LOKALPLAN NR. 059
for et kolonihaveområde ved Ved Hanevad
(vedtaget august 1990)

FORORD
BAGGRUND FOR LOKALPLANEN
Ballerup kommunalbestyrelse nedlagde den 8. maj 1989 forbud mod et forslag til udstykning
af ejendommene matr.nr.e.: 9 c, 9 d og 9 e Skovlunde by, Skovlunde, med hjemmel i kommuneplanlovens § 17.
Formålet med udstykningen var at skabe overensstemmelse mellem de matrikulære forhold
og den faktiske anvendelse til henholdsvis kolonihaveformål og blandet bolig- og erhvervsformål.
Udstykningsforslaget var imidlertid ikke i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens intentioner for området, kommuneplanens rammer for lokalplanlægning samt bestemmelserne i
partiel byplanvedtægt nr. XIV, der udlægger områdets anvendelse til offentlige formål forbeholdt kolonihaver.
Kommunalbestyrelsen vedtog, som opfølgning af § 17-forbudet, den 25. april 1990, et forslag
til lokalplan, der blev fremlagt til offentlig høring i perioden 2. maj 1990 til 1. juli 1990.
Inden indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.
Efter kommunalbestyrelsens behandling af de indkomne indsigelser blev lokalplanen endeligt
vedtaget den 29. august 1990.
Den endeligt vedtagne lokalplan er ændret i forhold til det offentliggjorte forslag, idet bestemmelsen om opretholdelse af bolig- og erhvervsanvendelse af visse ejendomme er præciseret.
Endvidere udgår den direkte adgang fra området til Ballerup Boulevard, idet denne er i strid
med de, af Københavns Amt, fast satte adgangsbegrænsninger til amtsvejen Ballerup Boulevard.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING.
Kommuneplan 1984-1992.
Ballerup kommunalbestyrelse vedtog den 14. oktober 1985 Kommuneplan 1984-1992.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens enkeltområde 10.F.9. -Haveforeningerne
Godthåb og Hanevadsholm.
Rammerne for lokalplanlægningen udlægger området til fritidsformål, kolonihaver, idet der
kan fastsættes bestemmelser om opretholdelse af eksisterende, lovlig bebyggelse til bolig- og
erhvervsformål.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen.
Da by- og landzoneloven trådte i kraft, blev lokalplanområdet inddraget i byzone, selv om arealet allerede da, i medfør af partiel byplanvedtægt nr. XIV, var udlagt til kolonihaver. En
fritidsaktivitet som sædvanligvis hører til i landzone.
Derfor har Ballerup kommunalbestyrelse samtidig med lokalplanen vedtaget tillæg nr. 13 til
Kommuneplan 1984- 1992. Tillægget regulerer byzonegrænsen således, at lokalplanområdet
med lokalplanens endelige vedtagelse tilbageføres til landzone.
Partiel byplanvedtægt nr. XIV.
Den hidtil gældende partielle byplanvedtægt nr. XIV, der udlægger lokalplanområdet til offentlige formål, forbeholdt kolonihaver, aflyses, for så vidt angår ejendomme omfattet af lokalplan
nr. 059.
Vej- og stiforhold.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Ved Hanevad. Langs Harrestrup-å udlægges areal til en del
af amtssti nr. 18 (fra Vestvolden, langs Harrestrup-å, syd om Ballerup).
Lokalplanens indhold.
Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til fritidsformål, kolonihaver. Eksisterende lovlig
bebyggelse og anvendelse til bolig- og erhvervsformål kan dog opretholdes.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om omfang og udformning af bebyggelsen med henblik
på at bevare områdets karakter.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte kolonihaveområde ved Ved Hanevad i Skovlunde.
§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL.
Det er lokalplanens formål,
at sikre områdets fortsatte anvendelse til fritidsformål, kolonihaver med tilhørende
fællesfaciliteter.
§ 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS.
2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr.e. 9 c, 9 d, 9 e, 9 eb,
17 d og 17 e samt dele af matr.nr.e. 53 og 56 alle Skovlunde by, Skovlunde, samt alle
ejendomme der efter den 1. februar 1990 udstykkes herfra.
2.2. Lokalplanområdet opdeles i planområder, som vist på bilag 1.
2.3. Med lokalplanens endelige vedtagelse tilbageføres området fra byzone til landzone.
§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE.
3.1. Området må kun anvendes til fritidsformål, kolonihaver med tilhørende fællesfaciliteter.
3.2. Der kan inden for området opføres eller indrettes bebyggelse til kolonihaver, herunder
fælleshus, butik o.lign.
3.3. Området må kun bebos i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum
kun i kortvarige perioder, weekends o.lign.
3.4. Der må ikke inden for lokalplanområdet udøves nogen form for virksomhed, der, under
hensyntagen til områdets karakter ved støv, røg, støj, ilde lugt eller ved sit udseende, trods
afstand og afskærmning, er til gene for det omliggende kolonihaveområde.
3.5. Eksisterende lovlig bebyggelse og anvendelse til bolig- og erhvervsformål, på de i bilag 1
angivne ejendomme, kan dog opretholdes i sit godkendte, lovlige omfang.
3.6. Inden for lokalplanens område kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de transformerstationer, som er nødvendige for at sikre områdets elforsyning,
når deres ydre afstemmes efter den omliggende bebyggelse, bygningshøjden ikke
overstiger 2,6 m, og det bebyggede areal ikke er større end 10m2.

