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Lokalplan 116 (Vedtaget)

Hvad er en lokalplan
En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der fastlægger rammerne for, hvordan et
område må anvendes og indrettes fremover.
En lokalplan kan bl.a. fastlægge bestemmelser for:
Hvordan et område må anvendes.
Placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer mm.
Materialevalg og udseende.
Der skal udarbejdes en lokalplan før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder,
når arealer skal overføres til byzone eller når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse.
En lokalplan regulerer udelukkende fremtidige forhold. Det betyder, at eksisterende, lovlige
byggerier og anvendelsesforhold kan fortsætte. Nye byggerier og ændrede
anvendelsesforhold skal overholde lokalplanen.
Lokalplaner udarbejdes i henhold til reglerne herfor i Planloven.
Det er kommunalbestyrelsen, som vedtager lokalplaner.
Lokalplanens opbygning
En lokalplan består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden, formålet og lokalplanens indhold beskrives.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets
fremtidige anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering
af området.
Lokalplanens retsvirkninger
Lokalplanproces
Ved udarbejdelse af en lokalplan skrives først et lokalplanforslag som fremlægges til
offentlig høring. Her har berørte og interesserede borgere, foreninger og myndigheder
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mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til planforslaget.
De indkomne bemærkninger behandles og forelægges kommunalbestyrelsen, inden
lokalplanen kan vedtages endeligt.
Forholdet mellem lokalplan og kommuneplan
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Hvis
kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en lokalplan, hvor indholdet ikke er i
overensstemmelse med kommuneplanen, så skal der først udarbejdes et tillæg til
kommuneplanen.
Forholdet mellem lokalplan og byggelov
I byggeloven og særligt i bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til byggerier, som skal overholdes for at opnå byggetilladelse. En stor del af
disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at de
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i en lokalplan,
tilsidesætter byggelovens bestemmelser inden for lokalplanområdet.
Dispensation
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, såfremt
dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Principperne i en
lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som
er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Dispensationer fra sådanne
anvendelsesbestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser.
Principperne omfatter også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer
og bebyggede arealer. Dispensation kan således som regel ikke gives til indgreb i grønne
områder og fælles friarealer.
Kommunalbestyrelsen kan som hovedregel kun give dispensation efter forudgående høring
af naboer og andre berørte.
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Redegørelse
Lokalplanen ledsages af en redegørelse, der forklarer, hvad planen går ud på.
Redegørelsen beskriver baggrunden for og formålet med lokalplanen og fortæller om
lokalplanens indhold. Herudover redegøres der blandt andet også for de miljømæssige
forhold, samt om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning.
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Baggrund og formål
Herlev almennyttige Boligselskab ønsker at udvikle matr. nr. 7ne, Hjortespring, til senioregnede boliger, da Københavns Kommune ikke ønsker at forlænge lejekontrakten på
eksisterende institution efter 1. juni 2019.
Det er Herlev Kommunes vurdering, at behovet for en institution på dette sted ikke er
relevant.
Med udvikling af senioregnede boliger i området Lille Birkholm III har boligselskabet
mulighed for, at tilbyde seniorer fortsat at kunne blive boende i området. Samtidig forventes
det, at kunne frigive nogle af de eksisterende større boliger til familier. Med opførslen af
senioregnede boliger bidrages til en mangfoldig beboersammensætning i området.
Det er lokalplanens formål, at give mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse. At
bebyggelsen integreres i det eksisterende miljø i området, at lokalplanen fastlægger forhold
omkring arkitektur og friarealer.
Det er hensigten, at skabe attraktive boliger for ældre, som skaber gode rammer for tryghed
og fællesskab. Rækkehusbebyggelsen struktureres derfor omkring et indre grønt
fællesområde og med private opholdshaver, som de eksisterende rækkehuse i området. Til
hver bolig etableres en lille forhave, som sikre overgang imellem det offentlig rum og
boligens private rum. Med etableringen af sydvendte baghaver og tagudhæng på boligerne
mindskes desuden eventuelle indblikgener fra etagebebyggelsen nord for rækkehusene.
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Visualisering af ny rækkehusbebyggelse set fra det indre grønne område mod private forhaver.

