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Formål og baggrund
Formål

Det er lokalplanens formål at åbne mulighed for, at området
Gnisten (delområde E i Lokalplan 124A) kan udstykkes i 6
større parceller med en tilhørende privat
fællesvej. Ejendommene skal passe ind i det resterende
område, men samtidig også have deres egen identitet i
form af den private fællesvej og de store grunde.

Lokalplan 124A har også til formål at revidere
bestemmelserne i Lokalplan 124, så disse bliver mere
tidssvarende. Blandt andet har ønsket om mere plads i
boligen, siden Lokalplan 124 blev vedtaget, resulteret en
række dispensationer til opførelse af større udestuer og
overdækkede terrasser i rækkehusbebyggelserne (delområde
A i Lokalplan 124A. Derfor var der et behov for at opdatere
retningslinjerne og tegningerne for udestuer og
overdækkede terrasser.

Baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af Lokalplan 124A er, at
Kommunalbestyrelsen ønsker, at Gnisten (Horsedammen 45)
skal udlægges til 6 større parceller med fritliggende
enfamiliehuse. Der et behov for flere større ejerboliger over
160 m2 i Brøndby Kommune, da antallet af disse i dag er
meget lavt sammenlignet med resten af Region
Hovedstaden. 

At etablere større boliger i Brøndbyøster stemmer overens
med Brøndby Kommunes Planstrategi 2011, hvor der er
fokus på at sikre kommunen flere erhvervsaktive borgere i
fremtiden gennem en aktiv bosætningsstrategi. Større
ejerboliger kan tiltrække erhvervsaktive borgere og familier,
og det skønnes, at ”Gnisten” har en attraktiv beliggenhed, og
at der derfor er et marked for denne type boliger.
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Bestemmelser
En lokalplan består af 2 hovedkapitler - en bestemmelsesdel
og en redegørelsesdel.

Lokalplanens bestemmelser,indeholder juridisk bindende
paragraffer. Hertil kommer illustrerende kort, fotos og
tegninger.Kommunalbestyrelsen skal sikre at
bestemmelserne overholdes.

Redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanen og
forklarer planens indhold og formål i hovedtræk. Endvidere
beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden
planlægning og lovgivning.

Når en lokalplan er vedtaget, må der ikke etableres byggeri
eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af
bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før
lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at
realisere de anlæg, som planen indeholder. Nyopførsel og
ændringer på eksisterende ejendom skal være i
overensstemmelse med lokalplanen. Kommunalbestyrelsen
kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer,
mens mere væsentlige ændringer kun kan gennemføres med
en ny lokalplan.
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§ 1 Formål

§ 1.1 Lokalplanen har til formål:
 

at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i
form af rækkehuse, fritliggende enfamiliehuse, børeinstitutioner
eller park- og friarealer samt,

at arealet "Gnisten" ved Horsedammen 45, matrikel nr. 3 ex af
Brøndbyøster by, Brøndbyøster bliver udstykket i 6 matrikler på
cirka 900 m2 med tilhørende vejareal og inddraget som
delområde E i lokalplanen, som vist på kortet i bilag 1 og bilag
3.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan
dispensere fra bestemmelser i en
lokalplan eller en plan m.v., der er
opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis
dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen.
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§ 2 Område

§2.1 Lokalplanområdet afgrænses af Nordskoven, Park Allé,
Vestvolden, og områderne for Lokalplan 125, 126, 106, 142 og
104 som vist på bilag 1, og omfatter matrikelnumrene:

Delområde A:
18 i, 18 x, 23 b, 23g, 23 h

Delområde B:
2 n, 2 o, 2 p, 2 q, 2 r, 2 s, 2 t, 2 u, 2 v, 2 x, 2 y, 2 z, 2 æ, 2 ø, 2
aa, 2ab, 2 ac, 2ad, 2 ae, 2 af, 2 ag, 2ah, 2 ai, 2 ak, 2 al, 2 am, 2
an, 2ao, 2 ap, 2 aq, 2 ar, 2 as, 2 at, 2 au, 2 av, 2 ax, 2 ay, 2 az,
2 aæ, 2aø, 2 ba, 2 bb, 2 bc,  2 bh, 2 bi, 2 bk, 2 bl, 2 bm, 2 bn, 2
bo, 2bp, 2 bq, 2 br, 2 bs, 2 bt, 2 bu, 2 bv, 2bx, 2 by, 2 bz, 2 bæ,
2 bø, 2ca, 2 cb, 2 cc, 2 cd, 2 ce, 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci, 2 ck, 2 cl,
2 cm, 2cn, 2co, 2 cp, 2 cq, 2 cr, 2 cs, 2 ct, 2 cu, 2 cv, 2 cx, 2 cy, 2
cz, 2cæ, 2 cø, 2 da, 2 db, 2 dc, 2 dd, 2 de, 2df, 2 dg, 2 dh, 2 di,
2 dk, 2dl, 2 dm, 2 dn, 2 do, 2 dp, 2 dq, 2 dr, 2 ds, 2 dt, 2 du, 2
dv, 2 dx, 2dy, 2dz, 2 dæ, 2 dø, 2 ea, 2 eb, 2 ec, 2 ed, 2 ee, 2 ef,
2 eg, 2 eh, 2ei, 2 ek, 2 el, 2 em, 2 en, 2 eo, 2 ep, 2eq, 2 er, 2
es, 2 et, 2 eu, 2ev, 2 ex, 2 ey, 2 ez, 2 eæ 2, eø, 2 fa, 2 fb, 2 fd, ,
2 fk, 2fl, 2 fm, 2fn, 3 fi, 3 ft, 3 fv, , 22 v, 22 x, 22 y, 22 z, 22 æ, 22
ø, 22 aa, 22 ab, 22 ac, 22 ad, 22ae, 22 af, 22 aø,  24 e og 24 f.

