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Boligområde i Nr. Jernløse
området er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej
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Hvad er en lokalplan ?

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser 
for et område, f.eks. om

 - anvendelse,
 - udstykning,
 - vej- og stiforhold,
 - placering og udformning af bebyggelse samt materialer,
 - bevaring af bygninger og landskabstræk,
 - sikring af friarealer,
 - fællesanlæg.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller 
anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er 
at sikre en sammenhæng i planlægningen. 

Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område 
i en lokalplan.

Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig debat 
i mindst 8 uger.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsfor-
slag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. 
Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendom-
mene inden for planens område.

Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige 
spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet ikke 
har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold.

Forslaget har været fremlagt i hørring i perioden fra den 20. april 2011 til den 
29. juni 2011.
Der blev afholdt offentligt møde om forslaget den 3. maj 2011

Efter høringsfristens udløb tog byrådet endelig stilling til planen, der 
blev vedtaget d. 7. september 2011. Den vedtagne lokalplan blev offent-
liggjort den 21. september 2011.
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redegørelSe

Redegørelse

1. Lokalplanens baggrund og formål 
Lokalplanen er udarbejdet for at færdiggøre den sydlige del af udbygnin-
gen langs Regstrup Å til boligområde med fritliggende parcelhuse, tæt-
lav og evt. en daginstitution. 

Boligområdet kommer til at ligge centralt i Nr. Jernløse og alligevel omgi-
vet af grønne områder. Der vil være stiforbindelse til såvel butikker som 
skole.

Lokalplanområdet er i Kommuneplanen 2007-2018 udlagt til boligom-
råde. 

2. Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Nr. Jernløse og 
udgør ca. 18,8 ha hhv. fordelt på hele matr. 2k, Nr. Jernløse By, Nr. Jern-
løse og dele af matr. 1g og 5a Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, se bilag 1.

Arealerne er i dag landbrugsarealer. På matr. 5a er beliggende en gård 
- Birkegården. Terrænet er bakket, med det højeste punkt i kote 26 midt 

Afgrænsning af lokalplanområdet

lokalplanområdet
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i lokalplanområdet til kote 16 mod sydøst og sydvest og kote 22 mod 
nordøst og nordvest. 

Der er tre ejere af lokalplanområdet. Arealet tilhørende Birkegården er 
privat ejet. Området mod åen er ejet af Nr. Jernløse Kirke, og arealet 
mellem disse to arealer er ejet af Holbæk Kommune.

På hhv. matrikel 1g og 2k er udpeget to beskyttede vandhuller og den 
sydvestlige del af lokalplanområdet er lavbundsområder mod Regstrup 
Å. 

3. Borgerinddragelse
Lokalforum og borgerne er blevet præsenteret for projektet i forbindelse 
med møde på Jernløse skole den 2. september 2010.

Udarbejdelsen af lokalplanen er sket i et tæt samarbejde med ejer af Bir-
kegården og med Nr. Jernløse Menighedsråd.

Der afholdtes offentligt møde omkring lokalplanforslaget den 3. maj 2011.

4. Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at området udstykkes til helårsbeboelse 
i form af parcelhusgrunde og tæt/lav boliger (rækkehuse, dobbelthuse 
mv.). Desuden rekreative friarealer, de nødvendige tekniske anlæg som 
f.eks. vejanlæg, regnvandsbassin og eventuelt nødvendige støjafskærm-
ningsforanstaltninger, se bilag 4.
Parcelhusgrunde skal have en minimumstørrelse på 700 m². Grunde til 
tæt-lav bebyggelse skal have en størrelse på min. 350 m² til hver bolig.

Friarealer
Inden for udstykningen reserveres et samlet areal på minimum 2 ha til 
opholdsarealer, jf. Kommuneplanens bestemmelser herom. Læs nær-
mere under pkt. 5 Kommuneplan 2007-2018. 

Et stort friareal midt i området skal have karakter af et større, sammen-
hængende offentligt tilgængeligt landskabsområde med græs, buske, 
træer og stier. To søer, et regnvandsbassin og diverse mulige aktivi-
tetspladser	indgår	også	i	dette	areal.	Desuden	skal	der	etableres	flere	
mindre grønne områder i bebyggelsen. Alle friarealer vil være offentligt 
tilgængelige.