Kolofon
Lokalplanen er udarbejdet af Paludan & Ramsager Arkitektfirma, Herlev almennyttige
Boligselvskab og DAB i samarbejde med Herlev Kommune.
Projekt for bebyggelsen samt tilhørende illustrationer er ligeledes udarbejdet af Paludan &
Ramsager Arkitektfirma.
Der er anvendt luftfotos med copyright for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Rettighederne til andre kort tilhører alene Herlev Kommune.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende indenfor Herlev almennyttige Boligselskab Afd. 1007, Lille
Birkholm III, og indeholder, i henhold til gældende byplanvedtægt, en institution.
Institutionen har været lejet ud til en udflytterbørnehave fra Københavns Kommune indtil
juni 2019, men som de ikke har ønsket at forlænge.
Lokalplanområdet ligger centralt i boligforeningen omgivet af eksisterende boligbebyggelser
og fællesarealer.

Lokalplanområdet med nærmeste omgivelser.
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Eksisterende institution forenden af sti.
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Mod nord grænser området op til eksisterende etagebyggeri i 4 etager kun adskilt af en indre "gågade".

Mod øst ligger boligforeningens fælleshus i én etage.
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I tilknytning til fælleshuset ligger en plads som indrammes af etageboliger.

Mod syd grænser lokalplanområdet op til boligforeningens store grønne gårdrum.
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Mod vest ligger en del af boligforeningens eksisterende rækkehusbebyggelse i to etager.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen
indeholder ca. 15 senioregnede rækkehuse, som integreres i den eksisterende struktur i
boligforeningen.

Område og zonestatus
Området består af et areal på 2920 m2 og indeholder matr. nr. 7ne samt en del af matr. nr.
7mr.
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lavt boligbyggeri i form af rækkehuse.
Lokalplanområdet skal i fremtiden byde på ca. 15 senioregnede boliger på omkring 65 m2
med egen have. Boligerne vil blive indrettet ældrevenligt med niveaufri adgang igennem
hele bebyggelsen.

Visualisering af ny rækkehusbebyggelse omkring det indre grønne område.

Udstykning
Matr. nr. 7 ne, Hjortespring kan sammatrikuleres med matr. nr. 7 mr, Hjortespring med
lokalplanens godkendelse.
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Området må ikke efterfølgende udstykkes.

Veje og stier
Lokalplanområdet indskrives i den eksisterende infrastruktur i boligforeningen og friholdes
for biltrafik. Adgang til og fra lokalplanområdet foregår fra de omkringliggende veje,
Peberhaven, Sennepshaven og Ingefærhaven til de fælles parkeringsarealer i randen af
den samlede bebyggelse.
Herfra er der adgang til lokalplanområdet via de eksisterende stier i boligforeningen, som
også giver adgang til boligforeningens grønne områder og den resterende by.
Der etableres stier indenfor lokalplanområdet som kobles op på stinettet.

Parkering
Lokalplanen stiller krav om, at der skal anlægges to parkeringspladser pr. bolig samt to
handikapvenlige parkeringspladser med brugsarealer på henholdsvis 3,5 m x 5,0 m og 4,5
m x 8,0 m.
Parkeringspladser skal som udgangspunkt etableres på egen grund. Grundet
lokalplanområdets placering centralt i boligforeningens grønne arealer friholdt for biltrafik,
giver lokalplanen mulighed for, at parkeringsarealerne kan findes uden for
lokalplanområdet. Dette såfremt, der findes et forpligtende aftalegrundlag, der sikrer, at de
fornødne pladser etableres.
I samarbejde mellem boligforeningen og kommunen er der udarbejdet et forslag for den
fremtidige parkering. Det er idéen, at parkeringspladserne etableres i forbindelse med
boligforeningens eksisterende parkeringsarealer, og som det fremgår af nedenstående
illustration er det muligt.
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Grundlaget for at fravige kravet om parkeringsarealer på egen grund fremgår af
’Bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015 om dispensation fra parkeringskrav, når der
foreligger et forpligtende aftalegrundlag’ udstedt med hjemmel i byggelovens § 22, stk. 6.
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Antallet af parkeringspladser eller det samlede parkeringsareal samt den præcise angivelse
af parkeringspladsernes beliggenhed skal fremgå af det forpligtende grundlag. Tidspunktet
for, hvornår parkeringspladserne er eller forventes at være klar til ibrugtagning, skal
ligeledes fremgå af det forpligtende grundlag. Det er i henhold til bekendtgørelsen en
betingelse, at det forpligtende grundlag senest foreligger på det tidspunkt, hvor
dispensationen meddeles af kommunalbestyrelsen.
Der skal i egen have afsættes plads til cykelparkering.

