
Lokalplan 260
for Buskehøj Havehuse 
samt tillæg 3 til Kommuneplan 2017

F o r s l a g

Lendemosevej

Bu
sk

eh
øj

ve
j

Lions Park

Le
nd

em
os

eh
øj

Mari
eh

øjve
j

Mariehøjvej

Malmbergsvej

H
elsingørm

otorvejen

Pilekæret



 

2 

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 Plandata.dk. 
 
En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan 
indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som 
kommuneplanen giver. 
 
Offentlighedsperiode 
 
Dette forslag til Lokalplan 260 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommu-
neplan 2017 er fremlagt fra og med fredag den 23. marts 2018 til 
og med torsdag den 17. maj 2018. Har du indvendinger eller æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, skal 
du skrive til Kommunalbestyrelsen inden den 17. maj 2018. 
 
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 Social Boligselskab ønsker at opføre 10 nye almene boli-
ger i tilknytning til bebyggelsen Buskehøj Havehuse. Boligerne 
opføres som erstatning for 10 mindre boliger i tagetagen, der ned-
lægges for at kunne sikre alle beboere toilet i lejligheden som del 
af en større renoveringssag. 
 
Boligselskabet har således fået tilladelse til at nedlægge 10 boliger 
i den eksisterende bebyggelse i forbindelse med den gennemgri-
bende renovering. Hermed vil bebyggelsens samlede antal boliger 
kunne opretholdes samtidig med at boligstandarden højnes. 
 
Bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig, og det skal sikres 
at de eksisterende arkitektoniske kvaliteter fastholdes.  
 

 
Lokalplanområdet 

Lokalplanområdets eksisterende forhold 

Lokalplanområdet er en del af Gl. Holtes boligområde øst for mo-
torvejen. Kvarteret er landskabeligt veldefineret af Helsingørmotor-
vejen og det omgivende lavere liggende fredede landskab. 
 
Kvarteret er kendetegnet ved en række karakteristiske boligbe-
byggelser med almene boliger: Skoleparken I, II og III samt Bu-
skehøj Haveby. Bebyggelserne er af høj bevaringsværdi, og be-
skriver hver en tidstypisk bygningsstil og bygningskultur.   
 
Buskehøj Haveby eller Søllerød Sociale boligselskab, afd. 3, er 
opført i 1917-20 som det første sociale boligbyggeri i den davæ-
rende Søllerød kommune. Bebyggelsens arkitekt var Frederik 
Wagner. 
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Bebyggelsen ligger som to små enklaver omkring Mariehøjvej og 
Buskehøjvej, med en mindre del beliggende som ligger adskilt fra 
den øvrige bebyggelse af ældreboligbebyggelsen Lendemosehøj. 
Buskehøj Haveby har høj bevaringsværdi i form af kulturhistoriske, 
bymiljømæssige, arkitektoniske og landskabelige værdier. 
 
Bebyggelsen udtrykker en stærk identitet og helhed med sine pud-
sede gule ydervægge, røde tegltage og symmetriske facade. Uag-
tet dette fine stramme overordnede helhedsgreb, så har der været 
plads til mange meget gennemarbejdede variationer i detaljen.  
 
Bebyggelsens skala, den rumlige virkning langs vejene, husenes 
omhyggelige placering langs særligt Buskehøjvejs krumme forløb, 
de enkelte huses rolige symmetri, de mange og varierede byg-
ningsdetaljer, udsigtsmulighederne over landskabet samt den lette 
adgang til grønne områder, skaber tilsammen et bymiljø med høj 
kvalitet. 
 
Bebyggelsen er opført som fritliggende huse med 1 og 2 opgange 
med henholdsvis 4 og 8 lejligheder i hver. Bebyggelsen har pud-
sede gule facader og røde tegltage. Bebyggelsens lange baghaver 
er opdelt i havelodder til de enkelte lejligheder. 
 
Buskehøj Haveby består af 16 huse i to etager, én etage i stueplan 
og én etage i tagrum. Der er i alt 84 familieboliger fordelt på i alt 
4.377 m2 etageareal. Der er 76 boliger med 2 rum og 8 boliger 
med 3 rum. Boligernes areal varierer mellem 41 og 63 m2. Der er 
delvis kældere under alle bygningerne.  
 
Der er 28 boliger i delområde 1, 56 boliger i delområde 2 og ingen 
i delområde 3. Bebyggelsesprocenten i delområde 1 er 15,8. Be-
byggelsesprocenten i delområde 2 og 3 er 13. Den samlede be-
byggelsesprocent er 13,8. 
  
Bebyggelsen har været igennem en større byfornyelse i 1991, hvor 
toiletter blev etableret indendørs. 
 

 
Buskehøj 
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Lokalplanens formål og indhold 

Lokalplanen skal sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyg-
gelse med bebyggelsesplan, bygninger og havestruktur. 
Det er hensigten, at kvaliteterne i det eksisterende bymiljø beva-
res, herunder den eksisterende bebyggelses kulturhistoriske og 
arkitektoniske værdier. 
 
Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan etableres toiletter i 
alle boliger ved hjælp af sammenlægning af mindre boliger og 
samtidig fastholde antallet af boliger i bebyggelsen. Boligerne skal 
tilgodese den oprindelige variation i boligtyper. 
 
De oprindelige bygninger skal renoveres med respekt for deres 
bevaringsværdier og ny bebyggelse skal udformes og opføres med 
respekt for den eksisterende bebyggelses skala, struktur, arkitek-
tur og materialer, således at der opnås en god helhedsvirkning 
inden for området og i forhold til bebyggelserne i de tilstødende 
områder. 
 
De nye bygninger vil kunne opføres i lokalplanens delområde 3. 
Delområde 3, der frastykkes af havelodderne, vil indeholde mulig-
hed for opførelse af tre nye bygninger indeholdende i alt 10 boli-
ger. De tre bygninger skal opføres i 1-1½ plan med symmetrisk 
sadeltag og et samlet boligareal på ca. 650-700 m².  
 