Delområde C:
2 bd

Delområde D:
2 fe, 18 v

Delområde E:
3 ex

- alle af Brøndbyøster by, Brøndbyøster, samt alle parceller, der
efter vedtagelsesdato udstykkes fra de nævnte ejendomme.

 

§ 2.2 Lokalplanen er opdelt i delområderne A, B, C, D og E som
vist på bilag 1.

§ 2.3 Lokalplanen ligger i byzone.
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§ 3 Områdets anvendelse

§ 3.1 For delområde A, B og E gælder:
 

§ 3.1.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen
i delområde A må kun bestå af rækkehuse og i delområde B og
E kun bestå af fritliggende enfamiliehuse, dog skal der på
ejendommene med matrikel nr. 24e og 24f, som er markeret
med en orange stiplet linje på bilag 2, kunne opføres
række-/kædehuse.

§ 3.1.2 På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én
bolig.

Efter bygningsreglementet kan en
mindre del af boligen anvendes
til sådanne former for erhverv, som
sædvanligvis kan udøves i
forbindelse med en bolig. Det kan
fx være frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor- og arkitektvirksomhed og
lignende liberale erhverv samt
dagpleje og lignende (BR15, kap.
1.3.1, stk 1, pkt. 3).

§ 3.2 For delområde C gælder:

§ 3.2.1 Området må kun anvendes til offentlige formål og
børneinstitutioner.

§ 3.3 For delområde D gælder:

§ 3.3.1 Områderne må kun benyttes til offentlige park- og
friarealer. Det skal dog være muligt på mindre afgrænsede
arealer at kunne etablere fritidsaktiviteter, herunder
naturlegepladser og lignende, der ikke ændrer arealets karaktér
af grønt areal.

§ 3.3.2 Der må ikke etableres bygninger eller lignende på
arealerne.
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§ 4 Udstykning

§ 4.1 Ejendommene med matrikel nr. 24e og 24f, som er
markeret med en orange stiplet linje på bilag 2, må i
forbindelse med opførelse af række-/kædehuse udstykkes med en
min. grundstørrelse på 600 m2.

 

§ 4.2 Matrikel nr. 3ex, Brøndbyøster by, Brøndbyøster skal
opdeles i 6 matrikler på cirka 900 m2 med tilhørende vejareal i
princippet som vist på bilag 1. De enkelte grunde kan herefter
ikke udstykkes yderligere.

Udstykningssager udarbejdes af
landinspektørfirmaer.

§ 4.3 Ud over hvad bestemmelserne i § 4.1 og § 4.2 tillader, må
der kun foretages mindre skelreguleringer.
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§ 5 Byggelinjer, veje, stier og
parkering

§ 5.1 Veje og stier må kun etableres som angivet på kortet i
bilag 2.

 

§ 5.2 For veje og stier i delområde E gælder:

§ 5.2.1 Vejadgang til parcellerne i delområde E skal etableres
som en privat fællesvej fra Grønnedammen som vist på bilag 3.
De enkelte parceller inden for delområde E må kun have
udkørsel til den private fællesvej.

§ 5.2.2 Inden for parcellerne i delområde E skal der etableres
parkeringsplads til mindst to biler pr. parcel.

§ 5.2.3 I forlængelse af den private fællesvej i delområde E skal
der etableres en privat fællessti, der skal forbinde området med
det eksisterende stinet mod øst, som angivet på bilag 3. Stien
etableres i samme stil og i lignende materialer som det
eksisterende stinet, hvorpå den tilkobles.

§ 5.3 Byggelinjer

§ 5.3.1 Langs Park Allé og Højstens Boulevard fastsættes en
byggelinje på 10,0 m.