Bebyggelsens omfang og placering
Rækkehusbebyggelsen etableres i to rækker orienteret nord-syd og indeholder
henholdsvis ca. 7 og 8 boliger med selvstændige for- og baghaver. Bebyggelsesstrukturen
vil afspejle de øvrige tæt-lave boligbebyggelser i området omkring et grønt fællesområde.
Bebyggelsens placering sikre en optimal solorientering og overgang imellem offentlige
fælles arealer og boligens private rum.
Bebyggelsen opføres i én etage med en bebyggelsesprocent på maksimum 40.
Boligsammensætningen vil være en variation af boliger på 60-70 m² med 2-3 rum.
Hver boliger indeholder et depotrum på minimum 3 m².
Til hver bolig etableres et skur med mulighed for opbevaring på minimum 3 m² og
maksimum 10 m².

Bebyggelsens udseende
Som en del af, og med placering midt i, Lille Birkholm III, udarbejdes de senioregnede
boliger i en arkitektur, som spiller sammen med den eksisterende bebyggelse i området,
med tilsvarende taghældninger, tagudhæng samt facader, der i udtryk, tekstur og nuancer
indskrives i den eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsens materialesammensætning og farveholdning varieres gennem brug af tegl,
naturskifer, træ og pladematerialer.
Tagene vil blive beklædt med tagpap eller bølgeeternit.
Der må ikke, udover vinduer, anvendes genskinnelige eller reflekterende materialer med en
glansværdi på over 30‰ målt efter ISO 2813 i lokalplanområdet.
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Ubebyggede arealer
Der udlægges et indre grønt område, som er karakteristisk for struktureringen af de øvrige
rækkehusbebyggelser i området.
Fællesarealet indrettes med enkelte opholdssteder med bænke og borde mv. Der plantes
træer og buske i det indre grønne område for at skabe et intimt rum til ophold.
Mod nord etableres en mindre forhave til hver bolig som overgang mellem de offentlige
fællesarealer og den private bolig.
Mod syd etableres desuden en privat have afgrænset med hegn for hver bolig.
Idéen er, grundet lokalplanområdets placering, at affald håndteres i forbindelse med
boligforeningens eksisterende affalds-øer, som placeret på nedenstående illustration.
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Lokalplaner (og byplanvedtægter)
Arealet er i tillæg nr. 2 til byplanvedtægt for byplanområde XXVII udpeget til kollektive
anlæg i én etage, herunder institution. Udvikling af senioregnede boliger kræver derfor
udarbejdelse af lokalplan.
Byplanvedtægt XXVII, tillæg 2 aflyses for lokalplanområdet med vedtagelsen af denne
lokalplan.
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Servitutter
Inden for lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter, og der er foretaget en
servitutredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, hvor disse servitutter er
gennemgået:
18.02.1976-4204-06: Dok om fælles varmekanaler mv.
13.05.1976-11608-06: Dok om fjernvarme/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering.
09.06.1976-13855-06: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
05.08.1976-18850-06: Byplanvedtægt XXVII, tillæg nr. 2.
14.11.1978-31899-06: Dok om færdselsret mv.
07.11.1980-28589-06: Vedtægter for LI Birkholm VarmeselskabAmba, Ikke til hinder for
prioritering
04.12.1980-31130-06: Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, Ikke til hinder
for prioritering.
Servitut om Byplanvedtægt XXVII, tillæg nr. 2 aflyses delvist ved lokalplanens vedtagelse.
Det vurderes at ingen af de resterende servitutter er uforenelige med lokalplanen, hvorfor
de ikke aflyses.