5. Lokalplanens forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2007-2018
Lokalplanen hører under ramme 14.B02 i Holbæk Kommuneplan 2007-
2018. Rammeområdets anvendelse er fastsat til boligbyggelse som 
åben/lav eller tæt/lav. Bebyggelsesprocenterne er fastsat til maksimalt 30 
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i forbindelse med åben/lav og 40 i forbindelse med tæt/lav bebyggelse. 
I de supplerende bestemmelser er beskrevet at min. 10% af området ud-
lægges til samlede opholdsarealer.

I Kommuneplanens indledning omkring udbygningen i perioden 2007-
2018, er fastsat en boligtilvækst på hhv. 86 åben/lav og 142 tæt/lav boli-
ger i rammen 14.B02 vest for Ringvejen.

Eksisterende lokalplaner
Dele af lokalplanområdet er allerede omfattet af lokalplan 1.2.1, hvilket 
vedrører	matr.	1g	og	2k.	Denne	lokalplan	aflyses.

Omr. nr. Navn Anvendelse Maks. 
b%

Maks.
etage-
antal

Maks. 
byg. 
højde

Supplendende
 bestemmelser

Nuværende
 zone

Fremtidig 
zone

14.B02 Ringvej Åben/lav
Tæt/tal

30
40

1,5 8,5 m Min. 10 % af området udlægges
til samlede opholdsarealer.
Rækkefølge: Området øst for 
Ringvej kan først udbygges fra
2015

Byzone / 
landzone

Byzone

12 Holbæk kommuneplan 2007-2018
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Trafikforhold
Området	skal	trafikbetjenes	via	en	forlængelse	af	Ringvejen	til	Holløsevej	
og eventuelt fra Holløsevej.
Internt i området etableres et sammenhængende vejsystem, fra Ringve-
jen udlægges en ring rundt i området og herfra udgår mindre veje og vej  
til Holløsevej. 

Arbejdskørsel i forbindelse med nybyggeri skal ske fra Ringvej.

Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje og der skal 
anlægges fortove, undtaget på stikvejene.

Offentlig service 
Området hører til Nr. Jernløse skoledistrikt. Området har en god belig-

genhed i forhold til institutioner, skole, SFO og idrætsområder, da Nr. 
Jernløse skole med hal (som også benyttes til fritidsinteresser) med tilhø-
rende boldbaner, er beliggende 200 m syd for lokalplanområdet, der skal 
dog	ske	en	krydsning	af	den	trafikerede	Holløsevej.	SFO	er	beliggende	
200 m sydvest for lokalplanområdet. 
Nærmeste daginstitution er beliggende 100 m syd for lokalplanområdet 
tæt på skolen.

Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til ele-
verne udenfor eget skoledistrikt. Holbæk Kommune har pasningsgaranti 
og der kan også vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter end Nr. 
Jernløse.
Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjem-
mesiden www.holbaeknettet.dk.

I	Nr.	Jernløse	/	Regstrup	findes	diverse	butikker.

Kategorisering af veje

Vejkategorier:

Boligvej

Stikvej

Stamvej
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6. Tilladelser eller dispensationer fra andre myn-
digheder 
Fund og fortidsminder 
Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der 
kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i for-
bindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren el-
ler den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud 
for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. 
Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres 
fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks 
indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslo-
vens § 27.

Der	er	registreret	fund	i	nærområdet	og	der	findes	fortidsminder	i	nærhe-
den af lokalplanområdet. 

Ophævelse af landbrugspligt
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen overføres de dele af  lo-
kalplanområdet, som er beliggende i landzone, til byzone. Området kan 
fortsat dyrkes landbrugsmæssigt indtil det byggemodnes.

·   matr.nr. 5-a Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, der er delvist omfattet af lo-
kalplanforslaget, udgør en del af en landbrugsejendom,

lokalplanområdet

daginstitution

skole + hal
sfo

Offentlig service
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·   matr.nr. 1-g Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, der er delvist omfattet af lo-
kalplanforslaget, er pålagt deklaration af 17.11.1952 om at holde matr.nr. 
1-a og 15-h forenet som et samlet selvstændigt landbrug, og

·   matr.nr. 2-k Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, der er helt omfattet af lo-
kalplanforslaget, er pålagt deklaration af 21.10.1981 om pligt til salg og 
sammenlægning m.v. af landbrugsejendom m.v. 

Lokalplanens realisering forudsætter, at landbrugspligten ophæves på 
den del af matr.nr. af 5-a Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, som er omfattet af 
lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse vil landbrugspligten 
kunne ophæves ved en landinspektørs afgivelse af landinspektørerklæ-
ring i henhold til landbrugslovens § 6, stk. 1.

