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INDLEDNING

Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 86A for bolig-
bebyggelsen Mølledammen syd for Donse Å i Kokke-
dal. Lokalplanen omfatter et areal mellem åen og
erhvervsområdet Kokkedal Industripark. Området har
tidligere været omfattet af lokalplan nr. 86, Mølle-
dammen, og lokalplan nr. 61, Kontorbygning ved råd-
huset.

Lokalplanen er den første af flere, som i de kommende
år vil blive udarbejdet i forbindelse byrådets satsning i
Kokkedal. Målet er at tilføre Kokkedal en stærkere iden-
titet med en egentlig bykerne med bymæssige funk-
tioner, en forbedret trafikstruktur, en række nye bygge-
muligheder for bl.a. boliger og en udvikling af de land-
skabelige kvaliteter i den centrale del af Kokkedal. Plan-
lægningen er igangsat og realiseres i de kommende
år i projekter for naturgenopretning, nye infrastruktur-
anlæg og udvikling af forskellige byggemuligheder.

Centralt for udviklingen i Kokkedal og af betydning for
boligbebyggelsen Mølledammen, er planerne for en
stor og attraktiv grønning midt i byen. Kirke og Egedal
har en fornem placering i grønningen, som vil kunne
udvikles og blive endnu bedre. Planerne for grønnin-
gen er allerede igangsat med den nu afsluttede gen-
opretning af Donse Å’s naturlige løb. Åen fremstår som
et spændende og indholdsrigt landskabselement, som
afgrænser området mod nord med et snoet å-løb og
med et lavt område, som lejlighedsvis vil fremstå som
en mindre sø.

Dette helhedsbillede understreges af de gamle bebyg-
gelser - Den ’gule Bygning’ og Brønsholmdal. Begge
bygninger er en del af en tidligere klædefabrik og frem-
står sammen med naturen omkring Donse Å som en
enestående helhed. Også de nyere institutions-
bygninger syd for Mølledammen har en høj kvalitet.

Mølledammen har derfor en særlig og meget attraktiv
placering i den sydlige afgrænsning af den nye, kom-
mende grønning med udsigtskvaliteter mod nord og
nordøst mod å, Egedal Kirke, grønning, Egedals gamle
hovedbygning og de store træbevoksninger længst
mod nord.

Mølledammen er ikke det eneste område i Kokkedal,
der skal udvikles i de kommende år. Karlebo Kom-
mune forventer efterfølgende at igangsætte en
kvalitetspræget afslutning af Kokkedal Industriparks
østlige del med hovedvægt på udvikling af nye, service-

Illustration fra kommuneplandebatten 2002, for den
kommende boligbebyggelse ved Mølledammen.

Lokalplanområdet.

Donse Å

Farvergården

Brønsholmsdelparken

Egedal Kirke

Den gule Bygning

Forlængelsen af
Holmegårdsvej

Brønsholmdalsvej
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prægede virksomheder, som kan udnytte den nye og
fornemme placering imod den store grønning og Mølle-
dammen. Længere mod nord skal der senere udbyg-
ges med centertorv, byens hus, boliger, ældrecenter,
servicefunktioner, fritidsfaciliteter, multihal m.m.

Et vigtigt led i den nye planlægning er en omlægning
af den trafikale struktur i Kokkedal-området. Et nyt vej-
forløb for Holmegårdsvej, fra Ådalsvej i syd til
Holmegårdscentret i nord, skal sammenbinde hele
området i en markant strukturel helhed, som vil un-
derstrege den nye identitet, der vil blive knyttet til Kok-
kedal-området. Fra den nye vej vil Mølledammen få en
markant og fremtrædende placering. Den nye vej-
struktur vil i forhold til den nuværende give forbedrin-
ger for den kørende trafik, men i sær-deleshed for den
gående og cyklende og rekreative trafik.

Lokalplan nr. 86 og nr. 61
Den gældende lokalplan nr. 86 for Mølledammen der
blev vedtaget i 1998 aflyses for den del af delområde I
der ligger syd for Donse Å ( dog undtaget „Den gule
Bygning“ med tilhørende p-arealer mod øst og vej-
adgang). Lokalplanen vil fortsat være gældende for de
øvrige delområder. Den gældende lokalplan nr. 61 for
kontorbygning på det tidligere rådhusareal aflyses li-
geledes for den del af arealet, der ligger inden for nær-
værende lokalplan. Se nedenfor.