Håndtering af støj fra veje
Lokalplanområdet ligger centralt i den eksisterende boligforening, og beskyttet af de
omkringliggende etageboliger.
Når man kigger på den nyeste støjkortlægning, er matr. nr. 7ne, Hjortespring derfor ikke
støjramt i dag, og der er umiddelbart ikke behov for støjdæmpende foranstaltninger.
Desuden vurderes det, at 15 nye boliger for matr. nr. 7ne, Hjortespring har minimal
påvirkning af trafikken på Sennepshaven og de øvrige omkringliggende veje.

Håndtering af anden miljøpåvirkning
Bebyggelsen ligger omkranset af etagebebyggelse, hvorfra der særligt fra boligerne i 4
etager mod nord kan forekomme indblikgener.
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Tagudhæng og rækkehusenes orientering med haverne til ophold mod syd, etableres for at
undgå det direkte indblik fra naboer.
Med havernes placering mod syd, som er friholdt for bebyggelse, har boligerne desuden en
optimal solorientering.

Forudsætninger for ibrugtagning
Områdets bebyggelse må ikke tages i brug før de påkrævede parkeringspladser og
udendørs opholdsarealer er blevet etableret i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.
Bebyggelse skal desuden være tilsluttet offentlig vandforsyning og kloak, før området må
tages i brug.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan
Realisering af lokalplanen vil ikke ske gennem ekspropriation.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Redegørelsen angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller
dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

Jordforurening
Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Sennepshaven 62, 2730 Herlev.
Der må generelt forventes lettere forurening på jordoverfladen i byområder.
Miljøbeskyttelsesloven forpligter desuden til at underrette kommunen. Lokalplanområdet er
udpeget som ”Område med krav om analyser”.
Hvis der konstateres jordforurening på arealer, der skal benyttes til rekreative opholds- og
legearealer, skal der graves 0,5 meter jord af, placeres et signalnet og derefter fyldes 0,5
meter ren jord på.

Arkæologi
Findes der fortidsminder under et jordarbejde indenfor lokalplanens område, vil de i givet
fald være omfattet af § 27 i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks
anmeldes til Kroppedal Museum.

Habitatbekendtgørelsen
Lokalplanen vurderes ikke at påvirke særligt beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets
bilag IV. Herlev Kommune har ikke kendskab til forekomst af særligt beskyttede arter i
lokalplanområdet, og området vurderes ikke at have potentiale som yngle- eller rastested
for sådanne arter.

Tilladelser fra andre myndigheder
Realisering af lokalplanen forudsætter ikke dispensationer eller tilladelser fra anden
lovgivning eller fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

Tilladelser eller dispensationer
I henhold til planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke vil komme i strid med principperne i
planen. Dispensationer må således ikke stride mod planens formål eller mod de
bestemmelser, der er fastsat ud fra formålet. Disse bestemmelser er typisk bestemmelserne
om områdets anvendelse, om fordelingen mellem bebyggelse og friarealer og
hovedtrækkene i områdets fysiske udformning.
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Afvigelser fra planens principper kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. I henhold til
planlovens § 20 kan kommunalbestyrelsen dog som hovedregel først udnytte sin mulighed
for at dispensere, når den har indkaldt de bemærkninger til dispensationen, som ejere og
brugere af ejendomme i lokalplanområdet, naboer til den pågældende ejendom og andre
med interesse i sagen, måtte have til dispensationen. Denne naboorientering skal have en
varighed af mindst 2 uger.
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Lokalplanens forhold til anden
planlægning
Redegørelsen angiver, hvorledes planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig
planlægning for området.

Kommuneplan 2013-2025
Området er i Kommuneplan 2013-2025 beliggende i rammeområde B3, som er udlagt til
etageboliger i op til fem etager. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med
kommuneplanen.

Fingerplan 2019
I overensstemmelse med hovedstrukturen i Fingerplanen 2019 indskriver lokalplanområdet
sig i én af de fem byfingre (Frederikssundsfingeren) som en del af det ydre storbyområde.

Varmeplanlægning
Området er pålagt tilslutningspligt til fjernvarme via påbud efter Varmeforsyningsloven.
Området er i varmeplanen udlagt til fjernvarmeområde. Det betyder, at ny bebyggelse skal
tilsluttes fjernvarme fra Vestforbrændingen.
Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved
lavenergihuse forstås bebyggelse, hvor det kan dokumenteres, at de på
opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid gældende klassifikationskrav i
Bygningsreglementet.