§ 4. UDSTYKNING.
4.1. Ved udstykning udskilles 2 ejendomme med eksisterende lovlig bebyggelse og anvendelse til bolig- og erhvervsformål. Ejendommene er angivet i bilag 1, som henholdsvis del af
matr.nr. 9 d og del af matr.nr. 9 e samt matr.nr. 9 c alle Skovlunde by, Skovlunde.

4.2. Vejarealerne A - B og C - D udlægges som privat fællesvej, jvf. bilag 2.
4.3. Ud over de i §§ 4.1. og 4.2. angivne, må der ikke foretages yderligere udstykning.
§ 5. VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING.
5.1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra den offentlige vej "Ved Hanevad".
5.2. Stier, veje og parkeringspladser udlægges, som angivet i bilag 2.
5.3. Området langs Harrestrup Å skal være offentligt tilgængeligt.
STIER:
5.4. Der udlægges langs Harrestrup Å areal til del af amtssti nr. 18 (fra Vestvolden, langs
Harrestrup Å, syd om Ballerup) i en bredde af 5 m.
BYGGELINIER:
5.5. Langs Ballerup Boulevard gælder den af vejbestyrelsen, Københavns amt, til enhver tid
fastsatte byggelinie.
ADGANGSBEGRÆNSNINGER:
5.6. Til Ballerup Boulevard må der ikke etableres direkte adgang fra lokalplanområdet, ud
over den i bilag 2 angivne stiadgang, for kørende, gående eller anden færdsel fra lokalplanområdet.
PARKERING:
5.7. Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. havelod samt udlægges areal til gæsteparkering.
5.8. I forbindelse med opførelse af bebyggelse til fælles formål iht. § 6.12. skal der anlægges
parkeringsareal i nødvendigt omfang.
5.9. Parkering må ikke finde sted på haveforeningernes vejarealer, undtaget herfra er dog
Nordre Vænge (planområde I).
5.10. Parkering i medfør af erhvervsmæssig anvendelse iht. § 3.5. skal finde sted på egen
ejendom.
§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.
6.1. Området udlægges, som angivet på kortbilag 2, med havelodder, veje, stier, parkering og
fælles friarealer.
6.2. Ændringer i områdets disponering, herunder forøgelse af antallet af haver, skal ske på
grundlag af en samlet plan for området, med henblik på tilpasning til de eksisterende haver.
Bruttoarealet pr. have skal være mindst 600 m2.
Planområde I:
6.3. Bebyggelsesprocenten må for planområdet under et ikke overstige 10. Bebyggelse skal
opføres i 1 etage.
6.4. På hvert havelod må kun opføres et kolonihavehus til beboelse med et areal på højst 50
m2, herunder evt. gæstehus og lukket terrasseoverdækning (udestue).

6.5. Ud over det i § 6.4. nævnte kolonihavehus kan der på hvert havelod opføres indtil 30 m2
overdækket areal, carport, skure, drivhuse og legehuse.
Planområde II:
6.6. Bebyggelsesprocenten for det enkelte havelod må ikke overstige 12,5.
Planområde I og II:
6.7. Drivhuse må opføres med et areal på indtil 10 m2, og en højde der ikke overstiger 2,4 m.
6.8. Ingen bygning må opføres med en bygningshøjde, der overstiger 2,7 m målt fra eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn til den linie, hvor
ydervæg og tagflade mødes.
6.9. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 4,0
m målt fra eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn.
6.10. Bebyggelse må ikke placeres nærmere haveloddets afgrænsning end 2,5 m.
6.11. Bebyggelse skal opføres parallelt med eller vinkelret på haveloddets afgrænsning.
6.12. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på de fælles arealer opføres
bebyggelse til fælles brug for medlemmerne af den pågældende haveforening.
§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN.
7.1. Bebyggelse skal opføres i træ. Til bygningers facader må kun anvendes nye materialer.
7.2. Til tagflader må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer.
7.3. Der må ikke opføres skorstene eller indrettes ildsteder.
7.4. Bebyggelsen skal gives en sådan udformning og fremtræden, at der opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med den øvrige bebyggelse.
7.5. Udvendige antenner må have en højde af højst 6,00 m målt fra antennens overkant til
eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn.
§ 8. UBEBYGGEDE AREALER.
8.1. Ny beplantning indenfor lokalplanområdet skal sammensættes af de for området karakteristiske træer og buske.
8.2. Terrænregulering må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
8.3. Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal være levende hegn. Beplantede stensætninger
o.lign. kan tillades.
8.4. Hegn mellem havelodderne skal være levende hegn, med en højde af maksimalt 1,80 m
målt fra terræn i skellinien mellem havelodderne.
8.5. De levende hegn kan suppleres med åbent trådhegn i en højde af maksimalt 1,0 m.

8.6. Fælles friarealer skal udformes og indrettes som grønt område. Området skal udlægges i
græs med spredte beplantninger.
§ 9. SERVITUTTER, DEKLARATIONER MM.
9.1. Den under den 2. april 1964, af Boligministeriet, godkendte partielle byplanvedtægt nr.
XIV, tinglyst 22. maj 1964, aflyses for så vidt angår de ejendomme, der er omfattet af nærværende lokalplan, jvf. § 2.
§ 10. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.
10.1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens § 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
10.2. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen
medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i
planen.
10.3. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke er i strid med principperne i
lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Ballerup kommunalbestyrelse, den 29. august 1990.
sign. Ove E. Dalsgaard / sign. K. O. Møgelvang