Nye bygninger skal indpasses på det eksisterende terræn og i 
overensstemmelse med vifteformen i havestrukturen. Bygningerne 
placeres gavlvendt mod Buskehøjvej.  
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om omfang og placering af 
sekundær bebyggelse, så den underordner sig helhedsindtrykket 
af bebyggelsen og det grønne helhedspræg sikres. 
  
Lokalplanen sikrer havestrukturen. Planen indarbejder fællesareal 
til bebyggelsen, nære friarealer til den enkelte bolig, samt stifor-
bindelse, der forbinder de nye bygninger og den eksisterende be-
byggelse. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser vedrørende placering af 
den nye vejadgang. Den interne vej skal indpasses og må ikke 
fremstå dominerede i forhold til omgivelserne.  
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om de nye boligers arkitek-
toniske fremtræden, sådan at der sikres en tilpasning til Buskehøj 
Haveby samt internt i den nye bebyggelse. Den arkitektoniske kva-
litet skal sikres både hvad angår materialer, facadeudtryk og sam-
spil med den øvrige bebyggelse. 
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Lendemosevej 

 
Bevaring af bebyggelse 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at områdets 
eksisterende bevaringsværdige bebyggelse ikke må nedrives, om-
bygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Rudersdal 
Kommunalbestyrelse. Opførelse af nye bygninger i den bevarings-
værdige bebyggelse er en ændring, der også forudsætter Ruders-
dal Kommunalbestyrelses tilladelse. 
Tilladelser efter bevaringsbestemmelserne administreres som di-
spensation fra lokalplanen. 
 
Bebyggelsen er i SAVE registrering fra 1992 udpeget med høj be-
varingsværdi kategori 3, da bebyggelsen er af stor miljømæssig og 
arkitektonisk værdi og har desuden historisk interesse. I Kommu-
neplan 2017 er bebyggelsen således fastholdt som bevaringsvær-
dig. 
 

 
Buskehøj Haveby set fra havesiden 
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Bebyggelsesplan 1918 
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Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Fingerplan 2017 

Området ligger, som resten af kommunen, i Fingerplanens udpeg-
ning af "det ydre storbyområde (Byfingre)". Det ydre storbyområde 
består af et byområde og et landområde. 
Lokalplanområdet indgår som en del af byområdet i Helsingørfin-
geren. 
 
Området er ikke stationsnært. 
 
Kommuneplan 2017 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, 
vedtaget den 21. juni 2017 af Rudersdal Kommunalbestyrelse.  
 
Området er omfattet kommuneplanens rammebestemmelser for 
områderne Gh.B8 og Gh.B9. 
I område Gh.B8 fastlægges anvendelsen til tæt lav boliger. Den 
maksimale bebyggelsesprocent er 35 for området som helhed, og 
det maksimale antal etager er 2. 
I område Gh.B9 fastlægges anvendelsen til etageboliger og enkel-
te åben lav boliger. Den maksimale bebyggelsesprocent er 45 for 
området som helhed, og det maksimale antal etager er 4. 
 
Lokalplanen er i modstrid med bestemmelsen i område Gh.B8 om 
anvendelsen til tæt lav boliger, idet der ønskes mulighed for eta-
geboliger i 2 etager. 
 
Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017 i tilknyt-
ning til lokalplanen.  
 
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 (tidligere Søllerød), som aflyses for denne lokalplans 
område i forbindelse med denne lokalplans endelige vedtagelse. 
 
Delområde 1 er omfattet af vedtægtens bestemmelser for etage-
bebyggelse, og delområde 2 og 3 er omfattet af bestemmelserne 
for række- og kædehusbebyggelse. 
 
Etagebebyggelsen må ifølge vedtægten maksimalt have en samlet 
udnyttelsesgrad på 0,40 og højest 3 etager plus udnyttet tagetage. 
For række- og kædehusbebyggelsen gælder en maksimal udnyt-
telsesgrad på 0,20, og der skal være mindst én parkeringsplads for 
hvert tredje hus.  
 
De væsentligste forskelle mellem byplanvedtægt 13 og nærvæ-
rende plan er, at anvendelsen i delområde 2 og 3 ændres til eta-
geboliger i maksimalt 2 etager, samt at der fastsættes regler til 
bevaring af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.    
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Renoveringsplan for Søllerød Sociale boligselskab, Buskehøj 
afd. 3. 
Kommunalbestyrelsens Byplanudvalg har i februar 2017 godkendt 
nedlæggelsen af 10 boliger i Buskehøj Haveby. 
 
Nærværende lokalplan giver mulighed for at erstatte de nedlagte 
boliger med 10 nye boliger i en højere standard. 
 
Sammenlægningen af lejligheder i de eksisterende huse vil ind-
drage 18 boliger mellem 41 - 59 m² placeret i stueetagen. Endvide-
re sammenlægges 2 boliger placeret på 1. sal uden bad og bliver 
til en bolig med bad. I alt nedlægges 10 bade i kældre med direkte 
adgang fra bolig heraf 2 bade fra ekstern adgang. 
 
De 10 nye større sammenlagte boliger bliver 8 stk. på 82 - 103 m² 

og 2 stk. på ca. 114 m². 
 
Trafikplanlægning 

Området ligger ca. 500 – 1.000 m ad vej fra Helsingørmotorvejen.   
 
Området vejbetjenes af lokalvejene Mariehøjvej, Lendemosevej og 
Buskehøjvej. Via lokalvejnettet kan opnås forbindelse til trafikveje-
ne Langhaven og Egebækvej. Trafikvejene har forbindelse til Hol-
te, Nærum og Trørød.  
 
Adgang til delområde 3 skal foregå ad den private fællesvej, som 
hidtil alene har været anvendt til nabobebyggelsen Lendemosehøj. 
 
Der er cykelstier langs trafikvejene og en supercykelsti langs mo-
torvejen. 
 
Det vurderes, at en realisering lokalplanen ikke vil have mærkbar 
indflydelse på områdets trafikmønster og -belastning. 
 
Området er ikke stationsnært. Den nærmeste station er Nærum 
Station ca. 2 km fra området. Afstanden til Skodsborgs station er 
3,2 km på cykel eller ved gang og 4,2 km med bil. Afstanden til 
Holte station er ca. 5 km. 
 