§ 5.3.2 I delområde A til rækkehusbebyggelsen fastsættes en
byggelinje mod vej på 3,0 m. Carporte og udhuse kan dog
placeres ned til 0,5 m fra vej.

§ 5.3.3 I delområde B og C til fritliggende enfamiliehuse og
institutioner fastsættes en byggelinie mod vej på 5,0 m.
Carporte og garager kan dog placeres ned til 3,0 m fra vej.

§ 5.3.4 Langs Nordskoven gælder en skovbyggelinje fra
skovgrænsen på henholdsvis 10 m i den sydlige del og 20 m i
den nordlige del som angivet på bilag 1.

§ 5.4 For byggelinjer i delområde E gælder:

§ 5.4.1 I delområde E må der som angivet på bilag 3 i et 6,0 m
bredt felt i forlængelse af Klosterdammen ikke
opføres bygninger eller plantes træer. Der kan inden for
feltet plantes hæk og espalier som hegn, såfremt at der
anvendes arter med ikke-dybtgående rødder.*

§ 5.4.2 I delområde E fastsættes en byggelinje på 5,0 m mod
Horsedammen og Grønnedammen, og 3,0 m mod den private
fællesvej som angivet på bilag 3.

*Feltet må hverken bebygges eller
beplantes med træer og
lignende, da der ligger
nedgravede ledninger.
Ledningsejer (på nuværende
tidspunkt Hofor) skal kunne komme
til og fra ledningerne uden at
arbejdet fordyres, og er kun
forpligtiget til at genetablere græs
efter endt arbejde.
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§ 5.4.3 I delområde E fastsættes en byggelinje på 10 meter fra
delområdets østlige skel som angivet på bilag 3. Inden for
byggelinjen må der ikke opføres bygninger.

 

 

Genetablering af hæk og hegn vil
være grundejerens ansvar, og
ligeledes er det grundejerens
ansvar, at der ikke bliver etableret
forhold inden for det angivne felt,
som vil fordyre eventuelle
ledningsarbejder.

Se desuden § 8.1.3 for mere
information om hegning inden for
feltet.

Der henvises i øvrigt til den
gældende deklaration.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og
placering

 

§ 6.1 For delområde A gælder:

§ 6.1.1 Bebyggelsesprocenten for delområde A som helhed må
ikke overstige 30.

§ 6.1.1 Bortset fra eventuelle udestuer, carporte og
redskabsskure, må der ikke opføres yderligere bebyggelse end
den på kortbilag 1 viste, omfattende 307 rækkehuse med
tilhørende udhuse og carporte.

§ 6.1.2 Bygninger må kun opføres i én etage med uudnyttet
tagetage.

§ 6.1.3 Udestuer kan kun opføres på husenes haveside ud for den
eksisterende havedør, og skal udføres i overensstemmelse med
den på bilag 4 viste typetegning og overholde de nedskrevne
retningslinjer.

§ 6.1.4 Overdækket terrasse (udendørs opholdsplads) kan opføres
udfor husenes haveside og skal udføres i overensstemmelse med
de på bilag 5 viste typetegninger og overholde de nedskrevne
retningslinjer. Terrasseoverdækninger må som beskrevet i bilag 4
højst udføres med væg eller brystning på tre sider, således at
mindst én side er åben.

§ 6.1.5 For udestuer og overdækkede terrasser gælder, at
tagmaterialet skal være transparent.

§ 6.2 For delområde B, C og E gælder:

§ 6.2.1 For de enkelte ejendomme i delområde B, C og E må
bebyggelsesprocenten ikke overstige 30.

§ 6.2.2 Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet
tagetage.

§ 6.2.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må
gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn målt efter
reglerne i bygningsreglementet.

§ 6.3 For delområde D gælder:

§ 6.3.1 Der må ikke opføres bygninger i delområde D.

Lokalplan nr. 124A (Forslag)

side 9



§ 7 Bebyggelsens ydre
fremtræden

 

§ 7.1 For delområde A gælder:

§ 7.1.1 Tagdækningen skal være mat i nuancerne grå, sort eller
rød, og være ens for rækkehusene inden for det enkelte
boligselskab.

§ 7.1.2 Farvesætning på udvendigt træværk skal være sort.

§ 7.2 For delområde E gælder:

§ 7.2.1 Der må ikke etableres vinduer, altaner og lignende i
tagetage, gavl og tagfacader på første sal, som vender direkte
ud mod eksisterende naboer uden for delområdet.

Her tænkes der naboerne langs
Skyttedammen mod øst, samt
parcelhusene syd for området, som
grænser lige op til delområde E.
Der kan godt etableres vinduer i
stueetagen efter almindelig
byggelovgivning.

§ 7.3 For lokalplanområdet som helhed gælder:

§ 7.3.1 Skiltning er tilladt i forbindelse med de erhverv, der i
henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet
må højst have en størrelse på 0,25 kvm. Skiltet skal placeres
enten ved ejendommens indkørsel eller på bebyggelsens
facade. Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller lyse.

