1 kan der for den enkelte bolig etableres 

et udhus på maksimalt 20 m2. Udhuset skal placeres inden-
for byggefelt eller som fælles udhuse placeret indenfor byg-
gezone vist på kortbilag 4.   

 
6.11 Indenfor alle delområder og udenfor byggefelter kan der 

etableres mindre tekniske anlæg som el-transformatorer, 
forsyningsskabe, pumpestationer, måle og trykregulatorer og 
lign. tekniske anlæg og i henhold til § 7.21.   

 
6.12 Indenfor alle delområder og udenfor byggefelter kan etable-

res anlæg til brug for telekommunikation og beredskabsan-
læg efter Kommunalbestyrelsen godkendelse. Disse anlæg 
er ikke omfattet af højdebestemmelserne i § 6.4 og § 6.6 og 
skal opføres jf. § 7.19.  

 
6.13 Tagvand og overfladevand fra ny bebyggelse skal afledes 

lokalt og anlægges i henhold til § 8.7.  

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 
 
7.1  Indenfor det enkelte delområde skal bebyggelse fremstå 

med et sammenhængende arkitektonisk udtryk jf. §§ 7.2 – 
7.16. 

 
 Facader  
 
7.2   Ny bebyggelse i delområde 3 indenfor byggefelt I,J, K, L skal 

opføres med facader i teglsten i form af blank eller sække-
skuret murværk.   
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 Murværk skal opføres i grå/sorte teglsten med changering.  
  

Facader skal udføres med samme materiale op til brystning 
af 2. sal. Over 2. sal kan facader udføres af træbeklædning.   
 

7.3 Tilbygninger til eksisterende bevaringsværdig bebyggelse 
indenfor delområde 1 og 3, må kun opføres efter kommunal-
bestyrelsens godkendelse og i henhold til § 9.2.  

 
7.4  I delområde 1 og indenfor byggeflet I, J, K og L skal facader 

på ny bebyggelse fremstå i mørke naturlige materialer som 
bejdset/brændt træ, eller mørke teglsten i grå/sort/brun med 
changering som blank eller sækkeskuret murværk.  

 
7.5 Vinduer i ny bebyggelse indenfor delområde 1 og 3, skal 

udføres i træ, træ/alu eller komposit i mørke nuancer eller 
fremstå i træets naturlige farve. 

 
 Dog skal vinduer i tilbygninger til bevaringsværdige bebyg-

gelse udføres jf. § 9.2.  
 
7.6 Værn til tagterrasser, altaner og franske altaner skal for hvert 

delområde være ens og udføres i stål med mulighed for 
håndlister i træ.  

 
7.7 Skiltning og reklamering på facader må ikke finde sted. Und-

taget er dog henvisningsskilte, skilte med husnumre eller 
lign. ved indgangsdøre og porte.  

 
 Tage  
 
7.8  Indenfor delområde 1 skal tag udføres som saddeltage med 

en hældning på mellem 10 og 35 grader.  
 
 Tagdækningen skal være tegl, naturskifer, sort/mørkegråt 

tagpap eller grønt tag som sedum.  
 
7.9  Tage indenfor delområde 3 skal være saddeltage med en 

hældning på mellem 15 og 30 grader. 
 

Tagdækningen skal udføres i mørke materialer og være af 
skiffer eller tegl. 
 

7.10 Nedløbsrør, tagrender og afdækninger skal for hvert delom-
råde være ens og udføres i aluminium, zink eller stål7.  

 
7.11 Tekniske anlæg, elevatorer, skorstene, ventilationsanlæg og 

lign. skal integreres og fremstå som en del af den enkelte 
bygnings arkitektur.  

 
7.12 Tage på ny bebyggelse må ikke udføres med reflekterende 

tagmaterialer.  
 
                                            
7 De anvendte materialer skal kunne godkendes miljømæssigt i forhold til lokal 
nedsivning af regn og overfladevand. 
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7.13  På tage af ny bebyggelse i byggefelt I, J, K, L, C og D kan 
der opsættes solceller og solpaneler under forudsætning af, 
at de integreres i bygningens tagfalde og tagets konstruktion 
og må ikke give genevirkning i form af refleksion/genskin for 
omkringliggende boliger eller set fra de omgivende naturom-
råder, øst og nord for lokalplanområdet.  