Området betjenes pt. af buslinjerne 193 og 195 med forbindelse til 
Holte og Vedbæk. Der er flere stoppesteder ved Malmbergsvej og 
Egebækvej i 200 – 300 meters afstand. 
Langhaven har stoppesteder til busserne 197 og 353 ca. 400 m fra 
lokalplanområdet. 
Langs motorvejen kører linjerne 95N, 150S, 173E og 353 med 
stoppesteder ca. 300 - 400 m fra lokalplanområdet. 
 
Afstanden til lokalcenteret Gl. Holte ved Langhaven/Malmbergsvej 
er ca. 300 m. Der er ca. 2 km til bymidten ved Nærum Hovedgade 
og bydelscentret Nærumvænge Torv. 
 
Kultur-, fritids- og aktivitetscenter Mariehøjcentret med naturlege-
pladsen er beliggende ca. 600 m vest for motorvejen. 
 
Udstillingscenteret Gl. Holtegård med barokhaven er tilgængeligt i 
ca. 1 km’s afstand.  
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Adgangen til fredede arealer i det åbne land kan opnås inden for 
en afstand på 200 – 300 m. Afstanden til fredskoven Kohaven og 
den fredede eng, Kohaveengen, er ca. 500 m.   
 
Parkering 
Der er fordelt parkeringspladser jævnt i området. For de nyere 
bebyggelser i tilknytning til de enkelte huse / boliger. Parkeringen 
er efter 40-erne typisk etableret som parkering på egen grund, 
vinkelret på lokalvejene. Der foregår endvidere ved den ældre be-
byggelse længdeparkering langs vejene. 
 
Til ny bebyggelse etableres 1½ parkeringsplads pr. etagebolig og 
2 parkeringspladser pr. tæt lav bolig.  
 
Vejbyggelinjer 
Motorvejen er omfattet af et 100 m bredt areal, hvor der gælder 
vejbyggelinjer, der er placeret asymmetrisk omkring vejmidten.  
Byggelinjen berører matriklerne 6m, 6n og 6p og forløber fra ca. 
22,5 m til 28,5 meters afstand fra skellet til motorvejen. Og en del 
af bebyggelsen ligger helt eller delvist indenfor byggelinjen. 
 
Langs alle lokalvejene gælder en vejbyggelinje på 5 m fra vejskel. 
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanområdet ligger i området for det fælles forsyningsselskab 
Novafos for Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, 
Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune 
 
Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD), men uden for boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO). Området er beliggende i vandindvindingsop-
land for Trørød Vandværk. 
 
Området ligger i et grundvandsdannende opland, hvilket betyder, 
at der er særlig opmærksomhed på, at det rene vand nedsives, og 
at forurenet vand håndteres på anden vis. 
 
Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om anvendelse eller 
anlæg, der forventes at true grundvandet. 
 
Spildevandsplan 2017 

Lokalplanområdet er i kloakoplandet til Mølleåværkets renseanlæg 
og er fælleskloakeret. 
 
Ved nybyggeri og tilbygning på nye ejendomme i fælleskloakerede 
områder er der krav om nedsivning af tagvand og andet overflade-
vand i henhold til kommunens spildevandsplan. 
 
Varmeforsyningsplan 

Området ligger i de af varmeforsyningsplanen omfattede områder 
til kollektiv varmeforsyning. 
 
Lokalplanområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for 
naturgas. Der er tilslutningspligt til den kollektive opvarmning.  
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Såfremt det ud fra en miljømæssig helhedsbetragtning er hen-
sigtsmæssigt at anvende alternative og mere energirigtige op-
varmningsformer eller lavenergibyggeri, er der mulighed for frita-
gelse for tilslutningspligten. 
 
Klima- og energipolitik 

I afsnittet om klimatilpasningsplan i Kommuneplan 2017 er lokal-
planområdet ikke udpeget som risikoområde. 
Der er dog enkelte steder, hvor der er registreret risiko for over-
svømmelse ved skybrudshændelse. Det gælder i den sydligste del 
af lokalplanområdet langs Lendemosevej og ved Mariehøjvej 6-8. 
 
I overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik fast-
sættes der bestemmelser for bl.a. anvendelse af alternative ener-
giformer som f.eks. solceller og solfangere. 
 
Ved planlægning for nye eller omdannede områder/bydele skal 
planlægningen ske ud fra hensyn til miljørigtighed, bæredygtighed, 
tilpasning til klimaforandringer – herunder tilpasning til ekstrem 
regn, stigende vandmængder og højere temperaturer. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Lokalplanområdet er ikke omfattet af byggelinjer efter naturbeskyt-
telsesloven. 
 
Vådområder, lavbundsarealer og søer 

Der er ikke i lokalplanområdet registreret naturtyper som søer, 
enge, moser, m.v. som er beskyttede efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3. 
Umiddelbart nord for delområde 1 findes en sø, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Fredskovsforhold 

Der er ikke noteret fredskov i området. 
 
Kystplanlægning 

Lokalplanområdet ligger i byzone delvist indenfor kystnærhedszo-
nen på 3 km fra kysten. Lokalplanens delområde 1 ligger udenfor 
kystnærhedszonen. 
 
I de kystnære dele af byzonerne skal der i lokalplanforslag for be-
byggelse og anlæg redegøres for den visuelle påvirkning af ky-
sten. 
 
Da lokalplanområdet er beliggende mellem anden eksisterende 
bebyggelse og i udkanten af kystnærhedszonen bag anden be-
byggelse og skovarealer, vurderes planen ikke at medføre en vi-
suel påvirkning af kysten. 
 
Støjforhold 

Lokalplanområdet er beliggende tæt ved Helsingørmotorvejen. 
Delområde 1 grænser umiddelbart op til motorvejen. 
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Området er i kommuneplan 2017 udpeget som et område, hvor 
der er risiko for støjbelastning fra motorvejen. 
 
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. 
 
Bygningsreglementet foreskriver, at støj fra trafik i beboelsesrum 
med lukkede vinduer ikke må overstige 33 dB (Lden). 
Desuden skal udformningen af boligernes facader ske, så der er et 
støjniveau på højest 46 dB (Lden) indendørs i sove- og opholdsrum 
med åbne vinduer. 
Ved nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder skal 
udendørs opholdsarealer have et støjniveau lavere end 58 dB 
(Lden). 
 