Spildevandsplan
Området opkobles til de eksisterende ledninger for spildevand.
Regnvand skal håndteres på egen grund. Afløbskoefficienten for området er 0,17 og der må
afledes 4,7 l/s fra matr. nr. 7 ne til den almene regnvandskloak. Ved sammatrikulering af de
to matrikler 7 ne og 7mr gælder en samlet afløbsret på 166,5 l/s.
Afledning af regnvand ved særlige omstændigheder og iht. regnintensitet angivet af Herlev
Kommune, sikres overholdt ved etablering af tilstrækkelige opsamlingsbassiner. Enten
under jorden eller i terræn vha. placerede regnvandsbede, hvor vandet kan opstuve. Det
skal sikres, at overfladevand ved regnskyl, ikke medfører ulempe for omkringliggende
områder.
Hvor det er muligt, etableres udearealer, så de kan forsinke afledningen af regnvand.
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Vandforsyningsplan
Området er tilknyttet den almene vandforsyning og byggeriet tilsluttes den offentlige
drikkevandsforsyning.

Affaldsplan
Der skal udlægges tilstrækkeligt areal til at opfylde kravene til opsamling og kildesortering i
relevante fraktioner i henhold til Herlev Kommunes Regulativ for husholdningsaffald og den
gældende affaldsbekendtgørelse.

Klimatilpasningsplan
I henhold til Herlev Kommunes klimatilpasningsplan er lokalplanområdet ikke udpeget på
oversvømmelseskortet, og er på risikokortet udpeget som værende et område med mindst
sandsynlighed for værditab.
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Bestemmelser
I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 fastsættes
hermed følgende bestemmelser for området i lokalplanens §2.1:
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§ 1 - Formål
Lokalplanens formål er:
§1.1
At udlægge området til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.
§1.2
At fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, så
lokalplanområdet indgår harmonisk i det eksisterende miljø.
§1.3
At sikre private og fælles udendørs opholdsarealer til beboerne, som med beplantning,
befæstelser og inventar fremstår sammenhængende med boligforeningens øvrige
udearealer.
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§ 2 - Område og zonestatus
Lokalplanafgrænsning
§2.1
Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 2.
§2.2
Lokalplanområdet består af følgende matrikelnumre: 7ne og del af 7mr, Hjortespring.

Zonestatus
§2.3
Området ligger i byzone.
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§ 3 - Anvendelse
§3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, i form af tæt-lav boligbebyggelse.
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§ 4 - Udstykning
§4.1
Matr. nr. 7ne, Hjortespring kan, med lokalplanens endelige vedtagelse, sammatrikuleres
med matr. nr. 7mr, Hjortespring.
§4.2
Området må efterfølgende ikke udstykkes.
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§ 5 - Veje, stier og parkering
Parkering
§5.1
Der skal etableres parkeringspladser svarende til to parkeringspladser pr. bolig.
Parkeringsbåse skal overholde Vejdirektoratets anbefalede dimensioner i henhold til
"Anlæg for parkering og standsning i byer" af 1. oktober 2018
§5.2
Der skal etableres én handicapparkeringsplads af 3,5 x 5,0 m og én
handicapparkeringsplads af 4,5 x 8,0 m.
§5.3
Der kan på baggrund af en konkret vurdering gives tilladelse til, at parkeringsarealet findes
uden for lokalplanområdet.

Note - Kompetencenorm
Der forudsættes en dispensation fra bekendgørelse nr. 146 af 12. februar 2015 om
dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag, jf.
redegørelsen.
§5.4
Ved hver bolig skal etableres cykelparkering i for- og/eller baghaver.
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§ 6 - Bebyggelsens omfang og placering
§6.1
Bebyggelse skal placeres i princippet som de på kortbilag 4 viste byggefelter.
Tagudhæng må ikke rage mere end 70 cm udover byggefelterne.
§6.2
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40.
§6.3
Bebyggelsen skal opføres i én etage og må ikke overstige 5,5 meter.

Depotrum
§6.4
Der skal etableres ét depotrum pr. bolig med en mimimumsstørrelse på 3 m2.
Depotrum skal etableres integreret i boligen eller som skure i baghaverne.