 
7.14  Tage på bevaringsværdig bebyggelse skal udføres som ek-

sisterende eller i blå/sort vingeteglsten samt i henhold til § 
9.2. 

 
 Skure  
  
7.15  Overdækkede parkeringsarealer skal for hvert delområde 

være ens og fremstå som en let konstruktion, hvor den bæ-
rende konstruktion skal udføres i træ. Overdækninger skal 
suppleres med klatrende beplantning.  

 
7.16 Skure og overdækninger skal beklædes med træ eller let 

plademateriale i mørke nuancer som grå, sort eller mørke 
træsorter. Skurene skal være ens for hvert delområde hvad 
angår materialer og overfladebehandling.  

 
 Øvrigt  
 
7.17  Belysning til de enkelte boliger, skure og lign skal monteres 

på facaderne og afskærmes mod generende lysindfald in-
ternt i bebyggelsen og i forhold til de omkringliggende natur-
områder mod nord og øst samt boligerne ved Skovkanten. 

 
7.18  Der må ikke opsættes fritstående antenner, paraboler, ma-

ster og vindmøller til individuel brug. Der er tilladt master til 
telekommunikation, samt master til beredskabssirener iht. § 
7.19. 

 
7.19  Antenner og master til brug for telekommunikation og bered-

skabssirener kan efter opføres efter følgende retningslinjer 
og samt efter kommunalbestyrelsens tilladelse: 

 
• Antenner skal primært placeres på bygninger og integre-

res i bygningens arkitektur. 
 
• Master skal placeres i nærheden af bebyggelse eller be-

plantning, og således at de syner mindst muligt i land-
skabet. 
 

• Evt. supplerende tekniske bygningsanlæg til brug for te-
lekommunikation eller sireneanlæg skal afskærmes af 
tæt afskærmende beplantning, nedgraves eller sammen-
bygges med bebyggelse og må maksimalt have en højde 
på 2,5 m. 

 
• Antenner og master må ikke monteres eller placeres så-

ledes, at de skæmmer de på kortbilag 3 udpegede beva-
ringsværdige bygninger.  
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7.20 Paraboler skal integreres i arkitekturen og må ikke placeres 

højere end det højeste punkt på tagryggen. 8 

 
7.21   El-transformatorer, forsyningsskabe, pumpestationer, måle- 

og trykregulatorer og lignende tekniske anlæg skal placeres i 
tilknytning til vejanlæg eller adgangsveje og placeres såle-
des, at de skjules af beplantning. 

 
7.22  Tekniske installationer som ventilationsanlæg, overbygninger 

til elevatorer, aftrækskanaler og lign. skal indarbejdes i byg-
ningens arkitektur og fremstå som en integreret del af byg-
ningens tag eller facader.  

§ 8 Ubebyggede arealer 
8.1 Beplantning skal i princippet udføres som vist på illustrati-

onsplan vist på kortbilag 8 og understøtte de på kortbilag 5 
viste landskabsrum Skovbrynet, Palæhaven og Fælleden.  

 
 Landskabsrummene skal bevares med hver sin karakter og 

fremstå som fælles arealer uden hegnede aflukkede have-
rum.  

 
• Skovbrynet skal fastholdes med skovbeplantning og jf. § 

9.7.  
 
• Fælleden skal bevares med åbne græsarealer og enkel-

te fritstående træer herunder bevaringsværdig beplant-
ning jf. 8.2. Fælleden skal indrettes egnet til reakreativ 
anvendelse.  

 
• Palæhaven skal bevares som et åbent græsareal med 

omkransende beplantning, således at haven fastholdes 
som et afgrænset haverum for den eksisterende hoved-
bygning.  

 
8.2 Der fastlægges bevaringsværdig beplantning iht. § 9.4 og § 

9.5 og som vist på kortbilag 5.  
 

8.3 Indenfor delområde 1 og 3 skal al hegning ske i form af le-
vende hegn eller anden sammenhængende beplantning som 
buske. Hegnet kan på indersiden, dvs. mod boligen, supple-
res med trådhegn i en maksimal højde på 120 cm.  

 
Indenfor delområde 2 må ikke etableres hegning, bortset fra 
nødvendig levende hegn i forbindelse med reakreative an-
læg eller som afskærmning af tekniske anlæg.    
 