I henhold til retningslinjer i Kommuneplan 2017 må støjbelastede 
arealer kun udlægges til støjfølsom anvendelse, såfremt den frem-
tidige anvendelse sikres mod støjgener. Boliger er en støjfølsom 
anvendelse. 
 
Der er etableret støjafskærmning langs motorvejen. Ved Mariehøj-
vej 8-12 som ligger nærmest motorvejen, er der etableret en ekstra 
høj skærm. 
Effekten af andre støjbegrænsende skærme vurderes at være be-
grænset på grund af bebyggelsens form og placering. Muligheder-
ne for yderligere støjafskærmning kan især sikres ved udformning 
af facader og vinduer i nye bygninger. 
 

 
Støjskærm ved Mariehøjvej 
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Støjbelastning om dagen i 1,5 m højde (2012) 
 
Lokalplanens delområde I er påvirket af vejstøj 
fra motorvejen mellem 65 og 70 dB. 
 
Delområde 2 og 3 er påvirket af vejstøj mellem 
55 og 65 dB.   
 

 
Støjbelastning om natten i 1,5 m højde (2012) 
 
Lokalplanens delområde 1 er påvirket af vejstøj 
mellem 55 og 65 dB. 
 
Den overvejende del af lokalplanens delområde 
2 og 3 er påvirket af vejstøj mellem 50 og 55 dB. 
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Lokalplanen skal sikre, at støjbelastningen fra vejtrafik er i over-
ensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
Der planlægges således ingen nye boliger i områder, hvor støjbe-
lastningen er over 68 dB. 
 
Lokalplanområdet er ikke berørt af støj eller rystelser fra jernbaner 
eller af støj fra virksomheder. 
 
Geologisk interesseområde 

Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 

Museumsloven  
Findes der fortidsminder under et jordarbejde indenfor lokalpla-
nens område, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 
27. Jordarbejdet skal standses i det omfang det berører fortids-
mindet. Fundet skal straks anmeldes til Hørsholm Egnsmuseum. 
 
Fredningsforhold 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger, hverken i henhold 
til bygningsfredningslovgivningen eller i henhold til naturbeskyttel-
sesloven. 
 
Jordforurening 
Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller 
grundvand i nærområdet til det byggefelt, der er udlagt i nærvæ-
rende lokalplan. 
 
Ejendommen er som helhed omfattet af kommunens områdeklas-
sificering (typisk byområder), hvor jorden som udgangspunkt på-
regnes at være lettere forurenet. Dette indebærer at der er krav 
om dokumentation 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 bort-
skaffes. Eventuel forurenet jord skal bortskaffes efter anvisning fra 
kommunen. 

Servitutter 

Udover lokalplanens bestemmelser kan der på de enkelte ejen-
domme inden for lokalplanområdet være tinglyste bebyggelses-
regulerende servitutbestemmelser. 
 
Lokalplanen ændrer ikke umiddelbart på servitutforhold, men pri-
vate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforene-
lige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. § 18 i Lov om Plan-
lægning. 
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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). 
 
På baggrund heraf er det kommunens vurdering at planforslaget i 
henhold til lovens § 10 medfører, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering. 
 
Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er baseret på 
følgende forhold: Lokalplanens hovedformål er, at sikre de eksiste-
rende bevaringsværdige forhold. Lokalplanen omfatter et mindre 
geografisk område med mulighed for byggeri af et begrænset antal 
boliger. Byggemulighederne i forhold til den gældende byplan-
vedtægt nedsættes væsentligt og præciseres.  
Lokalplanen indeholder derfor ikke ændringer, der i forhold til den 
gældende plan vil kunne få en væsentlig betydning for miljøet. 
 
Klagevejledning 
Indtil torsdag den 19. april 2018 kan der klages over afgørelsen 
om miljøvurdering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, 
kan du efter planlovens bestemmelser klage til Planklagenævnet. 
Du skal klage via Planklagenævnets Klageportalen, som du finder 
et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gen-
nem klageportalen til Rudersdal Kommune.  
 
Se den fulde klagevejledning på www.rudersdal.dk.  
 
Klagevejledning kan ses i bekendtgørelsen. 
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Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 
  
Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. marts 2018 følgende forslag 
til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområde Gh.B8 til 
erstatning for bestemmelser vedtaget den 21. juni 2017. 
 
Eksisterende bestemmelser for ramme Gh.B8:  
Rammenavn Malmbergsvej øst 
Områdets anvendelse Tæt lav boliger 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Eksisterende zonestatus Byzone 
Maksimal bebyggelsesprocent 35 % for området 
Maksimalt antal etager 2.00 
Maksimal bygningshøjde i meter - 
Minimum grundstørrelse i m2 - 
Generel anvendelse Boligområde 
 

 
Kort over rammeområde GH.B8 samt naboområde GH.B9 
 
Bestemmelserne for rammeområde Gh.B8 ændres således: 
Rammenavn Malmbergsvej øst 
Områdets anvendelse Blandet tæt lav boliger og etageboliger 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Eksisterende zonestatus Byzone 
Maksimal bebyggelsesprocent 35 % for området 
Maksimalt antal etager 2.00 
Maksimal bygningshøjde i meter - 
Minimum grundstørrelse i m2 - 
Generel anvendelse Boligområde 
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Lokalplanens bestemmelser 

 
Lokalplan 260 for Buskehøj Havehuse. 

I henhold til Lov om planlægning, fastlægges følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område: 

§ 1 Formål 

1.1 Det er lokalplanens formål: 

at udpege bevaringsværdig bebyggelse med bebyggelses-
plan, bygninger og havestruktur. 
 
at bevare bebyggelsens miljømæssige, arkitektoniske og hi-
storiske værdier, som repræsentant for bedre byggeskik. 
 
At muliggøre opførelse af et mindre antal nye boliger, der re-
spekterer den eksisterende bebyggelses bevaringsværdier. 

§ 2 Område og zonestatus 

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

2.2 Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye ma-
trikler, der udstykkes fra disse: 1ar, 5as, 5ax, del af 5ay, 5fd, 
5fe, 5ff, 6m, 6n, 6o, 6p alle Holte by, Gl. Holte.  