Oversigt over gældende lokalplan nr. 86 for
Mølledammen og lokalplan nr. 61 for Kontorhus
ved rådhuset med den kommende  lokalplan 86
A indtegnet.
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INDHOLDSOVERSIGT

Det følgende afsnit om lokalplanens formål og indhold
rummer en kort beskrivelse af hensigten med og ind-
holdet af lokalplanen.

Afsnittet om forholdet til anden planlægning skal gøre
det muligt at se lokalplanen i en større sammenhæng,
idet afsnittet beskriver de planlægningsmæssige sam-
menhænge der gør sig gældende i området.

Herefter følger på et afsnit om gældende servitutter i
lokalplanområdet. Lokalplanens endelige retsvirknin-
ger fremgår af paragrafferne bagest i lokalplanen.

Endelig følger selve de vedtægter, hvis indhold er bin-
dende for områdets udnyttelse.

LOKALPLANENS FORMÅL OG
INDHOLD

Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af en tæt-lav
boligbebyggelse med vejadgang fra den kommende
forlængede Holmegårdsvej og Brønsholmdalsvej.
Samtidig skal der etableres parkeringspladser til Far-
vergården og til de beskyttede boliger, Brønsholms-
dalparken.

Den største del af arealet består af det gamle rådhus-
areal, hertil kommer et mindre areal vest herfor op mod
Kokkedal Industripark. Umiddelbart nord for arealet lig-
ger Donse Å, Egedal Kirke og det grønne areal om-
kring kirken, del af den kommende grønning. Mod vest
grænser arealet op til den kommende forlængelse af
Holmegårdsvej og mod øst ligger „Den gule Bygning“
med tilhørende friarealer. Mod syd ligger sundheds-
centret Brønsholmdal med beskyttede boliger samt in-
stitutionen Farvergården.

Områdets historie
De gamle bygninger i og omkring området er opført i
årene omkring 1800. „Den gule Bygning“ er bygget i
1799-1800 som første del af „De brønsholmdalske
Fabrikker“ - et industrianlæg med maskinspinderi, uld-
vaskeri og farveri. Vandkraften fra Donse Å var et  vig-
tigt led i driften af maskinerne. „Den røde Bygning“ (i
dag en del af Sundhedscenter Brønsholmdal“) blev
opført i 1803 som farveri og væveri, og samme år blev
„Egedal“ bygget som bolig for fabrikør Scheidt-mann.
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Efter en omskiftelig tilværelse blev „Den gule Bygning“
og „Den røde Bygning“ i 1865 overtaget af kommu-
nerne Hørsholm, Birkerød, Bloustrød og Karlebo og
indrettet til alderdomshjem:“Den gule Bygning“ i 1907
og „Den røde Bygning“ i 1934.

I 1965 flyttede Karlebo kommunes administration fra
Avderød til Kokkedal, og „Den gule Bygning“ blev ind-
rettet til kommunekontor. I de følgende år skete der en
voldsom udbygning af de nye byområder, og kommu-
nens administration voksede. Fra 1969 og op gennem
70erne blev der derfor i tilknytning til „Den gule Byg-
ning“ opført en række pavilloner omkring Donse Å, som
fungerede frem til marts 1997, hvor den kommunale
administration flyttede til Egevangen. Tilsvarende er
der sket en række udvidelser og tilbygninger til „Den
røde Bygning“, som i dag huser en del af kommunens
sundhedscenter for Kokkedal- området. „Den gule
Bygning“ er i dag indrettet til private boliger.

Anvendelse
„Mølledammen“ mellem „Den gule Bygning“ og den
forlængede Holmegårdsvej er i Kommuneplan 2002-
2014 udlagt til tæt-lav boligområde. I forbindelse med
revisionen af kommuneplanen er områdets status
ændret fra bolig/erhverv til nyt tæt/lav boligområde med
tilhørende kollektive anlæg.

Bebyggelsesgrad
Bebyggelsesprocenten i området fastlægges til 50%.
Ved fastlæggelse af bebyggelsestætheden er der lagt
vægt på en åben bebyggelseskarakter  og  hensynet
til naboskabet til „Den gule Bygning“, Brønsholmdal
og Donse Å/grønningen med bl.a. Egedal Kirke.

Veje og stier
Adgangen til bebyggelsen skal ske ad de eksisterende
adgangsveje fra henholdsvis Brønsholmdalsvej og fra
nuværende Kokkedal Industripark via Brønsholms-
dalparken. I anlægsperioden må adgang alene ske fra
Kokkedal Industripark. Når forlængelsen af
Holmegårdsvej er etableret skal den vestlige ad-gangs-
vej tilsluttes hertil.
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Den interne fællesvej, der i dag betjener Brønsholmdal,
Farvergården og „Den gule Bygning“, skal give mulig-
hed for adgang fra øst og vest - men med mulighed
for at der kan opsættes en bom, hvis der bliver uøn-
sket gennemkørsel. Vejen skal udformes, så den bli-
ver sikker og attraktiv for blandet færdsel (lege- og
opholdsgade – 15 km/t).