Efter bygningsreglementet kan en
mindre del af boligen anvendes
til sådanne former for erhverv, som
sædvanligvis kan udøves i
forbindelse med en bolig. Det kan
fx være frisør, ejendoms-, advokat-,
revisor- og arkitektvirksomhed og
lignende liberale erhverv samt
dagpleje og lignende (BR15, kap.
1.3.1, stk 1, pkt. 3).
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§ 8 Ubebyggede arealer og
beplantning

 

§ 8.1 For hegn i lokalplanområdet gælder:

§ 8.1.1 For at bevare det grønne udtryk, skal hegn, der vender
ud mod Højstens Boulevard, Park Allé, Grønnedammen samt
Horsedammen etableres som dækkende, levende hegn i god
vækst med en højde på max. 1,8 m. Levende hegn skal holdes
inden for egen matrikel.

§ 8.1.2 I forbindelse med levende hegn er det tilladt at opsætte
lette trådhegn eller fast hegn i eller bag det levende hegn inde
på grunden. Trådhegnet eller det faste hegn må max. have
samme højde som det levende hegn.

§ 8.1.3 Inden for det på bilag 3 viste deklarerede ledningsareal
i delområde E må levende hegn kun bestå af plantearter uden
agressiv eller dybdegående rodvækst så som bøg, liguster,
avnbøg, thuja, navr, buksbom, hvidtjørn, fjeldribs, seljerøn og
taks. Espalier og faste hegn skal etableres på en måde, så der
tages hensyn til de nedgravede ledninger.

Levende hegn kan etableres som
en selvstændig bevoksning (typisk
som hæk) eller som beplantning på
et fast, åbent hegn (f.eks.espalier)
eller et fast, lukket hegn (f.eks.
raftehegn), så hegningen udefra
opleves som grøn. 

Åbne faste hegn kan udformes som
espalier (max. højde 1,8 m) og som
stakit eller smedejernshegn (max.
højde 1,2 m).

§ 8.2 For ubebyggede arealer i lokalplanområdet gælder:

§ 8.2.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parceller,
stier, vej og parkering, skal udlægges som opholdsarealer og
skal have grøn karakter.

§ 8.2.2 Ubebyggede arealer på de enkelte parceller må kun
anvendes som gårdsplads, parkeringsplads eller have og skal
ved beplantning eller befæstelse gives et ryddeligt og ordenligt
udseende.

§ 8.2.3 På parcellerne eller på vejarealer inden for området må
der ikke foretages oplagring, herunder parkering eller henstillen
af uindregistrerede biler, lastbiler, lystfartøjer og tilsvarende.

§8.2.4 Der kan inden for delområde A, B, C og E opføres
mindre, tekniske anlæg til områdets forsyning.

Overfladevand fra tag og
befæstede arealer skal
desuden håndteres på egen grund
eller tilbageholdes indtil der er
plads i kloaksystemet som
beskrevet i spildevandsplanen.

§ 8.3 For delområde E gælder: 

§ 8.3.1 Inden for delområde E skal der etableres en allé af
prydtræer langs den private fællesvej som illustreret på kortet i
bilag 3.

§ 8.3.2 Alléen beplantes med 1-2 træer for hver 10 løbende
meter, som illustreret på bilag 3. Træerne skal være mindre,
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blomstrende prydsorter af arterne røn, æble, kirsebær eller
lignende.
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§ 9 Forudsætning for
ibrugtagelse

 

§ 9.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
på Gnisten (delområde E), at der sikres vejadgang til
parcellerne fra den private fællesvej. Se bilag 3.

§ 9.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet det fælles
fjernvarmeanlæg jf. Brøndby Kommunes varme- og energiplan.

§ 9.3 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse,
at miljøstyrelsens vejledende krav til indendørs og udendørs støj
fra vejtrafik dokumenteres overholdt.

De vejledende grænseværdier er
på nuværende tidspunkt 58 dB for
udendørs arealer samt 48 dB for
indendørs sove- og
opholdsrum. Man skal være
opmærksom på, at disse værdier
godt kan blive ændret. 

§ 9.4 Grundejerforening

§ 9.4.1 For lejere og ejere af ejendomme i delområder mærket
henholdsvis A og B er der medlemspligt af lejer- eller
grundejerforening for disse områder. Ejerne af matriklerne med
nr. 24e og 24f, som er markeret med en orange stiplet linje på
bilag 2, skal først ved en eventuel udstykning og opførelse af
række-/kædehuse tilknyttes en af de omliggende lejer- eller
grundejerforeninger.