2.3 Lokalplanens område ligger i byzone. 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til helårsboliger i 
form af tæt lav boliger og etageboliger, fælles lege- og op-
holdsarealer samt parkering for området. 

§ 4 Matrikulære forhold 

4.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke fortages udstykning, 
sammenlægning af samt arealoverførsel mellem eksisteren-
de matrikler. 

4.2 Delområde 3 kan udstykkes som en selvstændig matrikel. 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

Ændringer af de ubebyggede arealer i bebyggelsen, herun-
der ved anlæg af vej, sti og parkering kan kun ske med 
Kommunalbestyrelsens tilladelse jf. § 9 og skal ske i over-
ensstemmelse med følgende bestemmelser: 

5.3 Der er vejadgang til delområde 1 og 2 via eksisterende veje 
Mariehøjvej, Lendemosevej og Buskehøjvej. Vejadgang til 
delområde 3 skal ske fra Lendemosehøj, som vist på kortbi-
lag 2. 
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5.4 Der skal etableres en intern vej A-A med vendeplads i del-
område 3, som vist på kortbilag 2. Vejanlægget skal anlæg-
ges med en linjeføring som vist på kortbilag 2. 

Vejen skal have fast belægning og være mindst 5,5 m bred. 
Derudover skal der udlægges et areal til fortov/sti på mini-
mum 1,2 meter i bredden. 

5.5 Der skal etableres en intern sti B-B, der forbinder delområde 
3 med Buskehøjvej. Stien skal være mindst 2 m bred og føl-
ge den vifteformede struktur, som vist på kortbilag 2. 

5.6 Der skal anlægges parkering svarende til 1,5 plads pr. eta-
gebolig og 2 pr. tæt lav bolig ved indretning eller bygning af 
nye boliger.  

5.7 Langs den interne vej, jf. § 5.4 i delområde 3, skal belysnin-
gen udføres som parkbelysning med en standerhøjde på 
maks. 3,5 m.  

5.8 For alle delområder gælder at belysning af stier og parke-
ringspladser skal udføres som pullertbelysning eller lav 
parkbelysning. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

6.1 Nye bygninger i bebyggelsen kan kun ske med Kommunal-
bestyrelsens tilladelse jf. § 9 og skal opføres i overensstem-
melse med følgende bestemmelser: 

6.2 Inden for delområde 1 og 2 må der ikke opføres nye bygnin-
ger, dog undtaget sekundære bygninger jf. § 6.3 og mindre 
tekniske anlæg jf. § 6.6. 

6.3 De oprindelige udbygninger opført i pudset mur og tegltag 
skal bevares og indgår ikke i beregning af sekundær bebyg-
gelse for den enkelte bolig. Udover de oprindelige murede 
udhuse må der alene til hver enkel bolig være maksimalt 6 
m² sekundær bebyggelse, såsom skure, udhuse, overdæk-
ninger og drivhuse. Carporte og overdækkede p-pladser er 
ikke tilladt. 

Sekundær bebyggelse må højest opføres i 1 etage og op til 
3 m høj. 

6.4 Bygninger må ikke opføres mellem vejskel og de eksisteren-
de boligbygninger. 

6.5 Inden for delområde 2 og 3 skal sekundære bygninger place-
res således, at de underordner sig havestrukturen og skal 
placeres minimum 1 meter fra ejendomsskel. 

6.6 Der kan etableres mindre tekniske anlæg som el-trans-
formatorer, forsyningsskabe, pumpestationer, måle- og tryk-
regulatorer, paraboler og lignende. 

Disse skal placeres bag et levende hegn eller anden dæk-
kende beplantning i overensstemmelse med § 8. 
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Delområde 3 

6.7 Det samlede etageareal må for området som helhed ikke 
overstige 700 m² fordelt på maksimalt 10 boliger fordelt i 3 
bygninger. Boligerne skal have et etageareal på 60 - 75 m². 
Der må herudover etableres én sekundær bygning på mak-
simalt 6 m² pr. bolig. 

6.8 Boligbygninger må opføres i op til 1 ½ etage. Sekundære 
bygninger må højest opføres i 1 etage. 

6.9 Bygningers højde må ikke overstige 8,5 m. Højden på se-
kundære bygninger må ikke overstige 3 m. 

6.10 Hver bygnings maksimale højde beregnes fra niveauplaner 
godkendt af Kommunalbestyrelsen. Niveauplanerne fastsæt-
tes på grundlag af koterne på det eksisterende terræn. 

6.11 Boligbygninger må kun opføres som længehuse og skal cen-
treres i længderetningen omkring midterakser som vist på 
kortbilag 2. Midterakserne følger den radiale bebyggelses-
struktur centreret om Buskehøjvej. Bygningernes husdybde 
må være op til 9 m. 

6.12 Boligbygninger må ikke opføres nærmere end 4 m fra delom-
rådets grænse mod syd eller nærmere end 13 m fra nabo-
skel mod nord eller nærmere end 2,5 m fra skel mod vest, 
som vist på kortbilag 2. 

6.13 Sekundære bygninger må ikke opføres nærmere end 1 m fra 
øst-vest gående grænse mellem delområde 2 og 3 eller 
nærmere end 13 m fra naboskel mod nord eller nærmere 
end 1 m fra skel mod vest, som vist på kortbilag 2. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1 Opførelse og udførelse af nye bygninger kan kun ske med 
Kommunalbestyrelsens tilladelse jf. § 9 og skal opføres i 
overensstemmelse med følgende bestemmelser: 

7.2 Inden for det enkelte delområde skal det arkitektoniske ud-
tryk være ensartet og sammenhængende. 

Nye bygninger skal gives et arkitektonisk udtryk, som re-
spekterer den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, 
hvorved der opnås et godt samspil mellem nye bygninger og 
eksisterende bebyggelse. 

7.3 Sekundære bygninger kan opføres i samme stil og materia-
ler som de bevaringsværdige sekundære bygninger, som 
drivhus eller som skur af træ i mørke farver i nuancerne køn-
røg, vogngrøn eller dodenkopf og med tagpap som tagdæk-
ning. 