Fra boligbebyggelsen skal der skabes en forbindelse
til stisystemet på den fremtidige grønning. Samtidig
skal det sikres, at der bliver en stiforbindelse, der tilla-
der offentlig færdsel, til den fremtidige sti langs nord-
siden af åen via en fodgængerbro.

Parkering
Der udlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig med en p-
plads til den enkelte bolig kombineret med fælles
gæsteparkerings-arealer. Der lægges vægt på, at par-
kering og evt. carporte placeres og udformes, så de
respekterer de åbne, grønne træk i bebyggelsen.

Belysning
Belysning i området skal ske med park- og/eller skot-
lamper på lave master.

Bebyggelsens omfang og placering
Den nye bebyggelse skal udformes som stokke i 1½-
2½ etager med en hovedretning, der overvejende er
parallel med „Den gule Bygning“, Brønsholmdal og de
øvrige eksisterende bebyggelser og vinkelret på Donse
Å. Der lægges vægt på, at der sikres en passende
afstand til „Den gule Bygning“. Bebyggelsen nærmest
„Den gule Bygning“ skal opføres i max. 1½ etage og
der skal tages hensyn til udsigt og lysforhold for „Den
gule Bygning“.

Den samlede bygningshøjde
Den maximale bygningshøjde må ikke overstige 11
meter over niveauplan. Der vil blive lagt vægt på, at
bebyggelsens facade- og kiphøjde (max. bygnings-
højde) fastlægges med stor hensyntagen til, at “Den
gule Bygning“ og Brønsholmdals prominente place-
ring fastholdes.
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Illustrationer der viser forslag til en fremtidig bebyggelse på arealet.
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Bebygelsens fremtræden
Byggeriet skal være af høj kvalitet og i gode materialer
i harmoni med den eksisterende omgivende bebyg-
gelse.

Boligbebyggelsen kan indeholde boliger i både en og
to etager med mulighed for udnyttet tagetage.

For at få mest muligt ud af den gode beliggenhed kan
der etableres karnapper med store vinduespartier, der
er vinklet mod udsigten over å og grønning. Anven-
delse af dobbelthøje rum og vinduer, tilbagerykkede
tagetager, altaner, tagterrasser og „lette“ tage ønskes
overvejet for at give bebyggelsen et let og luftigt ud-
tryk.

Tagene skal udformes med en hældning fra 25-45°.
Facaderne udformes med blank murværk. Glaspar-
tier skal fremstå uden farveskabende eller reflekte-
rende coatning. Karnapper, balkonbrystninger m.v. kan
udføres i andre materialer, f.eks. glas eller plader. Der
lægges vægt på, at der opnås en helhedsvirkning i den
samlede bebyggelse.

Boligerne
Boligerne tilstræbes opført med en variation i bolig-
størrelserne. Det er væsentligt, at boligerne får en kva-
litet for unge, erhvervsaktive familier.

Friarealer og beplantning
Det er intentionen, at det grønne træk fra grønningen
fortsætter mellem boligblokkene. Denne sammen-
hæng må ikke brydes af tæt beplantning eller anden
bebyggelse.

Tæt på boligstokkene kan der etableres mindre, indi-
viduelle haver og terrasser, mens det resterende ter-
ræn udlægges som fælles, åbne, grønne kiler med vi-
suel forbindelse til å og grønning. Mellem bolig-stok-
kene skal der som fælles uderum etableres belagte
pladser, herunder legepladser.
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Den eksisterende bevoksning skal i videst mulig om-
fang integreres i bebyggelsen og sikres nødvendig
beskyttelse under byggeriet. Nye hegn skal i princip-
pet udføres som levende hegn. Der må ikke foreta-
ges terrænregulering, der markant ændrer karakteren
af  landskabets jævne fald mod nord og overgang til
åen.

Forhaverne til den vestligste boligstok langs den frem-
tidige Holmegårdsvej er at betragte som ad-gangs-
arealer.

Naboforhold
Brønsholmdal, der vil blive plejehjem for senildemente,
bevarer sin udsigt mod å og grønning ved, at der fri-
holdes en bred grøn kile mellem „Den gule Bygning“
og den nye bebyggelses første boligstok. „Den gule
Bygning“ skal ligeledes have bevaret sin udsigt og
solitære beliggenhed.