 
 

 

                                            
8  Vedrørende antenner og paraboler på bygninger henvises til bygningsregle-

mentets bestemmelser. 
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8.4 Inden for delområde 1 kan der etableres: 
 

• Afskærmende fast hegn langs det fælles parkeringsareal 
mod portnerboligerne (byg. B og A), udført i naturmate-
rialer som træ, pileflet eller som stensætning. Hegnet må 
maksimalt have en højde på 1,5 m over det højeste ni-
veau.   

• Støjafskærmning jf. § 10.   
 
8.5   Indenfor delområde 3 kan der til den enkelte bolig etableres 

individuelle haver i tilknytning til vest- og sydfacader og op til 
5 m fra facaderne og i henhold til § 8.3.  

 
8.6 Ved individuelle haver til tæt lav boligerne i delområde 1 

samt til nye etageboliger i delområde 3, kan der mellem de 
enkelte boliger opføres en afskærmning af terasseområdet i 
umiddelbar tilknytning til boligen og kun vinkelret på facaden.  
 
Afskærmningen skal være ens og kan opføres som fast hegn 
i naturlige materialer som pileflet, træ, eller i samme slags 
materialer som bebyggelsen og må maksimalt opføres i en 
højde på 1,8 m og maksimalt 3 m ud fra facaden.  

 
Ved individuelle haver tilknyttet de to eksisterende beva-
ringsværdige bygninger (byg. H og F), kan der ikke etableres 
sammenhængende hæk eller fast hegn, som markerer ha-
vens afgrænsning. 

 
8.7  Skellet mellem bebyggelsen Skovkanten og lokalplanområ-

det kan markeres med terrænforhøjninger og grupper af 
træer og buske. De forhøjede arealer må maksimalt have en 
højde på 1 m og må ikke være sammenhængende og skal i 
princippet placeres som vist på kortbilag 7 og 10 (snit D-D). 

  
Skellet må ikke markeres ved fast hegn eller sammenhæn-
gende hækbeplantning. 

 
8.8 Ved ny bebyggelse skal regnvand og overfladevand håndte-

res lokalt og primært indenfor lokalplanområdet. 
 

Lokal håndtering af regnvand (LAR) skal ske på de ubebyg-
gede arealer eller i tilknytning til vejanlæg. LAR kan udfor-
mes som regnbede og lavninger, grøfter samt forsinkelses-
bassiner og i henhold til principperne vist på kortbilag 79.  
 
Anlæg til lokal håndtering af regnvand, som er synlige i ter-
ræn, skal fremstå som naturlige landskabselementer med 
beplantning, græs eller natursten.  

  
8.9  Terrænregulering indenfor lokalplanområdet skal ske som 

vist på kortbilag 7 samt kortbilag 9 og 10.  
 

                                            
9 . LAR- anlæg skal dimensioneres så de overholde den til enhver tid gældende 
spildevandsplan.   
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 Yderligere terrænregulering større end -/+ 0,5 m i forhold til 
eksisterende terræn eller koter vist på kortbilag 7, må kun fo-
retages med Kommunalbestyrelsens tilladelse.  

  
 Efter Kommunalbestyrelsens tilladelse kan der i forbindelse 

med anlæggelse af veje, LAR- anlæg og terrænforhøjninger 
jf. § 8.6 foretages terrænregulering på op til -/+ 1 m.  

 
8.10  Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere naboskel 

end 1 m. Undtaget er dog muligheden for at etablere terræn, 
som markerer skellet ind mod nabobebyggelsen, som vist på 
kortbilag 7 og snit D-D på kortbilag 10. 
 

8.11  Indenfor delområde 2 og 3 må der ikke i forbindelse med 
terrænreguleringer etableres støttemure.  

 
8.12 Indenfor delområde 1 skal eventuelle støttemure opføres af 

naturmaterialer eller tegl og afsluttes med beplantning 10.  
 

8.13  Fortidsmindet i form af skelsten vist på kortbilag 1 må ikke 
flyttes, og tilstanden må ikke påvirkes af byggeri eller an-
læg11.  

 
8.14 Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske oplagring, herun-

der opbevaring af uafskærmede containere, uindregistrerede 
biler og campingvogne samt større både og lign.   

§ 9 Bevaringsbestemmelser 
9.1  Bebyggelse udpeget på kortbilag 3 er bevaringsværdig må 

ikke nedrives, tilbygges eller ændres i sit udtryk uden Kom-
munalbestyrelsens tilladelse.  