7.4 Henvisningsskilte og husnummerering er tilladt. Herudover 
må skiltning og reklamering ikke finde sted.  

7.5 Belysning til de enkelte boliger, skure og udhuse skal monte-
res på facaderne og afskærmes således, at generende lys-
indfald internt i bebyggelsen og i forhold til de omkring-
liggende boligområder undgås.  
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Delområde 3 

7.6 Bygninger skal opføres i stil med den eksisterende bebyg-
gelse som bedre byggeskik, og de enkelte bygningsdetaljer 
skal have reference i proportionering, detaljering og materia-
levalg og farver som vist på bilag 5. 

7.7 Bygninger skal udformes med facade- og tagsymmetri og 
kviste, vinduer og udluftningskanaler skal placeres symme-
trisk på hver tagside, jf. vignet med symmetriakse. 

Der må maksimalt etableres 3 kviste pr. tagflade. 

7.8 Facader skal være i tegl, der er filtset, sække- eller vandsku-
ret eller tyndpudset med kalkmørtel i okkergul farve. Kviste 
som opføres i plan med facaden, frontkviste, skal behandles 
som facader. 

7.9 Tage skal være saddeltage med hældning på 45° og uden 
tagudhæng. Tage skal beklædes med røde vingetegl. Tag-
render skal udføres i zink. Overgangen mellem facade og 
tag skal udføres med gesims. 

7.10 Kviste kan opføres med enkeltsidet taghældning som taske-
kviste, eller med saddeltag. Kviste skal beklædes med røde 
vingetegl. 

7.11 Vinduer, døre og vindfang skal fremstå som malet træ i far-
verne vogngrøn eller dodenkopf.  
Vinduesrammer og -sprosser kan være hvide med vindues-
karm i vogngrøn eller dodenkopf.  

7.12 Der må ikke opsættes solceller og/eller solpaneler på byg-
ninger. 

§ 8 Ubebyggede arealer 

8.1 Ændringer kan kun ske med Kommunalbestyrelsens tilladel-
se jf. § 9 og skal ske i overensstemmelse med følgende be-
stemmelser: 

8.2 For etageboliger skal der mindst udlægges udendørs op-
holdsareal svarende til boligetagearealet. 

8.3 Der skal etableres fælles friareal med legeplads i delområde 
3 som vist på kortbilag 2. Der skal være adgang til det fælles 
friareal fra interne stier eller vej. 

8.4 Inden for delområde 3 kan der etableres fælles afskærmet 
miljøstation/affaldshåndteringsplads. Afskærmningen skal 
være som levende hegn, dog kan afskærmningen suppleres 
med fast hegn på indersiden, så den udadtil fremstår som 
levende hegn. 

8.5 Der kan etableres støjdæmpende faste hegn omkring uden-
dørs opholdsarealer, under forudsætning af, at der etableres 
fritstående hække som dækkende beplantning foran skær-
men mod nabo eller vej. Der kan dog ikke etableres faste 
hegn mellem vejskel og de eksisterende boligbygninger. 

8.6 Alle hegn skal være levende hegn og skal følge den beva-
ringsværdige havestruktur. Levende hegn kan suppleres 
med et trådhegn i en maksimal højde på 1,2 m. 
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8.7 Arealet mellem vejskel og de eksisterende boligbygninger 
skal anlægges som have i det omfang, at der ikke er etable-
ret parkering. Hegn mod vej kan være op til 1,2 m og må ud-
føres som levende hegn eller åbne træstakitter med lodrette 
stave. 

8.8 Der kan maksimalt foretages terrænregulering indtil +/- 0,5 m 
i forhold til eksisterende terræn, dog ikke nærmere skel ved 
lokalplanens afgrænsning end 1 m.  

8.9 Ved ny bebyggelse skal regnvand og overfladevand håndte-
res lokalt og 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, nedsivningsanlæg 
eller forsinkelsesbassiner. 

Anlæg til lokal håndtering af regnvand, som er synlige i ter-
ræn, skal fremstå som naturlige landskabselementer med 
beplantning, græs eller natursten. Ved anlæg af LAR-anlæg i 
terræn kan der efter en konkret vurdering tillades terrænre-
gulering på +/- 1 m. 

8.10 Parkeringspladser jf. § 5.6 skal være anlagt med græsarme-
ringssten, grus eller en anden åben belægning, dog skal 
handicap parkeringspladser og fortov/sti etableres med en 
fast belægning. 

8.11 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af kø-
retøjer over 3500 kg eller oplagring, herunder opbevaring af 
uafskærmede containere, uindregistrerede biler, camping-
vogne, samt større både og lignende. 

8.12 Der må ikke opsættes fritstående antenner, master eller 
vindmøller. 

§ 9 Bevaringsbestemmelser 

9.1 Den eksisterende bebyggelse med bebyggelsesplan, byg-
ninger samt havestruktur, omfattende de bygninger og le-
vende hegn der er markeret som bevaringsværdige på kort-
bilag 4, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde 
ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.  

Den bevaringsværdige bebyggelsesplan omfatter hoved-
trækkene i den oprindelige plan for bebyggelsen, med de 
primære bygninger (boliger) orienteret mod vej og de sekun-
dære bygninger (skure mv.) placeret imellem eller på have-
siden af de primære bygninger. Det krumme vejforløb af Bu-
skehøjvej er del af bebyggelsesplanen. 

De bevaringsværdige bygninger omfatter de primære byg-
ninger, samt oprindelige sekundære bygninger, der under-
streger bebyggelsesplanen og havestrukturen. 

Den bevaringsværdige havestruktur omfatter en åben eller 
delvis åben forhave med kig til bygning samt levende hegn, 
der adskiller haverummene til de enkelte boliger og under-
streger bebyggelsesplanen. 
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9.2 Ændringer af den eksisterende bevaringsværdige bebyggel-
se skal ske under hensyn til principperne efter bedre bygge-
skik, som bebyggelsen er opført i som vist på bilag 5.  

Bygningsdetaljer på de enkelte bevaringsværdige bygninger 
skal være udformet og proportioneret som vist på bilag 5. 

