Jernløse Kommune
Lokalplan nr. 1.16
Boligområde ved Regstrup Å

Indledning
En lokalplan er en plan, hvori kommunalbestyrelsen kan fastsætte
bindende bestemmelser for et område, f.eks. om:
Anvendelse
Udstykning
Vej- og stiforhold
Placering og udformning af bebyggelse og materialer
Bevaring af bygninger og landskabstræk
Sikring af friarealer
Fællesanlæg

Lovgrundlaget for en lokalplan er lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000). Ifølge denne lov har en
kommunalbestyrelse pligt til at udarbejde en lokalplan, inden en
større udstykning påbegyndes, eller inden større bygge- eller
anlægsarbejder, herunder større nedrivninger, sættes i gang.

Meningen med lokalplanpligten er at sikre større sammenhæng i
planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i
planlægningen.

Kommunen skal fremlægge et lokalplanforslag i mindst 8 uger,
således at der er mulighed for, at alle kan fremsætte indsigelser,
bemærkninger og ændringsforslag.

For lokalplaner gælder endvidere, at de udarbejdes inden for
rammerne af kommunens overordnede planlægning, d.v.s.
kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med
kommunalplanen, skal kommunalplanen ændres, f.eks. ved
udarbejdelse af et tillæg til denne.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse kan kun påklages med hensyn til
retslige spørgsmål, hvorimod skønsmæssige afgørelser ikke kan
påklages. Eventuelle klager rettes til Naturklagenævnet.

Nærværende lokalplan er udarbejdet af landskabsarkitekt MAA
Birgitte Fink i samarbejde med Jernløse kommune, teknisk afdeling.
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Redegørelse
1.

Indledning og formål
Kommunalbestyrelsen i Jernløse kommune har besluttet at
udarbejde en lokalplan for et område nord for Regstrup Å,
omfattende dele af matr. nr. 8ak og matr. nr. 1æ, Regstrup By,
Nr. Jernløse samt matr. nr. 1c, 1d og del af 1g, Nr. Jernløse By,
Nr. Jernløse
Baggrunden er et ønske om at sikre mulighed for etablering af et
sammenhængende, nyt boligområde. Et boligområde, der ligger
i tæt tilknytning til institutioner, skole, butikker, station og det
overordnede trafiknet. En udbygning, der sker under
hensyntagen til de eksisterende landskabstræk og åens forløb.
Kommunalbestyrelsen har i 2003 vedtaget en dispositionsplan,
der angiver hovedretningslinierne i den nye udstykning.

2.

Området
Lokalplanområdet er ca. 17,4 ha stort og begrænses mod sydvest og syd af Regstrup Å, mod nordvest af boligbebyggelse, og
mod sydøst danner et åbent landbrugsareal begrænsning (i
henhold til dispositionsplanen vil dette område senere blive en
del af den samlede boligbebyggelse). Mod nordøst danner den
kommende ringvej og det åbne landskab begrænsning.
Landskabet, hvor det nye boligområde skal ligge, består dels af
selve ådalen omkring Regstrup Å, dels af et let bølget
morænelandskab med en mindre bakke.
Landskabet henligger som landbrugsland,
plantning af betydning inden for området

3.

der

er

ingen

Områdets og omgivelsernes hidtidige planlægning
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området overføres
ved vedtagelsen af lokalplanen til byzone.

4.

Miljøvurdering
Der tages afsæt i områdets værdier og naturgrundlag og der
udlægges store, grønne landskabskiler. Eksisterende terræn,
vådområde og åens nærhed respekteres.
Regnvand afledes lokalt til områdets vådområde og stisystemet
udformes, så mange får lyst til at bruge cyklen frem for bilen til
transport.
Projektering af vejanlæg og friarealer skal ske miljørigtigt ved
anvendelse af eksisterende metoder til begrænsning af
ressourceforbrug og affaldsdannelse. Der skal tages
totaløkonomisk hensyn, hvor fremtidig driftsindsats inddrages i
omkostningsberegningerne.
Der sikres mulighed for etablering af fællesfaciliteter omkring
genbrug, lokal hjemmekompostering mm.
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Engarealerne i landskabskilerne skal drives økologisk.