De to ovennævnte deklarationer af henholdsvis 17.11.1952 og 
21.10.1981, som tilsyneladende er pålagt i medfør af landbrugsloven, 
kan	aflyses	på	de	pågældende	matrikler,	idet	de	har	mistet	deres	betyd-
ning i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten på matriklerne.

Naturbeskyttelse og byggelinier
Der er i området byggelinier for fredede fortidsminder, kirke samt åbe-
skyttelseslinie som der skal tages hensyn til i forbindelse med lokalpla-
nens udformning. Der forventes at ske ændring af åbeskyttelseslinjen i 
forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

7. Forsyningsforhold
Energiforsyning 
Området elforsynes af SEAS-NVE (www.seas-nve.dk).

Varmeforsyning
Området ligger udenfor kollektivt varmforsyningsområde.

I Regstup / Nr. Jernløse er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG 
Energy (www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke 
pålagt tilslutningspligt, da der foreligger principbeslutning fra Byrådet om, 
at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse*. Opvarm-
ning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. 

Der er forbud mod etablering af el-varme i boligerne, jf. ”Cirkulære nr. 
5020 af 30/11/1998 om forbud efter varmeforsyningsloven mod etable-
ring af elopvarmning i ny bebyggelse beliggende i kollektive forsynings-
områder”. Der foreligger principbeslutning fra Byrådet om, at alt nyt 
boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. På tidspunktet for lokal-
planens vedtagelse betyder det lavenergiklasse 2015.

Vandforsyning
Området forsynes med vand fra Nr. Jernløse vandværk, hvortil ny bebyg-
gelse skal tilsluttes.

* NOTE: Jf. planlovens § 19 stk. 
4 skal byrådet dispensere fra 
en lokalplans bestemmelser om 
tilslutning til et kollektivt varme-
forsyningsanlæg som betingelse 
for ibrugtagning af ny bebyg-
gelse, når bebyggelsen opføres 
som lavenergibebyggelse. Ved 
lavenergibebyggelse forstås be-
byggelse, der på tidspunktet for 
ansøgningen om byggetilladel-
sen opfylder de energirammer 
for energiforbrug for lavenergi-
bygninger, der er fastsat i byg-
ningsreglementet.
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Regn- og spildevand
Området skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Der er separat 
kloakering i området. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spilde-
vandsområdet varetages af Holbæk Kommune.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver 
Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg skal 
overtages af kommunen. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som 
et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem By-
rådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i 
forbindelse med kommunens overtagelse af anlægget. Herunder skal
der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for 
anlæggets værdi.

Det er Holbæk Forsyning / Spildevand A/S, der afgør, om det ønsker 
at overtage et privat fælles spildevands-anlæg. Regnvand kan vælges 
at skulle nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grund-
vands-spejlet tillader det på hele området.

Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte 
vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og 
naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune
- bygningsmyndigheden. Hvis der ikke sker nedsivning af regnvand, skal 
området tilsluttes det offentlige regnvandssystem.

Affald og genbrug
Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af hushold-
ningsaffald” for Holbæk Kommune samt ”Erhvervsregulativ for Holbæk 
Kommune”. Administrationen af regulativerne for affald varetages af Hol-
bæk Forsyning.

Telekommunikation
Ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektivt signalanlæg. Der kan opsæt-
tes parabolantenner efter bestemmelserne i lokalplanens § 9.3.

8. Servitutter
Servitutter lyst på matr. nr. 1g Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse
Dokument lyst den 16.06.1947
Om byggelinjer mv. Vedr. 1A, 1H, 1I

Dokument lyst den 17.11.1952
Om at holde matr. nr 1A og 15H forenet som et samlet selvstændigt 
landbrug.

Dokument lyst den 28.01.1953
Om fredning. Vedr 1H og 1I

Dokument lyst den 10.09.1974
Om	forsynings-/afløbsledninger	mv.	Vedr	1H.

Dokument lyst den 27.11.1978 
Lokalplan nr. 1.2.1
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Dokument lyst den 12.09.1984
Om telefonkabler/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. 1I

Dokument lyst den 02.08.1994
Dokument	om	forsynings-/afløbsledninger	mv.

Servitutter lyst på matr. nr. 2k Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse
Dokument lyst den 16.06.1947
Om byggelinjer mv. Vedr. 6D

Dokument lyst den 27. oktober 1978
Lokalplan nr. 1.2.1

Dokument lyst den 21.10.1981
Om pligt til salg og sammenlægning mv. Landsbrugejendom mv.