 
9.2  Den bevaringsværdige bebyggelse må kun tilbygges og æn-

dres i sit udtryk i overensstemmelse med bygningernes bæ-
rende værdier og efter Kommunalbestyrelsen godkendelse 
og som udgangspunkt efter følgende retningslinjer:  

 
a) Hovedbygningerne skal hver især fremstå som en samlet 

bygning, og de bærende arkitektoniske værdier i den op-
rindelige facade skal respekteres. 
 

b) Tilbygning må maksimalt opføres til overkant taggesims 
og udføres i pudset/slæmmet eller malet tegl. Lukkede 
partier kan dækkes med espalier med beplantning.  

 
c) Facader skal fremstå fuldpudsede og malede eller kalke-

de hvide. Bortset fra gesims, højsokkel og udsmykninger, 
som også kan fremstå i natursten eller som umalede fla-
der.  

 

                                            
10 Den bærende konstruktion kan udføres af stål, beton eller lign. 
11 Skelsten er omfattet af museumslovens § 29e. 
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d) Over mansarden skal taget fremstå så ubrudt som mu-
ligt, dog kan der i begrænset omfang isættes ovenlys.  

 
e) Vinduer skal udvendigt udføres af træ. Vinduer skal ma-

les hvide og udføres med en detaljering og opsprosning i 
lighed med de originale vinduer12.   

 
f) Eksisterende gesimser og kvaderstens udsmykning, 

samt andre udsmykninger i facader skal bevares.  
 

g) Tage skal belægges med blå/sort vingetegl.  
 

h) Tekniske installationer til ventilation, aftræk m.m. må ik-
ke være synlige over tag. De skal samles under tag og 
udluftes gennem skorsten eller tudsten.   

 
i) Eksisterende skorstene skal bevares.  

 
9.3  For de bevaringsværdige portnerboliger gælder endvidere 

som udgangspunkt følgende retningslinjer:  
 
j) Portnerboligernes symmetri, ensartethed, nybarokke kvi-

ste, kvadersten og gesimser skal bevares med samme 
udtryk og detaljer som oprindeligt og bygningernes virk-
ning som portnerhuse må ikke sløres ved hegn, bebyg-
gelse eller hækbeplantning. 
 

k) Tilbygninger må ikke opføres højere end de nuværende 
bygninger.   

 
l) Portnerboligernes hovedindgang kan flyttes væk fra vej, 

og eksisterende dørhuller kan erstattes af vindueshuller. 
 

m) I tagflader uden eksisterende kviste, kan der isættes 
mindre kviste. Kvistene skal have samme størrelse og 
isættes med samme afstand til tagrende. Ved isætning 
af kviste mod adgangsvej skal det ske for begge port-
nerboliger.  

 
Bevaringsværdig beplantning 

 
9.4  Træer markeret på kortbilag 5 må ikke fældes eller beskæ-

res uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dog kan der fo-
retages almindelig træpleje, som beskæring af døde grene 
og grene beskadiget af sygdom og vejr og som udgør en ri-
siko for færdsel i området. 

  
 Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foreta-

ges terrænændringer 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 i et areal sva-
rende til træets kronekant.  

 
                                            
12 Det vil sige ved byggeriets opførelse i 1908.  
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9.5 Bevaringsværdige landskabselementer markeret på kortbilag 
5 må ikke fældes uden Kommunalbestyrelsen tilladelse og i 
henhold til § 9.6 og § 9.7.  

 
9.6 Langs det østlige markskel mod matr. nr. 6a Holte By, Gl. 

Holte, som vist på kortbilag 5, skal det eksisterende hegn 
bestående af eg og ahorntræer bevares som hegn med fuld-
kronede træer. Der kan dog ske:  

- Beskæring af døde grene og almindelig træpleje.   
- Ved større risikotræer skal beskæring vælges frem for 

fældning13.  
- Mindre træer og selvsåning i hegnet kan fældes.  
- De blivende træer må ikke udsættes for beskæring af 

kronens top, men kan opstammes i en højde af 2,5 m, 
så der skabes et udsyn for gående under træerne ud 
mod marken.  

- Hegnet skal suppleres med ny beplantning i eg og 
ahorn, hvor der mangler beplantning og som vist på 
kortbilag 5.    