5.

Planmæssige forudsætninger
Trafikforhold
Området trafikbetjenes fra den kommende Ringvej.
Der etableres nye fællesveje
Der sikres 2 parkeringspladser pr. parcel
Der anlægges parkeringspladser langs veje
Der etableres vendepladser
Stiadgang fra sti langs Ringvejen, fra sti langs Regstrup Å
og fra sti i Blomsterkvarteret.
Teknisk forsyning
Området vandforsynes fra alment privat vandværk.
Området energiforsynes fra NVE og DONG.
Området er omfattet af kommunens spildevandsplan, og kloak
tilsluttes det offentlige kloaknet.
Affald skal bortskaffes i henhold til Jernløse kommunes
regulativer.
Naturbeskyttelse
Regstrup å er beskyttet til og med kronekanten ifølge §3 i lov om
naturbeskyttelse. Der ligger ligeledes en mindre sø i nærheden
af det nordlige skel, som også er beskyttet ifølge § 3 i lov om
naturbeskyttelse. Eventuelle ændringer i åens tilstand samt
søens tilstand forudsætter en forudgående dispensation fra
fredningsmyndigheden pt. Vestsjællands Amt. Herudover
gælder reglerne om vandløbslovens 2 m bræmmer.
Ifølge §16 i Lov om naturbeskyttelse er der fastlagt en 150 m
beskyttelseszone på begge sider af Regstrup å.
Skov- og Naturstyrelsen søges om nedsættelse af åbeskyttelseslinien til 50 m fra åen, så den følger skel ved de nye
boligområder.
Kirkeomgivelser
Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget kirkeomgivelsesområde i regionplanen.
I bebyggelsesplanen er der taget højde for, at synsindtrykket af
kirken påvirkes minimalt. Således er den lille bakke friholdt fra
bebyggelse. Ligesom udsigten fra selve ådalen mod kirken ikke
påvirkes af byggeriet.

6.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af
kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet
af den endelige plan.
Der gælder efter planlægningslovens §17 et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.
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Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan
fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er
udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse
af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder kun fra datoen for
forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt
vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst et år efter
offentliggørelsen.

7.

Lokalplanens retsvirkninger
Før planens endelige vedtagelse:
Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan
foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter
planlovens §17 et midlertidigt forbud mod udstykning,
bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende
lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse retsvirkninger gælder fra den 23.11.2004, og indtil
forslaget er endeligt vedtaget, dog højst ét år.
Efter planens endelige vedtagelse:
Efter
kommunalbestyrelsens
endelige
vedtagelse
og
offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet
af planen, ifølge lov om planlægning §18 kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav
om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Dispensation:
Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter
naboorientering, meddele dispensation
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

en forudgående
fra lokalplanens
strid med planen.
kun gennemføres

Ekspropriation:
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over
ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for
virkeliggørelse af lokalplanen.
Servitutter:
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre
private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor.
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Lokalplanens bestemmelser
§ 1 Formål
Lokalplanens formål:
at skabe det planmæssige grundlag for at
- området kan bebygges med parcelhuse, der får en ensartet,
og sammenhængende karakter af hensyn til nærheden mod
åen.
- området kan bebygges med tæt-lav bebyggelse.
- der etableres vej- og stiforbindelser.
- der sikres friarealer, der får en landskabelig karakter
- beplantningens karakter og udstrækning fastlægges

§ 2 Område og zonestatus
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
del af matr. nr. 8ak, matr. nr. 1æ Regstrup By, Nr. Jernløse,
samt matr. nr. 1c, 1d, og del af 1g Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse.
Områderne overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til boligformål.