Institutionen Farvergården og de beskyttede boliger
„Brønsholmsdalsparken“ skal have parkeringsareal
nord for boldbanen (den tidligere parkeringsplads).
Arealet ejes af Karlebo kommune. Arealet, som på to
sider ligger ud til delområde I og den private fællesvej,
skal indgå i en fælles udnyttelse af arealerne til en min-
dre torvedannelse for bebyggelsen, med mulighed for
parkering. Arealet skal vedligeholdes i fællesskab med
den kommende grundejerforening, se nedenfor.

Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening med med-
lemspligt for samtlige beboere i bebyggelsen.
Grundejerforeningen oprettes, når 25 % af boligerne
er solgt. Byrådet skal godkende vedtægterne.
Grundejerforeningen skal forestå drift af veje, stier og
grønne områder m.v. Der kan oprettes en fælles pleje-
aftale for arealet mellem ejerforeningen for „Den gule
Bygning“ og den nye grundejerforening.

Antenner
Der må ikke opsættes antenner og paraboler. Bebyg-
gelsen skal tilsluttes fællesantenneanlæg, som  etab-
leres i området.

Vejstøj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for placering
af ny bebyggelse ved eksisterende vej er på 55 dB(A).
Da den nye udformning af Holmegårdsvej endnu ikke
er udført, er det ikke muligt at måle vejstøj på nuvæ-
rende tidspunkt. Derfor skal der i lokalplanen gives
mulighed for anlæg af støjskærmende for-
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anstaltninger langs det kommende vejtrace, såfremt
målinger viser behov for disse.

Det skal sikres at udendørs opholdsarealer overhol-
der Miljøstyrelsens vejledende grænse værdi på
55dB(A) for støjbelastning i boligområder.

Skiltning og reklamering
Der må ikke finde skiltning og reklamering sted inden
for lokalplanområdet.

VISUELLE FORHOLD

Det nye byggeri skal indgå i et samspil med omgi-
velserne - med den renoverede å, den nyetablerede
våde eng og den eksisterende/planlagte grønning nord
for åen. Donse Å er den nye bygrønnings sydlige
afgrænsning, og den nye boligbebyggelse får åens løb
umiddelbart nedenfor bebyggelsen. Grunden skråner
svagt ned mod åen med mulighed for udsigt over å,
eng, grønning, Egedal Kirke og Egedals bevarede
hovedbygning.

Det er intentionen, at den nye bebyggelse placeres
med markante gavle med udsigtsmuligheder mod
nord. De kan placeres i en afstand fra åens sydlige
bred på minimum 5 m, jf. afsnittet om Donse Å.
Bebyggelsen og friarealerne skal disponeres og
udformes, så den offentlige, åbne karakter omkring å
og grønning fastholdes.

FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆG-
NING

Dette afsnit skal redegøre for, hvordan lokalplan hæn-
ger sammen med den overordnede planlægning og
med kommunens planlægning i øvrigt.

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i
byzone efter planens endelige vedtagelse.

Kystnærhedszone
Dele af lokalplanområdet ligger inden for kystnærheds-
zonen på 3 km. Området er mod syd, øst og vest om-
givet af tæt, bymæssig bebyggelse, og lokalplanen har
dermed ingen særskilt visuel indflydelse på kystmiljøet.
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Naturbeskyttelsesloven
I Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt, der admini-
strerer Naturbeskyttelseslovens §19 om kirke-
beskyttelseslinier, er Egedal kirke ikke omfattet af en
kirkebeskyttelseslinie, da kirkens placering vurderes
at indgå som en del af en bymæssig sammenhæng.

Donse Å er omfattet at Naturbeskyttelseslovens §3,
som forbyder ændring i tilstanden af en række beskyt-
tede naturtyper. Derudover er Donse å omfattet af Fre-
deriksborg Amts „Regulativ for Donse Å“ fra 1999, se
side 12.

Zonering
I henhold til Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt
skal der ved nyudlæg af boligområder der grænser op
til erhvervsområder, fastlægges en konsekvenszone
omkring eksisterende erhvervsområder eller foretages
en zonering af selve erhvervsområdet for at undgå, at
der opstår konflikter mellem boligerne og det eksiste-
rende erhvervsområde.