Dokument lyst den 03.08.1982
Om telefonkabler/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering

Dokument lyst den 03.08.1982
Om telefonkabler/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering

Servitutter lyst på matr. nr. 5a Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse
Dokument lyst den 16.06.1947
Om byggelinjer mv. Vedr. 6D

Dokument lyst den 29. oktober 1957
Om	forsynings-/afløbsledninger	mv.

Dokument lyst den 3. august 1982
Om telefonkabler/anlæg mv., Ikke til hinder for prioritering

Dokument lyst den 03.08.1982
Om telefonkabler/anlæg mv.  Vedr. 5P. Ikke til hinder for prioritering

Dokument lyst den 13.11.1990
Om	forsyning-/afløbsledninger	mv.	Ikke	til	hinder	for	prioritering.	Vedr.	
11C

Dokument lyst den 24.06.1994
Om færdselsret mv. Prioritet forud for pantegæld. Vedr. 2F.

9. Miljø og sundhed
Miljøvurdering 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en scree-
ning af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvur-
dering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004).

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlæg-
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ger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg 
m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 
§ 3 stk. 2 (Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og 
programmer). På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der 
ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen be-
kendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Støj
Lokalplanområdet ligger ved Ringvej, vil fungere som omfartsvej og 
stamvej for en stor del af byen. Med tiden forventes det også, at Ringvej 
vil blive adgangsvej til den kommende tilkørsel til motorvejen. Støjen fra 
vejen vurderes ikke at overstige Miljøstyrelsen  vejledende maksimale 
grænseværdier for støjniveau i boligområder på henholdsvis 55 dB(A) 
for de primære udendørs opholdsarealer og 30 dB(A) for bebyggelsens 
beboelsesrum. Der er i planen afsat plads til en eventuel støjvold mellem 
bebyggelse og Ringvej.

Støjen fra Skovvejen og den kommende motorvej vurderes tilsvarende at 
være under de nævnte grænseværdier

Jordforurening 
Området er ikke registret som forurenet eller muligt forurenet.

Sundhed
Foruden den lovpligtige miljøscreening lægger Holbæk Kommune vægt 
på, at lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sund-
hed. Der er derfor udarbejdet en sundhedskonsekvensvurdering af lokal-
planen:

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Nr. Jernløse by. Arealet 
er i dag landbrugsjord, men ændrer anvendelse til boligområde. 
I lokalplanen sikres haver til hver enkelt bolig, et stort fælles friareal og 
mindre grønne områder, der kan bidrage til at skabe rum for leg, fælles-
skab og dannelse af sociale netværk i bebyggelsen.
Lokalplanen udlægger en stiforbindelse, der knytter sig på det eksi-
sterende	stinet	i	området,	således	at	cykel-	og	gangtrafik	til	området	
muliggøres og dermed forbedrer forholdene for de gående og cyklende. 
Stiforbindelserne gør det desuden attraktivt at gå eller cykle til skole og 
idrætsaktiviteter fra områdets boliger.
Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sund-
hedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at frem-
me sundhed indenfor lokalplanens område. 
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10. Lokalplanens gennemførelse
Matr.nr. 2k er kommunal ejet.

Udbygningen af området kan ske i etaper.

De matrikler, der er delt af lokalplangrænsen, udstykkes til særskilte matrikler.
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Lokalplanens bestemmelser - forslag

Med hjemmel i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 
20.10.2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, 
der er beskrevet i § 2:

§ 1 Lokalplanens formål 

1.1 at der gives mulighed for opførelse af parcelhuse, tæt-lav bebyg-
gelse.

1.2 at bebyggelsen fremstår med et ensartet udseende med hensyn 
til udformning, materialer og farvevalg inden for de enkelte del-
områder.

1.3  at der er mulighed for vejadgang fra Ringvej og Holløsevej. Det 
kan vælges at erstatte adgangen til Holløsevej med en sti.

1.4  at der til hver bolig bliver et privat opholdsareal, og at der etable-
res fælles friarealer.

1.5 at der inden for boligområdet er tilstrækkeligt med parkerings-
pladser til områdets forsyning.

1.6  at byggeri opføres som lavenergibyggeri.

1.7 at der sikres åbne indsigtskiler til kirken.

§ 2 Område og zonestatus 
1.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 

1g, 2k og del af 5a alle Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse. 