§ 4 Vej- , sti- og parkeringsforhold
4.1 Vejadgang til området sker fra den kommende Ringvej, øst for
området.
4.2 Stiadgang til området sker fra sti langs den kommende Ringvej,
fra stien langs Regstrup Å og fra sti i Blomsterkvarteret.
4.3 Der udlægges nye veje og stier med en beliggenhed som vist på
kortbilag 2.
Adgangsvej a - a skal udlægges i bredde på 9 meter og
anlægges i 6,0 meters kørebanebredde.
Boligvej b - b skal udlægges i 8,5 meters bredde og
anlægges i 4,5 meters kørebanebredde.
Boligvej c - c skal udlægges i 6 meters bredde og anlægges i
4,5 meters kørebanebredde.
Stier udlægges i 3 meters bredde og befæstes i 1,8
meters bredde.
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4.4 Parkering skal anlægges efter følgende retningslinier:
I delområde A og delområde B skal der være plads til 2 biler på
den enkelte grund.
I delområde C skal der anlægges parkeringspladser svarende til
1 1/2 plads pr. bolig.
I delområde A anlægges der parkeringspladser i den ene
rabat, svarende til 0,5 pladser pr. parcel. I delområderne C
anlægges 1 plads pr. parcel indenfor delområdet.
4.5 Der anlægges vendepladser som vist på kortbilag 3
4.6 Belysning på alle stier og veje inden for lokalplanområdet
skal være parkbelysning.

§ 5 Bygningernes omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25% i delområde A .
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% i delområde B
og C.
5.2 I delområde C er bebyggelsesplanen retningsgivende. En
samlet bebyggelsesplan for delområdet skal godkendes i
kommunalbestyrelsen.
5.3 I delområderne A og B skal facadebyggelinie placeres min. 5
meter fra skel.
5.4 Bygninger i delområde A må kun opføres i en etage
5.5 Bygninger i delområde B og C må kun opføres i 1 1/2 etage
5.6 Tage udføres som symmetriske eller asymmetriske saddeltage.
I område A skal tagenes vinkel med det vandrette plan være
mellem 15 og 30 grader. I område B og C skal tagenes vinkel
med det vandrette plan være 45°.
5.7 I delområde C må der kun opføres et skur i den enkelte boligs
have. Skuret må max. være 5 m² og skal placeres vinkelret på
bygningerne.
5.8 Delområde D er en del af en parcel til et enfamiliehus. Resten af
parcellen er beliggende uden for lokalplanområdet. (der
henvises til bestemmelser i lokalplan 1.7)

§ 6 Bygningernes ydre fremtræden
6.1 Bygningernes ydervægge skal fremtræde som teglstensmure.
Der må etableres lette facadepartier i alu/træ i grå eller
jordfarver.
6.2 Tagflader i delområde A skal være af uglaserede tegl i rød farve.
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6.3 Tagflader i delområde B og C skal være uglaserede tegl i rød,
grå eller gule farver.
6.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner og lignende på
bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn, jf. regulativ om
opsætning af parabolantenner.
6.5 Skure og carport skal udføres i tegl eller træ. Træskure/carporte
males i jordfarver. Tage på skure og carporte skal dækkes af
uglaserede tegl i farver som gældende for bygninger, eller af
tagpap eller ikke reflekterende zinkmaterialer.