 
9.7 Skovbeplantning markeret på kortbilag 5 skal bevares med 

karakter af højskov med fuldkronede træer. Der kan dog ske: 
− Beskæring af døde grene og almindelig træpleje. 
− Ved større risikotræer skal beskæring vælges frem for 

fældning13.  
− Mindre træer og selvsåede træer kan fældes.   
− I området må der ikke etableres faste eller levende 

hegn eller etableres områder med havekarakter14.   

§ 10 Støj         
10.1  Indenfor lokalplanens område skal ny boligbebyggelse pla-

ceres, udformes og støjisoleres således, at Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj overholdes. 

 
10.2  Langs Langhaven og parkeringsarealet på matr. nr. 1lp Holte 

By, Gl. Holte som vist på kortbilag 5 kan der etableres støj-
afskærmning.  

   
Støjafskærmningen skal:  
• Placeres min. 1 m bag skel.  
• Beplantes på begge sider eller integreres i beplantning 

eller terræn. 
• På begge sider fremstå i naturlige materialer som pileflet, 

træ, sten, eller som en del af terræn eller jordvold15.   
 
Støjafskærmningen endelige udformning skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. 

                                            
13 For at sikre eksisterende skov- og hegnsbeplantning samt for at bibeholde 
levesteder for flagermus.  
14 Have karakter vil sige områder med slået græs, klippede buske, blomster og 
buske som ikke naturligt forekommer i en skov.    
15 Den bærende konstruktion kan udføres af stål, beton eller lign.  
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§ 11 Grundejerforeninger 
11.1  Der skal oprettes en fælles grundejerforening med med-

lemspligt for samtlige grund- og lejlighedsejere indenfor lo-
kalplanområdet.  

 
Den fælles grundejerforening skal forestå driften af fælles-
arealer herunder haveanlæg, fællesvej og interne veje og 
øvrige fællesanlæg, herunder anlæg til lokal afledning af 
regnvand.  

 
Den fælles grundejerforening skal oprettes senest når Kom-
munalbestyrelsen kræver det, og når der er behov for fælles 
drift af fællesarealer og anlæg.  

 
Der kan uden Kommunalbestyrelsens godkendelse oprettes 
underafdelinger og ejerforeninger under den fælles grund-
ejerforening.  

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
12.1  Ved bebyggelse indenfor de enkelte delområder skal parke-

ring fastlagt i § 5.6 samt vejanlæg jf. §§ 5.2, og 5.3 være 
etableret.  

 
12.2  Senest når 50 procent af boligerne indenfor lokalplanområ-

det er taget i brug, skal stier jf. § 5.4 være etableret.  
 
12.3  Ved bebyggelse i delområde 3, skal supplerende beplant-

ning i hegn mod matr. nr. 6a Holte By, Gl. Holte fastlagt i § 
9.6 være etableret.  

 
12.4  Før ny bebyggelse herunder ombygning tages i brug, skal 

det dokumenteres, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende 
grænseværdier for vejtrafikstøj for det udendørs og inden-
dørs støjniveau kan overholdes og evt. støjafskærmning 
fastlagt i § 10.1 skal være etableret.  

 
12.5  Ved bebyggelse indenfor det enkelte delområde skal fælles-

anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR) være etableret. 

§ 13 Servitutter og lokalplaner 
13.1  Byplanvedtægt 13 for arealer ved Skoleparken, vedtaget af 

Søllerød Kommune, den 25. april 1958, ophæves for så vidt 
angår lokalplanområdet, i forbindelse med den endelige ved-
tagelse af nærværende lokalplan. 
 

13.2 Servitut tinglyst 15.09.1954 (løbenr. 26721-04) omhandlende 
et byggeretligt skel fra nu nedrevet bygning beliggende syd 
for lokalplanområdet, aflyses i forbindelse med 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. 
 
Lokalplanen indeholder i § 9 bestemmelse om, at bebyggelse i 
lokalplanens område ikke må nedrives uden tilladelse fra kommu-
nalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter § 
49 i lov om planlægning under visse forudsætninger forlange, at 
ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er 
et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og 
afkastningsgraden for lignende ejendomme. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
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. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. § 18 i Lov om 
planlægning. 
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Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 

Vedtagelsespåtegning 
Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 29. marts 2017 
Forslag til Lokalplan 255 for et område ved Langhaven – det 
tidligere skolehjem Skovly 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 oplyses på kommunens 
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Telefontider i Borgerservice og Byplan 

Mandage og tirsdage: kl. 10-15 
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Torsdage:   kl. 10-17 
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