2.2  Dele af lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter 
matr.nr. 1g og 2k. Matr.nr. 5a er beliggende i landzone, men 
overføres delvist til byzone ved vedtagelsen af lokalplanen.

§ 3 Arealanvendelse
3.1  Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål og offentlige 

formål. Inden for lokalplanområdet kan der kun opføres bebyg-
gelse til boligformål med tilhørende udhuse, private opholdsarea-
ler, vej, sti- og parkeringsarealer samt de nødvendige tekniske 
anlæg til områdets forsyning og et eventuelt fælleshus.

3.2 Lokalplanområdet underinddeles i mindre områder. 

3.3  Inden for delområde A kan opføres tæt-lav bebyggelse, jfr. kortbi-
lag 2.

3.4 Inden for delområderne B1, B2 og B3 kan opføres parcelhuse, 
jfr. kortbilag 2.

 

Indsigtslinjer til kirken 
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3.5 Delområde C skal anvendes til friarealer. Der kan opføres mindre 
bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske 
installationer. Et eventuelt fælleshus kan vælges opført inden for 
delområde C. Der skal desuden afses arealer til regnvandsbas-
sin og søer.

§ 4 Udstykning
4.1  Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kort-

bilag 3.

4.2  De enkelte grunde må ikke være mindre end 700 m². Hvor det 
vælges at opføre tæt-lav bebyggelse skal grundstørrelsen være 
mindst 350 m²

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering
5.1  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for parcelhuse og 

40 for tæt-lav bebyggelse. Fællesarealer kan indgå i beregnin-
gen, men ikke vejarealer.

5.2  Bebyggelse skal placeres i henhold til retningslinjer på kortbilag 
3.

  Bebyggelse i delområde B1 skal med gavl eller facade placeres 
i byggelinje 5 meter fra skel mod vej. Carporte, udhuse og lig-
nende bygninger er undtaget.

5.3  Bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tag-
etage. 
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 
8½ m over terræn målt fra niveauplan fastsat af bygningsmyndig-
hederne. Skorstene er ikke omfattet af højdebegrænsningen.

5.4 Facadehøjden må ikke overstige 3½ meter målt fra niveauplan til 
ydervægs skæring med udvendigt tag.

5.5  Der kan inden for området opføres carporte og mindre bygninger 
såsom udhuse, skure til renovation, fælles skure til cykler og lig-
nende mv.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1  Facader på beboelsesbygninger skal fremstå i blank mur eller 

overfladebehandlet	materiale	(kalket,	filset,	pudset	eller	vandsku-
ret). Mindre bygningsdele og dele af facaden kan fremstå i andre 
materialer som træ, eternit, zink, beton eller jern. Indenfor delom-
råde B3 kan desuden opføres huse med træfacader.

6.2  Facader i blank mur skal opføre i mursten af blødstrøgne tegl i 
røde,	gule,	brune	eller	sorte	nuancer.	Overfladebehandlede	fa-
cader	(kalket,	filset,	pudset	eller	vandskuret)	skal	fremstå	i	hvide,	
hvidgrå, okkergule, brune, rødbrune eller sorte farver.

6.3 Indenfor delområde B3 kan opføres træhuse med lodret eller 
vandret bræddebeklædning. Træhuse skal fremstå i sort eller 

Byggelinjer, jfr. § 5.2 og krav om 
lav hegning mod vej, jfr. § 8.5 
skal sikre et sammenhængende 
gadeperspektiv.
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mørkebrun farve.

6.4 Mindre, sekundære bygninger skal opføres i træ eller samme 
materialer som beboelse. 

6.5 De dele af facaden, der udføres i træ og mindre, sekundære 
bygninger skal fremstå med lodret eller vandret bræddebeklæd-
ning i samme farve som beboelsen eller i sorte eller mørkebrune 
nuancer. Vindskeder og indfatninger kan desuden fremstå i hvide 
eller grønne farver.

6.6  Vinduer og døre skal udføres i træ, metal eller en kombination af 
disse materialer.

6.7 Vinduer og døre skal males i matte farver eller fremstå som olie-
behandlet træ.

6.8 Sokler må have en maksimal højde på 0,5 meter over terræn. 

6.9 Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symetriske sad-
deltage og have en taghældning på mellem 30º og 50º uden 
valm eller med halvvalm. I delområde B2 kan endvidere opføres 
huse med helvalmet tag.

6.10 Tagbeklædning på beboelsesbygninger skal udføres i matte, 
uglasserede tegl- eller betontagsten i rød eller sort farve.