§ 7 Ubebyggede arealer, beplantning, m.v.
7.1 Der må ikke ske terrænreguleringer større end ± 50 cm i forhold
til eksisterende terræn. Terrænreguleringer på den enkelte
grund må ikke foretages i en afstand af 1,0 meter fra skel.
7.2 Indenfor delområde A skal der plantes hække af bøg, gældende
for såvel hække mellem de enkelte parceller som mod
grønningen.
7.3 Indenfor delområde B og C skal der plantes hække af liguster,
avnbøg eller fjeldribs. Der skal vælges en art hæk for det
enkelte delområde. Mod de grønne kiler skal etableres et
tjørnehegn, der plantes i en afstand af 2 meter fra den enkelte
grund.
7.4 Plantning
mod
Blomstervænget
skal
være
en
sammenhængende plantning bestående af arter som syren,
bærmispel, liguster, eg m.v.
Der ligger en mindre sø i nærheden af det nordlige skel, som er
beskyttet ifølge § 3 i lov om naturbeskyttelse. Eventuelle
ændringer i søens tilstand forudsætter en forudgående
dispensation fra fredningsmyndigheden pt. Vestsjællands Amt.
Det samme gælder eventuelle ændringer ved Regstrup Å.
7.5 Grønningen skal beplantes med et samlende hegn af syren og
med enkelte ege- og frugttræer.
7.6 Grønningen omkring delområderne skal fremtræde som en
blomstereng, der enten afgræsses eller slåes 2-3 gange årligt.
I grønningen kan der etableres enkelte klippede områder
(græs) til brug for boldspil eller mindre legepladser.
Anlæg heraf skal godkendes som en byggesag.
7.7 Belysning af interne stier og parkeringsanlæg skal være med
parkbelysning.
7.8 Genbrugsø kan indplaceres i grønningen, som angivet på
kortbilag.
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7.9 Belægnings- og beplantningsplan for hele området skal
godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med
byggesagsbehandlingen.

§ 8 Tilladelser fra andre myndigheder
Regstrup å er beskyttet til og med kronekanten ifølge §3 i lov om
naturbeskyttelse. Der ligger ligeledes en mindre sø i nærheden
af det nordlige skel, som også er beskyttet ifølge § 3 i lov om
naturbeskyttelse. Eventuelle ændringer i åens og søens tilstand
forudsætter
en
forudgående
dispensation
fra
fredningsmyndigheden pt. Vestsjællands Amt. Herudover
gælder reglerne om vandløbslovens 2 m bræmmer.
Ifølge §16 i Lov om naturbeskyttelse er der fastlagt en 150 m
beskyttelseszone på begge sider af Regstrup å.
Skov- og Naturstyrelsen søges om nedsættelse af åbeskyttelseslinien til 50 m fra åen, så den følger skel ved de nye
boligområder.

§ 9 Grundejerforening
Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde i området.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af
boligerne er taget i brug.
Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle
ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

senere

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af
private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer indenfor
området.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagningstilladelse
Inden ibrugtagning skal områdets fælles friarealer og veje være
anlagt og beplantet.
Der skal oprettes grundejerforening.
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Vedtagelsespåtegning
Forslaget til lokalplantillægget er vedtaget til offentlig fremlæggelse,
jfr. Planloven § 24, af kommunalbestyrelsen den 27.10.2004.
Forslaget til
23.11.2004.

lokalplantillægget

er

offentligt

bekendtgjort

den

Annica Granstrøm
Borgmester

Karen Jakobsen
Kommunaldirektør

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18.8.2004 – lov om
planlægning – har kommunalbestyrelsen den 26.1.2005 endeligt
godkendt lokalplan nr. 1.16 – Boligområde ved Regstrup Å.

Annica Granstrøm
Borgmester

Karen Jakobsen
Kommunaldirektør

I henhold til lov om planlægning § 31 stk. 2 begæres den endelig
godkendte lokalplan nr. 1.16 – Boligområde ved Regstrup Å – tinglyst
på del af matr. nr. 8 ak, matr. nr. 1 æ, Regstrup by, Nr. Jernløse,
samt matr. nr. 1 c, 1 d, og del af 1 g, Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse.
Påtaleretten tilkommer Jernløse Kommunalbestyrelse.
Angående de på ejendommene hvilende hæftelser og servitutter
henvises til ejendommenes blad i tingbogen.
Jernløse Kommunalbestyrelse den 10.2.2005.

Annica Granstrøm
Borgmester

Karen Jakobsen
Kommunaldirektør
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