Småbygninger
§6.5
Skure og overdækninger må sammenlagt ikke overstige 10 m2, og skal placeres i
princippet, som vist på kortbilag 4.
§6.6
Skure og overdækninger må i højden ikke overstige 2,5 meter.

Solenergianlæg
§6.7
Solenergianlæg skal integreres i tagflader og facader eller opsættes på tagflade.
Solceller skal være antirefleksbehandlede og må ikke fremstå med en glansværdi på over
30‰ målt efter ISO 2813.
Rammer og solceller skal være sorte og være ens inden for lokalplanområdet.
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§ 7 - Bebyggelsens udseende
§7.1
Bebyggelsen skal fremstå med ens taghældning og tagudformning samt med ens
materialer og farver.
§7.2
Tage skal udføres som sadeltag med taghældning på max 30 grader og med tagudhæng på
30-70 cm.

Materialer
§7.3
Facader skal udføres i ét eller flere af materialerne tegl, skifer eller træ.
§7.4
Småbygninger og overdækninger skal udføres i lette materialer som træ og
fibercementplader.
§7.5
Tagbeklædningen på bebyggelsen, småbygninger og overdækninger skal udføres med
tagpap med zinkafslutning og zinktagrender.
§7.6
Der må ikke, udover vinduer, anvendes genskinnelige eller reflekterende materialer med en
glansværdi på over 30‰ målt efter ISO 2813 i lokalplanområdet.
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§ 8 - Ubebyggede arealer
§8.1
Der skal etableres åbne forhaver med buske og/eller mindre træer, som slører indblik til
boligerne, i princippet som figur 1.
Forhaverne må ikke hegnes.

Figur 1. Princip for beplantning i forhaver

§8.2
Der skal udlægges grønt fællesområde og private baghaver til ophold i princippet, som vist
på kortbilag 3.

Note - I princippet som kortbilag
Med "i princippet" menes, at udlæg og indretning af opholdsarealer kan justeres i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af de ubebyggede arealer, så længe den overordnede idé fastholdes.

Beplantning og inventar
§8.3
Der skal opstilles faste hegn, med mulighed for begrønning med klatreplanter, med en
maksimum højde på 1,8 meter omkring de private baghaver.
Hegn skal være ens inden for lokalplanområdet.
§8.4
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Det grønne fællesområde skal fremstå åbent, og med træer og buske som i størrelse og
vækstform giver mindre rum med læ og skygge.
§8.5
Der skal på det grønne fællesområde etableres borde og bænke.
§8.6
Stier skal udføres i flisebelægninger, som det resterende Lille Birkholm III.
§8.7
Der skal langs stier og ved indgange etableres tryghedsskabende og vejvisende belysning
med gadelamper og udendørs væglamper. Armaturer skal være i lighed med det, der er i
boligforeningens område i forvejen.
§8.8
Inventar som bænke, cykelstativer, belysning mv., der etableres i lokalplanområdet, skal
være robuste og vandalsikre.

Terræn
§8.9
Inden for lokalplanområdet må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til
det eksisterende terræn.
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§ 9 - Forudsætning for ibrugtagning
§9.1
Bebyggelsen må ikke tages i brug, før nedenstående bestemmelser er opfyldt:
Der er etableret parkeringspladser, jf. § 5.
Der er etableret depotrum, jf. § 6.4.
De ubebyggede arealer er etableret, jf. § 8.
Bebyggelsen er tilsluttet offentlig vandforsyning og kloak.

Note - Forudsætning for ibrugtagning
Forholdene påses overholdt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
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§ 10 - Servitutter og lokalplaner
§10.1
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves
følgende byplanvedtægt for det i § 2 afgrænsede område:
Byplanvedtægt XXVII, tillæg 2
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§ 11 - Retsvirkninger
§11.1
Efter lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse må der ifølge planloven § 18 ikke
retligt eller faktisk etableres forhold, der strider mod planens bestemmelser på de
ejendomme, som planen omfatter, med mindre der meddeles dispensation efter reglerne i
planlovens § 19.
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§ 12 - Vedtagelse
Lokalplanen er vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den den 15. januar 2020.
På vegne af kommunalbestyrelsen
Thomas Gyldal Petersen
borgmester

Charlotte Wieth-Klitgaard
direktør

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 16. januar 2020.
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Miljøvurdering
Afgørelse om miljøvurdering af lokalplan 116.
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 116, har Herlev Kommune foretaget
en screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Kommunalbestyrelsen jf.
miljøvurderingslovens § 10 besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af
planen, og den dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens §
8, stk. 2.