§ 9.4.2 Grundejere i delområde E har medlemspligt i en
grundejerforening. Der skal enten oprettes en ny
grundejerforening i delområde E, eller grundejerne i delområde
E kan samlet indgå som medlemmer i grundejerforeningen i det
tilgrænsende delområde B.

§ 9.4.3 Bolig- og grundejerforeningerne skal forestå drift og
vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og andre fælles
anlæg og skal tage skøde på de dertil udlagte arealer.
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§ 10 Ophævelse af
lokalplaner

 

§ 10.1 Den af kommunalbestyrelsen den 11. september 1996
vedtagne Lokalplan 124 og den af kommunalbestyrelsen den
15. juni 1988 vedtagne Lokalplan 115 ophæves for de af disse
lokalplaner omfattede ejendomme ved den endelige vedtagelse
og offentliggørelse af Lokalplan 124A
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§ 11 Vedtagelsespåtegning
 

§ 11.1 Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. 05.
2017.

 

 

På kommunalbestyrelsens vegne:  

 

 

Kent Max Magelund 

Borgmester  

 

Ellen Hvidt Thelle

Konstitueret Teknisk Direktør
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Redegørelse
En lokalplan består af 2 hovedkapitler - en bestemmelsesdel
og en redegørelsesdel.

Lokalplanens bestemmelser,indeholder juridisk bindende
paragraffer. Hertil kommer illustrerende kort, fotos og
tegninger.Kommunalbestyrelsen skal sikre at
bestemmelserne overholdes.

Redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanen og
forklarer planens indhold og formål i hovedtræk. Endvidere
beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden
planlægning og lovgivning.

Når en lokalplan er vedtaget, må der ikke etableres byggeri
eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af
bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før
lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at
realisere de anlæg, som planen indeholder. Nyopførsel og
ændringer på eksisterende ejendom skal være i
overensstemmelse med lokalplanen. Kommualbestyrelsen
kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer,
mens mere væsentlige ændringer kun kan gennemføres med
en ny lokalplan.
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Lokalplanområdets
afgrænsning
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af
Brøndbyøster. Det afgrænses af Vestvolden mod vest, Park
Allé mod syd, nordskoven mod øst og Horsedammen samt
rækkehusbebyggelse mod nord. Afgrænsningen kan ses på
kortet i bilag 1.

Se lokalplanens afgrænsning
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Baggrund for lokalplanen
Kommunalbestyrelsen ønsker, at Gnisten (Horsedammen 45)
skal udlægges til 6 større parceller med fritliggende
enfamiliehuse. Der et behov for flere større ejerboliger over
160 m2 i Brøndby Kommune, da antallet af disse i dag er
meget lavt sammenlignet med resten af Region
Hovedstaden. 

Forud for arbejdet med Lokalplan 124A blev der i 2011
foretaget en forhøring (en § 23c høring efter planloven)
for Gnisten og to andre ejendomme i Brøndby Kommune.
Formålet med høringen var at indkalde  ideer og forslag i
forbindelse med at Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere
boliger i disse områder.

Efter behandling af de indkomne forslag besluttede
Kommunalbestyrelsen, at området skulle udstykkes i 6 større

parceller på cirka 900 m2 langs en privat fællesvej.

At etablere større boliger i Brøndbyøster stemmer overens
med Brøndby Kommunes Planstrategi, hvor der er fokus på
at sikre kommunen flere erhvervsaktive borgere i fremtiden
gennem en aktiv bosætningsstrategi. Større ejerboliger kan
tiltrække erhvervsaktive borgere og familier, og det skønnes,
at ”Gnisten” har en attraktiv beliggenhed, og at der derfor er
et marked for denne type boliger.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området ”Gnisten”

til 6 parceller på cirka 900 m2 med fritstående
enfamiliehuse, og inddrage området som en del af
Lokalplan 124A. Samtidig opdateres den eksisterende
Lokalplan 124, så bestemmelserne bliver mere tidssvarende.
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Lokalplanens formål
Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er i alt ca. 345.000 m2  og ligger som en
grøn "dal" mellem henholdsvis skoven mod øst og
Vestvolden mod vest. De mange rækkehuse og
haveparceller giver området et grønt præg, som ligeledes
holdes ved lige langs de større veje.

Lokalplanens indhold

Indenfor lokalplanens delområde E skal der etableres 6 nye
parceller, som vil indgå som en integreret del af den
eksisterende bebyggelse, men samtidig også skille sig ud
med egen privat fællesvej med en allé af prydtræer samt

større grunde. De nye parceller bliver cirka 900 m2, og med
en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for de enkelte
grunde er der fin mulighed for at etablere større boliger.