6.11 Tagbeklædning på mindre bygninger, karnapper og halvtage mv. 
kan desuden udføres i tagpap i sorte eller grå nuancer.

6.12 Tagudhæng på beboelsesbygninger må ikke udføres med et 
fremspring på mere end 50 cm. målt fra facaden. Tagrender må 
ikke indbygges i tagudhænget. I delområde B2 kan etableres ud-
hæng på indtil 80 cm.

6.13 Solfangere og ovenlysvinduer skal placeres og udformes på en 
sådan måde, at de ikke medfører blændingsgener for naboer og 
forbipasserende.

6.14 Skorstene skal placeres i eller i tilknytning til tagryggen. Skor-
stene	skal	være	murede	og	fremstå	med	samme	overflade	som	
facade, eller være stålskorstene i sort farve.

6.15	 Skiltning	og	reklamering	må	ikke	finde	sted	ud	over	almindelige	
nummer- og navneskilte med en maksimal størrelse på 0,1 m². 
Skilte skal fremstå i matte farver eller være udformet i mat metal 
eller træ.

6.16 Ud over orienteringslys ved døre, må der ikke opsættes lyskilder 
eller lignende på facader og tage.

§ 7 Veje, stier og parkering
7.1  Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ringvej og med mu-

lighed for yderligere tilslutning fra Holløsevej.  Veje og stier ud-
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gangsti
1,5m

vejprofil ialt 9 m

græs
0,5m

kørebane
5m

gangsti
1,5m

græs
0,5m

Principsnit af stamvej

Principsnit af boligvej

Principsnit af stikvej

gangsti
1,5m

vejprofil ialt 9,5 m

græs
0,5m

kørebane
5,5m

gangsti
1,5m

græs
0,5m

græs
1,5m

vejprofil ialt 6 m

kørebane
3m

græs
1,5m

lægges i princippet som vist på kortbilag 4.
   

Stamveje udlægges i minimum 9,5 m bredde og anlægges med 
5,5 m kørebane med 1,5 m gangsti og græsrabat på 0,5 meter 
på hver side af kørebanen.

   
Boligveje udlægges i minimum 9 m bredde og anlægges med 
5,0 m kørebane med 1,5 m gangsti og græsrabat på 0,5 meter i 
begge sider af kørebanen.

   
Stikveje udlægges i minimum 6 m bredde og anlægges med 3 m 
kørebane med 1,5 m græsrabat i hver side. 

  
  Vejene befæstes med asfalt. Stikveje kan dog befæstes med fast 

grus. Kørebanen afgrænses med kantsten eller bånd af granit- 
eller betonsten.

Vejkategorier:

Boligvej

Stikvej

Stamvej
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7.2  Stier langs veje skal udlægges i 1,5 m bredde med belægning i 
asfalt,	fliser,	belægningssten,	grus	eller	tilsvarende	fast	belæg-
ning.

7.3  Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig på hver 
enkelt parcel. Ved tæt lav bebyggelse skal der etableres mindst 
1 parkeringsplads i tilknytning til hver parcel og 1 parkerings-
plads pr. bolig på fællesparkering. Mindst 1 parkeringsplads på 
fællesparkering skal udformes og markeres som handicapparke-
ring.

7.4 Ved udkørsel til Ringvej og Holløsevej skal etableres oversigts-
areal i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler.

7.5 Der skal være forbindelse til stinettet uden for lokalplanområdet. 
Forbindelsesstier i lokalplanområdet skal etableres i 2 meters 
bredde og udlægges med fast grusbelægning.

  Der skal etableres stier til naboområderne, se bilag 4 for at ska-
be en sammenhæng mellem boligområderne.

7.6 Vendepladser skal have en bredde på mindst 12 meter.

7.7 Inden for området må ikke ske parkering af lastvogne og vare-
vogne over 3500 kg totalvægt, hverken på den enkelte grund 
eller på fællesarealer. Der henvises til parkeringsmulighed ved 
Virkelyst

7.8 Lamper langs veje og stier skal udformes med nedadrettet lyskil-
de som maksimalt sidder 5 meter over terræn. Belysningen skal 
godkendes af kommunen inden etablering.

7.9     Arbejdskørsel skal ske fra Ringvej.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1  Der udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 4. Anlæg af 

ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan i henhold til 
principperne vist på kortbilag 4. Planen skal redegøre for terræn-
regulering, vandrender, beplantning, vejarealer, stier, parkering 
og belysning samt belægningstyper. En samlet beplantnings- og 
plejeplan skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden anlæg.