Miljøscreening
Herlev Kommune har igangsat planlægningsprocessen for lokalplan 116. Planen er omfattet
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket
betyder, at planen, som udgangspunkt obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering.
Herlev Kommune har efter lovens § 8, stk. 2, foretaget en vurdering af, at planen ikke
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en screening i henhold til
kriterierne i lovens bilag 3.
Herlev Kommune konkluderer, at planen dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf.
lovens § 10.
Baggrund
Herlev almennyttige Boligselskab ønsker at udvikle matr. nr. 7ne, Hjortespring til
senioregnede boliger, da Københavns Kommune ikke ønsker at forlænge lejekontrakten på
eksisterende institution efter 1.juni 2019. Forvaltningen vurderer, at behovet for en
institution på dette sted ikke er relevant.
Herlev Kommune har udarbejdet lokalplanforslag for rækkehusbebyggelse i to stokke af
henholdsvis 7 og 8 boliger i én etage med en bebyggelsesprocent på max 40.
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Screening
Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Screeningen er en vurdering af, om lokalplan for udvikling af senioregnede boliger i Lille
Birkholm III udgør en ændring, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf.
kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3.
Se screeningsskema for miljøvurdering her.
Høring
I henhold til miljøvurderingslovens § 32 skal den myndighed, der er ansvarlig for
tilvejebringelsen af planen, høre berørte myndigheder, før der træffes screeningsafgørelse
om, at der skal eller ikke skal foretages en miljøvurdering.
Berørt myndighed udpeges på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og
regionale kompetencer, som kan forventes at blive berørte af planens/ programmets
indvirkning på miljøet. Afgrænsningen af berørte myndigheder vurderes af den
udarbejdende myndighed i den konkrete sag.
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Da Center for Teknik og Miljø, Herlev Kommune, har myndighedsarbejdet med miljøansvar
herunder byggetilladelser, er de udpeget som berørt myndighed.
Det er med screeningen ikke vurderet nødvendigt med yderligere tilladelser for lokalplanens
realisering, hvorfor der ikke er vurderet flere berørte myndigheder.
Stab for By og Udvikling, Herlev Kommune, har derfor bedt berørt myndighed, om
bemærkninger til screening af lokalplan for udvikling af senioregnede boliger i Lille Birkholm
III. Indkomne høringssvar skal indgå i kommunens vurdering af, om den foreslåede plan
kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Høringen forløb i perioden 25. april 2019 – 9. maj
2019.
Herlev Kommune har ingen høringssvar modtaget. Og der var derfor ingen bemærkninger
til miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Begrundelse for afgørelse
Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 og efter høring af berørte
myndigheder har Stab for By og Udvikling, Herlev Kommune, vurderet, at lokalplanen kan
betragtes som fastlæggelse af et mindre område på lokalt plan, og kun angiver mindre
ændringer.
Den fysiske anvendelse ændres fra institution til boliger, men området er i
kommuneplanrammen udlagt til boligformål og med lokalplanen ændres ikke på
anvendelsen i området. Bebyggelsesprocenten ændres fra max 50 til max 40, og med
mulighed for tæt-lav bebyggelse i én etage. Bebyggelsen på 15 boliger indskrives i den
eksisterende struktur midt i det almene boligområde med rækkehusbebyggelse i to etager
omkring et stort indre grønt friareal omkranset af etagebebyggelse i 3-4 etager mod nord og
øst.
Lokalplanen antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Herlev Kommune
har efter lovens § 8, stk. 2, foretaget en vurdering af, at planen ikke forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i
lovens bilag 3.
Herlev Kommune konkluderer, at planen dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf.
lovens § 10.
Herved er der især lagt vægt på, at der med lokalplanen alene fortages mindre ændringer
med meget beskedne miljømæssige konsekvenser.
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Kortbilag
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