For at sikre og bevare det eksisterende grønne udtryk i
lokalplanområdet, skal hegn ned mod de større veje og mod
Vestvolden etableres som levende hegn i god vækst.
Ligeledes videreføres bestemmelserne om at de grønne
områder ikke må bebygges.
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Delområder
Lokalplanområdet er inddelt i delområderne A,B,C,D og E,
som vist på kortet i bilag 1. Delområderne tillader følgende
anvendelse:

Delområde A består af rækkehusbebyggelse.
Bebyggelsesprocenten ligger på 30 for området som
helhed.Rækkehusene har et ensartet udtryk, med samme
slags tag og farvevalg. Det ensartede udtryk bevares med
bestemmelserne i Lokalplan 124A.

For rækkehusejere og -lejere i delområde A er der et særligt
sæt retningslinjer og regler for, hvordan man må opføre
udestuer og overdækkede terrasser. Retningslinjerne er lagt i
samarbejde med boligforeningerne for rækkehusene, og
tegningerne læner sig op ad tidligere givne dispensationer.
De nye tegninger og regler kan læses i bilag 4 og bilag 5.

Delområde B består af fritliggende parcelhuse med
tilhørende have. Bebyggelsesprocenten ligger på 30 for de
enkelte ejendomme.

 Delområde C er udlagt til offentlige formål og
børneinstitution. Bebyggelsesprocenten ligger på 30 for de
enkelte ejendomme.

Delområde D er udlagt til offentlige park- og friarealer, der
ikke må bebygges. Særligt ved Vestvolden skal man være
opmærksom på, at der er en fortidsmindebeskyttelseslinje.

Delområde E udlægges til større parceller på cirka 900 m2.
Parcellerne vil ligge med udkørsel til deres egen private
fællesvej med en allé af  mindre prydtræer.
Bebyggelsesprocenten ligger på 30 for de enkelte
ejendomme.
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Skiltning
Skiltning er tilladt i forbindelse med de erhverv, der i
henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig.
Skiltet må højst have en størrelse på 0,25 kvm. Skiltet skal
placeres enten ved ejendommens indkørsel eller på
bebyggelsens facade. Skilte må ikke bevæge sig, blinke
eller lyse.

Efter bygningsreglementet kan en mindre del af boligen
anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis
kan udøves i forbindelse med en bolig. Det kan fx være
frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og
lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende (BR15,
kap. 1.3.1, stk 1, pkt. 3).  
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Vej, sti og parkeringsforhold
For delområde E skal der etableres en privat fællesvej samt
privat fællessti som angivet på kortet i bilag 2 og bilag 3. De
nye parceller skal have udkørsel mod den private fællesvej,
og den nye sti vil forbinde området med
rækkehusbebyggelsen mod øst.

Der skal på de nye parceller inden for delområde E være
mulighed for at parkere to biler.
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Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parceller, stier,
vej og parkering, skal udlægges som opholdsarealer og skal
have grøn karakter. Det er ikke tilladt med oplag i området,
dog er det tilladt med eksempelvis affaldscontainere, hvis
de er nødvendige for områdets drift og afskærmet af en tæt
hegning.

For at bevare områdets grønne udtryk skal hegn mod Park
Allé, Højstens Boulevard, Grønnedammen samt
Horsedammen udføres som levende hegn i god vækst.
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Forhold til anden
planlægning
Fingerplan 2013
Lokalplanområdet ligger indenfor det indre storbyområde i
Fingerplanen. Lokalplanen vil i overensstemmelse med
Fingerplanen understøtte omdannelse af eksisterende
byområder.

Kommuneplan 2013
Lokalplanområdet er omfattet af en del af rammeområderne
104.1, 106.3, 109.8 og 112.3 samt af
rammeområderne 106.6, 106.2 og 104.3 I forbindelse med
udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en ændring af
kommuneplanrammerne, jf. Kommuneplantilæg nr. 14.

Høring efter planlovens § 23c
Ved væsentlige (større) ændringer af
kommuneplanen, eksempelvis nogle kommuneplantillæg,
skal Kommunalbestyrelsen i henhold til planlovens § 23c
indkalde ideer og forslag i forbindelse med
planlægningsarbejdet.
Derfor blev Gnisten (omfattet af delområde E) sendt i høring
i januar – februar 2011 sammen med to andre områder med
opfordring til, at interesserede kunne komme med forslag til
den fremtidige boliganvendelse. På baggrund af høringen
besluttede Kommunalbestyrelsen i november 2011, at der
skal udarbejdes lokalplan for 6 større parceller med
tilhørende privat fællesvej på Gnisten.

Lokalplaner
Lokalplan 124 for Dammene samt Lokalplan 115 ophæves
med den endelige vedtagelse af lokalplan 124A.

Bæredygtigt byggeri
Det skal tilstræbes, at byggeriet udføres miljørigtigt med
anvendelse af bæredygtige materialer efter intentionerne i
Kommuneplanen. Hvis byggeriet opføres som
lavenergibyggeri, er der mulighed for at blive fritaget for
tilslutningspligt til fjernvarmen.