I Kommuneplans rammebestemmelser for erhvervs-
områderne E9, syd for Brønsholmdalsvej  og E19 vest
for forlængelsen af Holmegårdsvej, er anvendelsen
fastlagt til formål der giver ubetydelig eller mindre på-
virkning af omgivelserne, og som vil kunne placeres i
områder med boliger (miljøklasse I-II). For erhvervs-
området E8 som ligger vest for E19 er ramme-
bestemmelserne fastsat til miljøklasse 1-4. Det skøn-
nes ikke at kunne medføre gener da E8 ligger mere
end 60 m fra  boligområdet. Inden for erhvervs-
områderne E9 og E19 må der ikke etableres virksom-
heder eller anlæg, som er forurenende, eller som ef-
ter Byrådets skøn medfører andre miljømæssige ge-
ner i eller uden for området.

Jordbundsforhold
Der er foretaget geotekniske undersøgelser på are-
alet der viser, at på dele af området skal der udføres
ekstra fundering evt. som pælefundering.

Spildevand
Området er omfattet af spildevandsplanen for Karlebo
Kommune og er separat kloakeret. Spildevand skal
udledes til det offentlige kloaknet, mens tagvand kan
udledes via åbne render til Donse Å. Overfladevand
fra veje og torvedannelser kan, efter passage gennem
filter (benzinudskiller) ligeledes føres til Donse Å.
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I en afstand af 2,5 meter fra ledningers midte må der
ikke bygges eller plantes større træer, med mindre der
udføres særlige sikkerhedsforanstaltninger efter aftale
med teknisk forvaltning.

Fjernvarme
Området skal forsynes med fjernvarme. Forsynings-
ledningen ligger under Brønsholmdalsvej/Brønsholms-
dalparken. I en afstand af 2,5 meter fra ledningers midte
må der ikke bygges eller plantes større træer, med
mindre der udføres særlige sikkerhedsforanstaltnin-
ger efter aftale med teknisk forvaltning.

Vand- og el
Området ligger i Karlebo Vandforsynings område.

Elforsyningen varetages af NESA. Der er fremført kab-
ler til eksisterende veje og stier. I en afstand af 2,5
meter fra ledningernes midte må der ikke bygges eller
plantes større træer, med mindre der udføres særlige
sikkerhedsforanstaltninger efter aftale med teknisk for-
valtning.

Regionplan 2001 for Frederiksborg  Amt

Området er i Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt
udlagt som område med særlige drikkevands-
interesser. En del af området er tillige med særlige
begrænsninger på vandindvindingen. Da området æn-
drer status fra tæt-lav boligområde (del af lokalplan nr.
86) og kontor/administration (del af lokalplan nr. 61) til
nyt tæt-lav boligområde forudsætter Amtet, at der fore-
tages en konsekvensvurdering i forhold til
miljømæssige påvirkninger fra naboarealerne. Lokal-
planen omfatter en ændret anvendelse, men det vur-
deres ikke, at ændringen til boligområde vil indebære
en øget belastning af grundvandet.

Frederiksborg Amt har en særlig påtaleret ifm byggeri
langs Donse Å. Åen er et amtsvandløb, der er omfat-
tet af Frederiksborg Amts Regulativ for Donse Å fra
1999. Det betyder blandt andet at de for vandløbet god-
kendte geometriske mål (bundbredde, bundkoter,
skråningsanlæg og vandføringsevne) tilstræbes opret-
holdt. Vedligeholdelsen udføres principielt med hen-
blik på at opfylde målsætningen i den gældende reci-
pientkvalitetsplan.

Af hensyn til bundoprensning, grødeskæring, kant-
sikring og bredvegetation må der ikke dyrkes, anbrin-
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ges hegn eller andet, der kan hindre vedligeholdelse
og tilsyn, i en afstand af 1,25 m fra vandløbets øverste
kant. Bygninger og lignende anlæg må ikke uden amt-
rådets tilladelse etableres i mindre afstand end 5 me-
ter fra vandløbets øverste kant, som vist på kortbilag 2.

Lokalplanens nordlige grænse, er af hensyn til Åens
vedligeholdelse fastlagt i ejendomsskel i en afstand af
1,25 m fra øverste kant.

Kommuneplan 2002-2014

Arealet er beliggende inden for kommuneplanens en-
keltområde B 69 til boligformål.  Der gælder følgende
rammer for lokalplanlægningen:

Lokalplanen, der træffer bestemmelser for området,
skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til bolig
formål med tilhørende kollektive anlæg,

b. at bebyggelsen indpasses i landskabet med
særligt hensyn til Donse Å, bygrønningen og de
eksisterende historiske bygninger, samt at ny be
byggelse opføres som længehuse vinkelret på
denne,

c. at åens naturlige opstuvning ikke forhindres,

d. at bebyggelsen indgår i et arkitektonisk samspil
med „Den gule Bygning“, sundhedscenter Brøns-
holmdal og Egedal Kirke,

e. at bebyggelsen opføres efter en samlet plan for
hele området,

f. at bebyggelsen opføres i gedigne og sunde ma
terialer med facader i murværk,

g. at bebyggelsen projekteres ud fra en bæredygtig
målsætning i hele byggeriets levetid,

h. at bebyggelsen opføres i maksimalt 2½  etage
med mulighed for at udnytte det faldene terræn
mod åen til maksimalt 3 etager, med en tag
hældning mellem 15° og 45°, og med en samlet
bygningshøjde, der ikke overstiger 11 meter over
terræn, samt at bebyggelse tættest „Den gule
Bygning“ opføres i maksimalt 2 etager,
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i. at der maksimalt opføres 50-75 boliger foruden
de eksisterende i „Den gule Bygning“ samt at
bebyggelsesprocenten i området ikke over
stiger 50,

j. at der sikres en variation i boligstørrelser og ind
retning med henblik på at skabe gode forhold for
aktive familier og børnefamilier,

k. at området vejbetjenes fra henholdsvis
Brønsholmdalsvej og Holmegårdsvejs forlæn-
gelse,

l. at der udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig,

m. at eksisterende værdifuld beplantning bevares,

n. at offentlig færdsel i området ikke forhindres,

o. at der gøres rede for vejstøj og konsekvenszone
for omgivende erhvervsområder.

SERVITUTTER MV.

Servitutter for området omfatter:
- lokalplan nr. 6 for beskyttede boliger,
- lokalplan nr. 86 for Mølledammen,
- byplanvedtægt nr. 17,
- overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø m.v.
- brugsaftale for matr. nr. 4q brønsholm By, Karlebo

For matr. nr. 4 ay, 4 fæ samt 4 q gælder delvise op-
hævelser af lokalplan nr. 86 og nr. 61 samt byplanved-
tægt nr. 17. Se §13 i lokalplanen.
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LOKALPLAN NR. 86 A
I henhold til planloven (lov nr. 763 af 11. september 2002)
fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i §
2 nævnte område:

§ 1. Lokalplanens formål

1.1
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af
en tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende veje, par-
kerings- og fællesarealer.igeledes er det lokalplanens
formål at:

- sikre bebyggelsens indpasning i landskabet med
særlig hensyn til Donse Å, den kommende bygrønning
og de eksisterende historiske bygninger,

- sikre en principiel placering af bebyggelsen vinkelret
på Donse Å og i samspil med „Den gule Bygning“,
sundhedscentret og Egedal Kirke,

- at bebyggelsen opføres efter en samlet plan for hele
området,

- at værdifuld beplantning i området bevares,

- at bebyggelsen får en høj kvalitet og attraktive ude-
arealer,

- at sikre offentlig færdsel i området herunder til grøn-
ningen og Donse Å,

- at sikre bebyggelsen projekteres udfra en bæredyg-
tig målsætning i hele levetiden.

§ 2. Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 2 og
omfatter del af matr. nr. 4 ay samt del af matr. nr. 4 fæ,
4 q og „ac“, offentlig vej, Brønsholm By, Karlebo, samt
alle parceller, der efter den 13. april 2003 udstykkes fra
disse ejendomme.

2.2
Lokalplanen er beliggende i byzone.
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2.3
Lokalplanen opdeles i følgende delområder, som vist
på kortbilag nr. 2:
I: Boligbebyggelse
II: Vejareal, parkering og torveareal

§ 3. Områdets anvendelse

3.1
For delområde I gælder:
Området må kun anvendes til boliger med tilhørende
interne boligveje, udearealer og landskabskiler.

Boliger må kun anvendes til helårsboliger med een
bolig til een familie.

3.2
For delområde II gælder:
Området må kun anvendes til vej, parkering og torve-
areal.

§ 4. Udstykninger

4.1
Der må alene foretages udstykning efter en samlet af
Byrådet godkendt bebyggelsesplan for hele lokalplan-
området.

§ 5. Adgangs- og vejforhold

5.1
Området vejbetjenes overordnet fra forlængelsen af
Holmegårdsvej i vest (Kokkedal Industripark) via
Brønsholmsdalparken og fra Brønsholmdalsvej i øst.

5.2
Kommunevejen „ac“, Brønsholmsdalparken, nedlæg-
ges som offentlig vej og overgår til ny privat fællesvej
(stamvejen A-B-C-D-E).

5.3
Vejen A-B udlægges i en bredde af min 10 m med 6 m
kørebane og 2 m rabat i hver side.

Vejen B-C-D udlægges som trafiktorv, torveareal og
parkering.