8.2  Det fælles friareal skal indrettes og beplantes, så der opnås en 
god helhedsvirkning. Den markante bakke midt på fællesarealet 
må ikke bortgraves og kun reguleres i mindre grad.  Arealet skal 
henligge	som	græsflade	med	spredte	trægrupper,	og	beplantes	
således at det er velegnet til ophold og leg. De tekniske anlæg i 
området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og be-
plantning.

8.3  Beplantningen på fællesarealer skal bestå af stedtypiske buske 
og træer. Beplantningen skal være domineret af arter som røn, 
hæg, fuglekirsebær, eg, birk eller tjørn.

8.4  På det fælles friareal skal der etableres et regnvandsbassin af 
tilstrækkelig størrelse og placeres i nærhed til åen. Der skal des-
uden etableres to mindre søer som angivet på bilag 4. Placerin-
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gen af disse er kun vejledende. Udformningen og placeringen af 
disse søer skal godkendes af Holbæk Kommune.

8.5 Inden de første 20 huse er taget i brug, skal bygherrer af disse 
huse have etableret det centrale friareal efter kommunens anvis-
ninger.

8.6 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn. Hække mod vej 
og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at 
beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Le-
vende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side 
med højst samme højde som det levende hegn, dog maks.1,8 
meter. Hække i skel mod stamveje må ikke overstige en højde på 
1,20 meter. Øvrige hække i skel må ikke overstige en højde på 
1,80 meter. Hække mod fællesarealer skal bestå af klippet bøg.

8.7 Højst 35 % af hver enkelt grund i åben-lav bebyggelse og højst 
50 % i tæt-lav bebyggelse må være bebygget og befæstet, jfr. 
gældende spildevandsplan.

8.8 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering 
ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke 
nærmere naboskel end 1 meter uden byrådets godkendelse. 

8.9  Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til 
nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hø-
rer til i et boligområde. Eksempelvis må opstilling af fritidsbåde, 
uindregistrerede	køretøjer	og	lignende	ikke	finde	sted	inden	for	
lokalplanområdet. Indregistrerede campingvogne må kun opstil-
les på egen grund.

8.10 Mellem bebyggelse og Ringvej kan etableres en beplantet støj-
vold af jord. Støjvolden skal udformes med en svag hældning og 
begrænset højde efter kommunens anvisninger. Den endelige 
udformning af støjvolden skal godkendes af byrådet inden an-
læg. 

§ 9 Tekniske anlæg 
9.1  Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt 

ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del 
af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses 
i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt 
og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.2  El-ledninger skal udføres som jordkabler.

9.3 Der må ikke opsættes tv - og radioantenner, herunder parabol-
antenner på bygninger. Parabolantenner med en diameter på 
maksimalt 1 m. kan tillades opstillet på terræn efter nærmere an-
visning af kommunen.

9.4 Der kan ske nedsivning af regnvand inden for lokalplanens om-
råde, hvis det kan ske uden negativ påvirkning af Regstrup Å. 
Afhængig af jordens evne til at bortlede vand kan nedsivning ske 
ved lavninger i terræn, bassin eller ved faskiner. Der anvises mu-
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ligheder for placeringer af bassiner, jfr. bilag 4. Dimensioneringen 
af nedsivningen og muligheden for bortledning i øvrigt skal ske 
efter kommunens anvisninger

§ 10 Grundejerforening
10.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 

samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejer-
foreningen skal oprettes senest når 20 ejendommen er taget i 
brug.

10.2  Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse 
af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplant-
ning.

10.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens 
vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning
11.1  Inden ibrugtagning af bebyggelse skal veje, parkeringsarealer og 

fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal 
ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning samt 
de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

§ 12 Aflysning af lokalplan og servitutter
12.1  Lokalplan 1.2.1 for et Boligområde i Nr. Jernløse, vedtaget den 

9.	august	1978	aflyses	i	sin	helhed	

12.2 Dokument lyst den 17. november 1952 om at holde matr.nr. 1a 
og	og	15h	forenet	som	et	samlet	selvstændigt	landbrug	aflyses	
for matr.nr. 1g Nr. Jernløse by.