Klimatilpasning
Lokalplanen ligger inden for et område, der i
kommuneplanen er udpeget som fokusområde i forhold til
klimatilpasning, klimatilpasset by- og erhvervsudvikling

For fokusområderne gælder:

Regnvand skal håndteres lokalt (LAR), således at
kloaksystemet belastes mindst muligt ved f.eks.

nedsivning af regnvand, som dækker regnbede,
græsbassiner, grøfter, faskiner og permeable
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belægninger.
forsinkelse af regnvand dækker grønne tage,
vandhuller, bassiner, sikringsvolde.
genanvendelse af regnvand dækker
regnvandsbeholdere og tankanlæg til vanding,
toiletskyl, tøjvask.
Lokal håndtering af regnvand skal skabe øget rekreativ
værdi, hvor det er muligt og skal ske under
hensyntagen til drikkevandsinteresser og
nedsivningsforhold. Ny bebyggelse og øvrige anlæg
skal placeres under hensyntagen til terrænforhold og
oversvømmelsesrisiko.

Overfladevand fra tag og befæstede arealer skal håndteres
på egen grund eller tilbageholdes indtil der er plads i
kloaksystemet.

Lokalplanområdet er en del af et større kloakopland, hvor
der er problemer når det regner kraftigt Området er derfor
udpeget som et af de højt prioriterede områder i
klimatilpasningsplanen. Der er udarbejdet en helhedsplan
for klimatilpasning af skoleområdet omkring Horsedammen.
Brøndby Kommune og HOFOR er i gang med at
gennemføre de forskellige tiltag i helhedsplanen for at sikre
området imod oversvømmelser.

Spildevand
Området er separat kloakeret. Der må ikke ledes
overfladevand til spildevandskloakken.

I Brøndby Kommune vil vi gerne have at så meget regnvand
som muligt bliver ledt uden om kloaksystemet, så risikoen for
vand i kældre bliver minimeret.

Afledning overfladevandet i Lokalplanområdet kan ske på 2
måder:

Ved ny tilslutning (Når der etableres nyt kloakstik i
forbindelse med byggeri)Ved nye tilslutninger i kloakerede
områder gælder følgende:

Hvor det ikke er muligt at håndtere al overfladevand
på egen grund, skal overfladevandet forsinkes på
ejendommen inden det ledes til kloaksystemet.
Den samlede tilledning fra bebyggede og befæstede
områder, herunder veje, til det offentlige kloaksystem,
skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 1
l/sek./ha. Denne begrænsning er nødvendig for, at
Kloakforsyningen kan overholde de krav, der er fastsat
i de tilladelser, som miljømyndigheden har meddelt
til udledningerne fra det offentlige kloaksystem.

Byggeri i delområde E skal have ny kloaktilslutning.

Eksisterende tilslutninger (Tilbygninger og ændringer på
matrikler med eksisterende kloakstik og bebyggelse)Ved
eksisterende tilslutninger fra allerede kloakerede grunde
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gælder følgende:

Hvis der ikke etableres nedsivning ved tilbygninger o.
lign. til eksisterende tilslutninger, er der fastsat
grænser for, hvor meget forskellige typer arealer må
afvande til kloaksystemet, ved en maksimal
afløbskoefficient.

Det betyder, at der er krav til, hvor meget regnvand der må
afledes til kloaksystemet fra f.eks. tage, indkørsler,
flisebelagte arealer mv. Den befæstede andel af grunden,
som leder overfladevand direkte til kloakken, må højest svare
til maksimale afløbskoefficient angivet for den respektive
arealtype jf. tabel i ovennævnte link.

Den fastsatte maximale afløbskoefficient skal altid
overholdes. Hvis det beregnede afløb fra en ejendom
overskrider den maximale tilladelig vandmængde(jf.,
afløbskoefficienten) skal den overskydende regnmængde
håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning eller
forsinkelse inde på grunden.

Nedgravede ledninger
Inden for delområde E (Gnisten) er der nedgravede
ledninger som beskrevet i § 5.4.1 og på kortet i bilag 2.
Feltet må hverken bebygges eller beplantes med træer og
lignende med dybdegående rødder. Ledningsejer (på
nuværende tidspunkt Hofor) skal kunne komme til
ledningerne uden at arbejdet fordyres, og er kun forpligtiget
til at genetablere græs efter endt arbejde.

Genetablering af hæk og hegn vil være grundejerens ansvar,
og ligeledes er det grundejerens ansvar, at der ikke bliver
etableret forhold inden for det angivne felt, som vil fordyre
eventuelle ledningsarbejder. Se desuden § 8.1.3 for mere
information om hegning inden for feltet.

Der henvises i øvrigt til den gældende deklaration.