Vejen D-E udlægges i en bredde på 7 m, heraf 5 m
kørebane.
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5.4
Den eksisterende overkørsel fra Kokkedal Industripark
tilpasses forlængelsen af Holmegårdsvej i forbindelse
med etableringen af denne.

5.5
Der skal kunne anlægges en stiforbindelse til den kom-
mende bygrønning med bro over Donse Å.

5.6
Interne boligveje udlægges i en bredde på 7 m heraf 5
m kørebane og 2 m chaussestensrabat el lign. Der
etableres vendepladser ved afslutningen af vejene. Vej-
afvanding kan etableres med åbne afløb i rabatten som
via olie-og benzinudskiller føres til Donse Å.

5.7
Ydre anlæg, vej- og stianlæg, parkeringspladser og til-
svarende søges i videst muligt omfang udført i over-
ensstemmelse med DIF´s anvisninger for handicappe-
des færden i udendørs områder.

§ 6. Parkering

6.1
Der udlægges 1½ p-plads pr. bolig. Heraf anlægges 1
p-plads i tilknytning til den enkelte bolig samt ekstra p-
pladser efter behov dog således at Karlebo Kommune
kan kræve de resterende pladser anlagt såfremt der
opstår behov herfor.

§ 7. Bebyggelsens fremtræden

7.1
Bebyggelsen skal fremstå i en høj kvalitet med sunde
og gedigne materialer. Der skal tilstræbes en variation
i boligstørrelserne.

7.2
Bygningerne må opføres i op til 2 etager med en tag-
hældning på mellem 25o og 45o. Undtaget herfor er dog
carporte og udhuse, der kan opføres med mindre hæld-
ning. Tagetagen kan udformes med udnyttelig tagetage.
Dog må den boligblok tættest på den gule bygning
maksimalt udføres i en etage med udnyttet tagetage.

7.3
Bebyggelsen skal opføres i blankt, gult murværk og
med rødt tegltag. De dele af facaderne der er beklædt
med træ eller plader skal udføres i dæmpede farver.
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Eventuelle carporte og udhuse kan udføres med an-
dre materialer, men skal indgå som en del af husenes
arkitektur.

7.4
Glaspartier skal fremstå uden farveskabende eller re-
flekterende coating. Karnapper, balkonbrystninger m.v.
kan udføres i andre materialer f.eks. glas, træ eller pla-
der.

7.5
Bebyggelsen, dens udbygninger og de tilstødende fri-
arealer må ikke i forbindelse med fremtidig vedligehol-
delse ændre karakter og farveholdning.

7.6
I forbindelse med en inddragelse af tagetagen til bolig-
formål, vil der kunne indsættes vinduer i tagetagen.
Dette må kun ske efter en samlet plan, der er god-
kendt af Byrådet, og som sikrer at bebyggelsens tage
fremstår som en helhed.

§8. Bebyggelsens omfang og placering

8.1
Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på kort-
bilag nr. 2 viste byggefelter, primært med længehuse
vinkelret på Donse Å med grønne kiler mellem husene.
Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan, der
skal godkendes af Byrådet. Carporte og udhuse skal
placeres inden for byggefeltet, dog med mulighed for
at carporte for den vestligste boligstok placeres uden
for byggefeltet op mod forlængelsen af Holmegårds-
vej, således at de kan optage kotespringet mellem vej
og bebyggelse.

8.2
Bebyggelsen skal placeres så der sikres en passende
afstand til „Den gule Bygning“.

8.3
Bebyggelsen skal placeres minimum 5 m fra å-kant-
ens sydlige afgrænsning. Der må ikke etableres fun-
damenter, terrasser o.l. inden for 5 m-zonen.

8.4
Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må
ikke overstige 50.

8.5
Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 11 m
over niveauplan.
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8.6
Sokkelkoter for den nye bebyggelse fastlægges ved
detailprojekteringen, så bebyggelsen så vidt muligt pla-
ceres i naturligt terræn jf. § 9.8.

8.7
Bebyggelsen skal placeres og udformes således, at
det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(A) i be-
boelsesrum, og det udvendige støjniveau ikke oversti-
ger 55 db(A) ved bebyggelsens facader og de primære
friarealer. Eventuel støjafskærmning (støjvold eller støj-
mur eller lignende) skal placeres inden for den vestlige
afgrænsning af lokalplanområdet ved den forlængede
Holmegårdsvej.

Forhaverne til boligerne langs den fremtidige Holme-
gårdsvej, er at betragte som adgangsarealer.

8.8
Tagvand kan på adgangssiden af boligstokkene føres
til de åbne vandrender langs de lokale boligveje og vi-
dere til Donse Å.