Ændringer skal ske i overensstemmelse med følgende prin-
cipper: 

a) Bygningers omfang og sekundære bygningsdele skal 
bevares i omfang og arkitektonisk udtryk. 

b) Facader og gavle skal fastholdes som symmetriske 
med eksisterende åbninger og udsparinger. 

c) Tage, kviste og skorstene skal bevares som eksiste-
rende i tagform, materialer, symmetri og detaljering. 
Udluftningskanaler skal placeres symmetrisk og udfø-
res med tudsten. 
Tagfladerne kan i mindre omfang gennembrydes af 
mindre tagvinduer på maksimalt 40 x 60 cm, der skal 
sidde symmetrisk i tagfladen. 

d) Døre og vinduer skal bevares som eksisterende eller 
ved udskiftning tilpasses de oprindelige dimensioner, 
sprossering, detaljering, materialer og fremstå som 
malet træ i farven vogngrøn eller dodenkopf. Vindu-
esrammer og -sprosser kan også være hvide. 

e) Materialer, overflader og farver skal fastholdes for de 
enkelte bygningsdele og være gennemgående i be-
byggelsen. 

§ 10 Støj, lugt og støv  

10.1 Indenfor lokalplanens område skal ny boligbebyggelse pla-
ceres, udformes og støjisoleres således, at Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj overholdes. 

10.2 Der kan der etableres støjafskærmning i tilknytning til uden-
dørs opholdsarealer under forudsætning af, at skærmen 
fremstår på begge sider i naturlige materialer som pileflet, 
træ, sten.    

Støjafskærmningens udformning og placering skal godken-
des af kommunalbestyrelsen. 

§ 11 Grundejerforeninger 

Ingen bestemmelser 

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

12.1 Inden ny bebyggelse tages i brug inden for delområde 3 skal 
det dokumenteres, at bebyggelsen og bebyggelsens primæ-
re friarealer kan overholde bestemmelserne om vejstøj jf. § 
10. 

12.2 Inden ibrugtagen af ny bebyggelse i delområde 3 skal der 
være etableret intern vej, sti og parkering jf. § 5.4, 5.5 og 5.6. 
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12.3 Inden ibrugtagen af ny bebyggelse i delområde 3 skal der 
være etableret fælles friarealer og legeplads jf. §§ 8.2 og 8.3. 

§ 13 Servitutter og lokalplaner 

13.1 Byplanvedtægt 13 for arealer ved Skoleparken med tillæg 1, 
vedtaget af Søllerød Kommune, den 25. april 1958, ophæ-
ves for så vidt angår lokalplanområdet i forbindelse med den 
endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må 
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gæl-
der efter Lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud 
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 
 
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er 
udløbet, kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 2 opnås tilla-
delse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forsla-
get. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt ved-
tagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørel-
sen af forslaget. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og 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. 
 
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. 
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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, jf. § 18 i Lov om 
planlægning. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser efter byggeloven. 
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Vedtagelsespåtegning 
Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 21. marts 2018 For-
slag til Lokalplan 260 for Buskehøj Havehuse til offentliggørelse. 
 
 
Jens Ive / Iben Koch 
Borgmester  Direktør 
 
 



 

 

  





 

 

  





 

 

  





 

 

  







Bilag 5, Lokalplan 260 for Buskehøj Havehuse
HOVEDTRÆK

Bedre Byggeskiks var, at husene skulle være enkle, 
hjemlige og smukke som de ”gamle huse”, og man søgte 
en arkitektur, der var uden unødig og fordyrende pynt. 
Husenes hovedform i bedre byggeskik er enkel og kom-
pakt, og for villaernes vedkommende overvejende med 
udnyttet overetage. Det typiske bedre byggeskik-hus har 
ofte markante gavle og saddeltage med gesimser. 

Facadeudtrykket er taktfast og enkelt, med gennemgåen-
de vandrette og lodrette linjer og kun få, præcist tegne-
de dekorative elementer som gesimsbånd, sålbænke, 
opskalkning, markering af hoveddøre samt sokkel.

Bebyggelsen er varieret imellem de tre områder for veje-

Buskehøj havehuse er opført af arkitekt Frederik Wagner i 1917-1921. Bebyggelsen blev opført 
som billige arbejder boliger, bestående af 16 bygninger indeholdende 84 boliger. Buskehøj have-
huse er kommunens første ”sociale boligbyggeri”.

ne Mariehøjvej, Lendemosevej og den krumme Buske-
højvej. De tre områder adskiller sig fra hinanden i forhold 
til bygningsstørrelser, placering af sekundære bygninger, 
kviste og havestrukturen. De primære bygninger med 
boliger orienterer sig mod vejen og åbne forhaver og de 
private haver og sekundære bygninger væk fra vejen.

Gadebilledet gøres levende af variationerne i tagformer-
ne, frontkvistene og detaljer omkring døre, vinduer og 
gesimser.

Husenes materialer og farver er gennemgående i bebyg-
gelsen.

LINJER
Facadernes lodrette og vandrette linjer, f.eks. overkanten 
på døre og vinduer, er gennemgående uden forstyrrende 
brud, hvilket er et træk, der er kendetegnende for bedre 
byggeskikshusene og et træk som ny bebyggelse bør 
opføres efter.



TASKEKVISTE 
Enkelte af husene er opført med lange taskekviste med 
ensidig taghældning. Taskekvistene sidder enten alene 
eller indespændt mellem to frontkviste, men altid centreret 
i facaden. 

FRONTKVISTE
Husene er opførte med en frontkvist, en muret kvist med 
saddel- eller valmet tag. Frontkviste er placeret med 
omhu og udgør en vigtig del af bygningernes arkitekto-
niske komposition og er et gennemgående element i be-
byggelsen. Frontkvistene varierer i størrelse fra et enkelt 
vinduesfag i bredden til helt op til 4 fag.

KVISTE



Bebyggelsens tage er uden udhæng og lagt med traditio-
nelle røde vingetegl. I tagformen forekommer både halv-
valmede samt fuldmurede gavle, der indgår i kombination 
med hinanden. Tagrender og nedløb bør udføres i zink, 
som patinerer langt smukkere end tilsvarende i plast.