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet er udpeget til område med
drikkevandsinteresser (OD) og er indvindingsopland til
Brøndbyvester Vandværk. Det indebærer, at der som
hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende
aktiviteter eller anlæg.

Det planlagte byggeri i Område E truer ikke grundvandet.

Varmeplan
Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarme,
jf. Brøndby Kommunes varmeplan. Hvis byggeriet opføres
som lavenergibyggeri, er der mulighed for at blive fritaget
for tilskudspligt til fjernvarmen.

Støjhandlingsplan 2015
Det meste af lokalplanområdet, inklusive Horsedammen
45 (Gnisten, delområde E), er ifølge støjkortlægningen
belastet af støj fra Motorring 3 på ca. 63 dB.  Miljøstyrelsens
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vejledende grænseværdi for støj på udearealer i
boligområder er 58 dB.

Det skal kunne påvises, at de vejledende grænseværdier for
støj fra vej er overholdt på udendørs og indendørs arealer i
boligområder. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet
skal derfor sikres mod støjen inden ibrugtagning.
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Forhold til anden
planlægning
Naturbeskyttelsesloven

Sø-, og Skovbyggelinje
Langs lokalplanens østlige grænse mod Nordskoven går der
en skovbyggelinje henholdsvis på 10 m i den sydlige del og
20 m i den nordlige del som angivet på kortet i bilag 1.

Der er en søbeskyttelseslinje og en skovbyggelinje fra
Vestvolden og ud til Grønnedammen langs
lokalplanområdets vestlige grænse.

Der er indenfor sø-, og skovbyggelinjen tale om et forbud
mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, opsætte
campingvogne og master m.v.). Et byggeri indenfor sø- eller
skovbyggelinjen forudsætter, at der dispenseres fra denne
byggelinje (Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2).

Kommunen er myndighed på området og kan gøre
undtagelse fra bestemmelsen. Den pågældende skovejer
skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra
§ 17, stk. 1. Brøndby Kommune er skovejeren.

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Mellem grønnedammen og Vestvolden er der ligeledes en
fortidsmindebeskyttelseslinje, som ikke tillader, at der
foretages ændring i tilstanden af arealet. Der må ikke
etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 

Sø-, Skov-, og fortidsmindebeskyttelseslinjerne langs
vestvolden er alle reduceret til at ligge langs
Grønnedammen.

Museumsloven

Hvis der under jord- eller anlægsarbejde findes spor af
fortidsminder eller gøres arkæologiske fund så som grave,
gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste
fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens § 27
standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal
straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald
være omfattet af museumslovens § 27.

Jordforureningsloven

Hverken arealet Gnisten (delområde E) eller resten af
lokalplanområdet er kortlagt som forurenet. Eventuelt
forurenet jord skal håndteres i forhold til gældende
retningslinjer i jordforureningsloven og
miljøbeskyttelsesloven.

Vejloven
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Inden for delområde E skal der etableres en privat fællesvej
samt en privat fællessti efter vejlovens regler. Se
kortbilagene i bilag 2 og bilag 3.
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Permante retsvirkninger
Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af
lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der
er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil.

Lokalplan nr. 124A (Forslag)

side 31



Miljøvurdering
Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Screeningen er sket efter § 3 stk. 1
nr. 3.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke
skal miljøvurderes, idet realiseringen ikke medfører
væsentlige miljøpåvirkninger.
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Servitutter
Der er foretaget en gennemgang af servitutter og
deklarationer for ejendomme i lokalplanområdet med
henblik på at vurdere om de er uforenelige med
lokalplanen. Servitutter eller deklarationer, der er
uforenelige med lokalplanen, udgår.

Gennemgangen viser, at der ikke er servitutter eller
deklarationer, der er uforenelige med lokalplanen.
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Kort
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Hvad er en lokalplan

En lokalplan fastsætter regler om anvendelse af arealer og
bebyggelse mv. inden for et geografisk afgrænset område i
kommunen.

Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller
anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af bebyggelse og
anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan
dog fortsætte uændret.

En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold. En lokalplan
medfører ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som
planen indeholder.

Lokalplanens bestemmelsesel er juridisk bindende. I
lokalplanens redegørelsesdel er der en uddybende gennemgang
af planens baggrund, formål og indhold, herunder lokalplanens
forhold til anden lovgivning.

Kommunalbestyrelsen skal sikre at bestemmelserne overholdes.

Lokalplaner skal medvirke til, at et område anvendes og
udformes under hensyn til omgivelserne og i overensstemmelse
med den øvrige planlægning i kommunen.

I de tilfælde hvor lokalplanen ikke er i overensstemmelse med
kommuneplanen skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Offentlig høring

Inden kommunalbestyrelsen kan vedtage en lokalplan, skal
forslaget offentliggøres i minimum otte uger.

 

 

Lokalplan nr. 124A (Forslag)

side 40