§ 9. Ubebyggede arealer

9.1
Der skal udarbejdes en samlet landskabsplan omfat-
tende ny beplantning, bevaring af eksisterende beplant-
ning, belægninger og belysning. Planen skal godken-
des af Karlebo Byråd.

9.2
Der skal etableres et beplantningsbælte, som også kan
være en del af støjafskærmningen, ud mod den kom-
mende Holmegårdsvej.

9.3
Nye hegn skal etableres som levende hegn, dog und-
taget hegn på adgangssiden langs carporte og udhuse.
Træer placeret i private haver må ikke være til gene for
naboer.

9.4
I delområde I etableres åbne fælles grønne kiler med
visuelle forbinelser til å og grønning. Der anlægges
legepladser inden for delområde I som en del af områ-
dets friareal.

9.5
I delområde II langs den første del af Brønsholms-
dalparken kan der plantes en trærække på nordsiden
af vejen, der svarer til den delvis eksisterende trærække
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langs vejens sydside. Langs vejens sydside kan den
delvis eksisterende trærække forlænges frem til den
fremtidige Holmegårdsvej.

9.6
Inden for delområde II anlægges et åbent parkerings-
areal, hvoraf en del af arealet skal indgå i en mindre
torvedannelse for bebyggelsen.

9.7
Belysning skal ske som enten parklamper i en mak-
simalhøjde på 2,8 m - eller skotlamper på lave master
i max højde af 1,2 m.

9.8
Terrænreguleringer over +/- 0,5 m i lokalplanområdet
må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse.

9.9
Der må ikke opsættes antenner eller parabolanlæg
udvendigt på bygningerne.

9.10
Der må ikke foretages oplagring af campingvogne og
lignende på arealerne.

9.11
Skiltning og reklamering må ikke finde sted.

§ 10. Tekniske anlæg

10.1
Elledninger må kun udføres som jordkabler.

10.2
Området skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen.

10.3
Ved udendørs belysning skal armaturer afskærmes for
generende sideblænding således at overflødig belys-
ning til gene for omgivelserne undgås.

§ 11. Grundejerforening

11.1
Der skal etableres en grundejerforening når 25 % af
boligerne er solgt.

11.2
Beboerne i bebyggelsen har medlemspligt. Vedtæg-
terne skal godkendes af Byrådet.
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11.3
Grundejerforeningen skal stå for vedligeholdelse og drift
af veje, stier og grønne områder.

§ 12. Forudsætninger for ibrugtagning

12.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 5 nævnte
veje og den i § 9 nævnte landskabsplan med legeplad-
ser og beplantningsbælter er gennemført.

12.2
Før ny bebyggelse tages i brug, skal det være doku-
menteret, at støjniveauet bag facaderne og bebyggel-
sens primære opholdsarealer overholder de i § 8.7 an-
givne krav.

§ 13. Ophævelse af lokalplaner

13.1
Med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen op-
hæves følgende lokalplaner/byplaner for de arealer der
er omfattet af lokalplan 86 A:

- matr. nr. 4 ay: Delvis ophævelse af byplanvedtægt nr.
17 og lokalplan nr. 86.
- matr. nr. 4 fæ: Delvis ophævelse af byplanvedtægt nr.
17 og lokalplan nr. 61.
- matr. nr. 4 q: Delvis ophævelse af lokalplan nr. 86.

§ 14. Lokalplanens retsvirkninger

14.1
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokal-
planen, må der ikke retligt eller faktisk etableres for-
hold i strid med planens bestemmelser, med mindre
dispensation meddeles efter reglerne i § 14.2 og/eller
§14.4.

14.2
Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i lokalpla-
nen, hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen.

14.3
Videregående afvigelser end omhandlet i § 14.2 kan
kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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14.4
En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt
i overensstemmelse med en statslig eller regional
myndighed, kan kun fraviges med den pågældende
myndigheds samtykke.

§ 15. Tilladelser fra andre myndigheder

15.1
Uanset foranstående bestemmelser må der ikke ske
ændringer i eksisterende, lovlige forhold, før der er op-
nået tilladelse hertil fra følgende myndigheder:

Frederiksborg Amt med hensyn til naboskabet til Donse
Å.

Således vedtaget af Byrådet i Karlebo Kommune, den
18. december 2002.

Olav Aaen
borgmester /

direktør

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foran-
stående lokalplan endeligt.

Karlebo Byråd, den 30. april 2003.

Olav Aaen
borgmester /

Jens Elmelund
direktør

Dato for ikrafttræden af planens retsvirkninger:
28. maj 2003
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