Eksisterende skorstene, som husene er opført med, må 
ikke nedtages. Skorstene fremstår i dag opmurede og er 
placeret i tagryggen. De er inddækkede ved indmuring 

En detalje ved tag-
fladen som man skal 
være opmærksom på 
ved eventuel tag-
udskiftning, er tagets 
opskalkning, det lille 
svaj der ses nederst 
på tagfladen mod 
gesimsen. 
Opskalkningen giver 
taget en blød afslut-
ning, hvilket giver 
huset et let og elegant 
udtryk og teknisk har 
det den fordel, at der 
sker en opbremsning 
af tagvand, der løber 
fra tagfladen.

”Øregesims” på gavl med kvart-
valmet tag

Opskalkning ved tagfod, foto og tegning fra Buskehøj Havehuse

Tag afsluttes i flugt med gavl og 
gesims

Gesimsbånd brydes ved front-
kviste

Detalje ved nedløbsrør

TAG, SKORSTENE & GESIMS

med mørtel og fremstår hvidpudsede.

Gesimsen er det led, der danner overgang mellem facade 
og tag. Gesimskanten er fremhævet ved at være hvidkal-
ket. Et typisk træk er, at gesimsen ikke føres over gavlen, 
men brydes ca. en halv meter inde på gavlen, hvilket 
kaldes ”øregesims”.



Vinduerne i Buskehøj havehuse er taktfast placeret 
omkring en dør eller centralt placeret i forhold til en 
frontkvist. På facaderne er vinduesformaterne ens hele 
vejen rundt, i hvert fald etagevis. Alle ruder på facader 
har oprindeligt været lige store, hvilket skaber ro i faca-
derne. Vinduer bør fremstå som huller i mur, med rammer 
og karme i træ. Vinduer bør fremstå i en mørk farve malet 
med en heldækkende blank maling. Farven på vinduer 
bør være ens i bebyggelsen i delområde 1 og 2.

Eksisterende oprindelige vinduer må ikke blændes. Bu-
skehøj havehuse har en taktfast facadeinddeling. Både 
facadens lodrette og vandrette linjer, f.eks. overkanten 
på døre og vinduer, er gennemgående uden forstyrrende 
brud. 

Sålbænkene under vinduerne er hvidkalkede og er en 
vigtig del af husets facadeudtryk. Vindueskarmen er pla-
ceret let tilbagetrukket i forhold til facaden, hvilket giver 
en fin skyggevirkning og er et træk, der bør bevares i den 
eksisterende bebyggelse og indarbejdes ved opførelse af 
ny boligbebyggelse i delområde 3.

Vinduerne i bedre byggeskikshuse var som regel malet 
i lyse farver som hvid, lysegrå eller dueblå, men også i 
mørkere farver som svenskrød, dodenkop og mørkegrøn. 
Vinduerne kunne være tofarvede med mørk karm og lyse 
rammer.

Ved udskiftning af vinduer bør der isættes traditionelle en-
keltlags trævinduer med kitfals, og varmeisolering udført 
som koblede eller indvendigt monterede forsatsrammer. 

De fleste vinduer i Buskehøj er udført med to- eller tre 
fag. Traditionelt er vinduerne i bedre byggeskikhuse 

Oprindelige vinduer i Buskehøj. På bedre byggeskikshuse er ru-
derne ofte lavformat som på tegningerne af de oprindelige vinduer 
i bebyggelsen.

VINDUER

inddelt med enten 6 eller 8 ruder, hvor rudestørrelsen har 
været den samme både i stueetagen og i 1.sal. Sprosser-
ne er smalle og har oprindeligt være kitfalsede. 

Vinduer i gavle må ikke udskiftes til døre på den beva-
ringsværdige bebyggelse. Såfremt et vindue i facade mod 
vej eller have ønskes ændret til en dør, bør den øvereste 
del af døren udføres med et vinduesfelt med samme op-
deling og opsprodsning som facadens øvrige vinduer og 
et lukket fyldningsparti i træ nederst.



De oprindelige døre til Buskehøj havehuse, har været ud-
ført som fint detaljerede fyldningsdøre eller flammerede 
døre (beklædt med profilerede brædder).

Døråbningerne ved hoveddørene er markeret med enkle 
og varierende murværksdekorationer med fremspringen-
de eller tilbagetrukne felter. Murdetaljerne omkring døre 
kan være fremhævet med en pudset hvid markering eller 
fremstå i samme farve som facaden. 

Dørkarmen er placeret tilbagetrukket i forhold til facaden, 
men dybden varierer fra hus til hus. 

Variationen i detaljeringen omkring dørene giver husene 
personlighed og en fin variation i gadebilledet, en varia-
tion der har stået stærkere før de oprindelige døre blev 
udskiftet til ensartede døre i hele bebyggelsen.

Facadernes lodrette og vandrette linjer, f.eks. overkanten 
på døre og vinduer, er gennemgående uden forstyrrende 
brud, hvilket er et træk, der er kendetegnede for bedre 
byggeskikshusene og et træk, som ny boligbebyggelse i 
delområde 3 skal opføres efter. 

Eksisterende hoveddøre må ikke blændes af. Ved ud-
skiftning af døre bør nye døre udføres i træ, udført som 
fyldningsdøre med reference til de oprindelige døre. 
Dørene bør fremstå i en mørk farve malet med en hel-
dækkende blank maling. Farven på hoveddøre bør være 
ens i bebyggelsen. Døre bør slutte i flugt med overkant 
sokkel. Trappe til hoveddør bør udføres i granit eller stø-
bes i beton.

De oprindelige hoveddøre er udskiftet i bebyggelsen, til 
døre der fremgår af fotoregistreringen. De eksisterende 
udskiftede døre er ikke udpegede som bevaringsværdige.

Tegninger af nogle af de oprindelige døre i bebyggelsen Buskehøj 
Havehuse

DØRE & INDFATNINGER

ANBEFALING:
Større dørpartier med hele ruder eller skydedøre er ikke 
traditionelle elementer i bedre byggeskikhuset. For at 
bevare husets arkitektoniske kvaliteter bør døråbninger 
flugte med overkanten af facadens vinduer og evt. vin-
duesfelter udføres med samme opsprodsning og format 
som husets øvrige vinduer.



 

 

  





 

 

 
 
 
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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