12.3 Dokument lyst den 21. oktober 1981 om pligt til salg og sammen-
lægning	med	landbrugsejendom	mv.	aflyses.

§ 13 Retsvirkninger
14.1  Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af 

lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 
planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes 
i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2  Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af 
de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på 
de ejendomme, der er omfattet af planen.

13.3  Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempel-
ser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke 
ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved 
lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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§ 14 Vedtagelse 
Lokalplan 14.04 – Boligområde i Nr. Jernløse er vedtaget af Holbæk By-
råd den 7. september 2011.

Søren Kjærsgaard
Borgmester  / Hans Søie
    Kommunaldirektør
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Kortbilag 1: Lokalplanområdet

©  Holbæk  kommune - Kort & Matrikkelstyrelsen - Cowi
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Parcelhuse uden byggelinje og lempelige krav til tagudformningen. Mulighed for træhuse.
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Kortbilag 2: Arealanvendelse
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Målestok 1:3000
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Kortbilag 4: Illustrationsplan
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Kortbilag 5: Teknisk kort

©  Holbæk  kommune - Kort & Matrikkelstyrelsen - Cowi

Signaturforklaring
Afløbsledninger

Spildevandssystem
Regnvandssystem
Fællessystem
Drænsystem
Andet system

Vandledninger
Fordeling
Stik
Sprinkler
Råvand
Styrekabel
Elkabel
Uoplyst

Varmeledninger
Hovedledning
Stik

Oversigtskort (Bygninger)
Oversigtskort (Drivhus og silo)
Oversigtskort (Motorvej)
Oversigtskort (Motortrafikvej)
Oversigtskort (Hovedveje)
Oversigtskort (Jernbane)
Oversigtskort (Stier)
Oversigtskort (Vandløb)
Oversigtskort (Sø)
Oversigtskort (Baggrund_skov)
Oversigtskort (Skov)
Oversigtskort (Byflader og navne)

Vejmidter (Bro over)
Jernbane
Sti
Vej

Vejmidter (Bro under)
Vejmidter (Vej hvid streg)
Vejmidter (Vej sort streg)
Bygninger (Bygninger)

Målestok 1:4000
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Kortbilag 6: Naturbeskyttelse og byggelinjer

Målestok 1:5000

©  Holbæk  kommune - Kort & Matrikkelstyrelsen - Cowi

Signaturforklaring

Byggelinje: Fredede fortidsminde
Byggelinje: Kirke
Beskyttelseslinje: Sten-/jorddige
Beskyttelseslinje: Å

Beskyttede naturtyper
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø

Beskyttede vandløb
Udlagt vej og sti
Ejerlavgrænser
Fredskov
Matrikler
Oversigtskort (Bygninger)
Oversigtskort (Drivhus og silo)
Oversigtskort (Motorvej)
Oversigtskort (Motortrafikvej)
Oversigtskort (Hovedveje)
Oversigtskort (Jernbane)
Oversigtskort (Stier)
Oversigtskort (Vandløb)
Oversigtskort (Sø)
Oversigtskort (Baggrund_skov)
Oversigtskort (Skov)
Oversigtskort (Byflader og navne)

Vejmidter (Bro over)
Jernbane
Sti
Vej

Vejmidter (Bro under)
Vejmidter (Vej hvid streg)
Vejmidter (Vej sort streg)
Bygninger (Bygninger)
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øs
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ej
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Bilag 7: Miljø-screening

Titel:
Forslag til Lokalplan 14.04 
– Boligområde ved Ringvej, 
Regstrup.
Udført af:   Morten Holme
Dato:    8. januar 2010
Sagsid.:

Dato for MV-høringsfrist
(2 uger efter aftale)
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Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes 
vurdering allerede indgår, eksempelvis andre pla-
ner, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der 
bør undersøges nærmere.

Bymiljø & landskab
Grønne områder
Parker, græsarealer, støjvolde, 
stier, skov, hegn, mark, herun-
der adgang til disse områder 
etc.

X  Inden for lokalområdet udlægges større og mindre 
friarealer. Centralt i området er et større fællesareal 
omkring bakken. Rundt om i bebyggelsen er min-
dre grønne områder. Der vil fra alle steder i bebyg-
gelsen være let adgang til disse områder og videre 
til offentlige stier. 
Lokalplanområdet støder op til et større rekreativt 
areal langs Regstrup Å.
Der vil blive mulighed for placering af regnvands-
bassiner, som udformes som mindre søer, i be-
byggelsen. Eksisterende vandhuller bevares og 
renoveres.

Landskabeligværdi/ byarkitek-
tonisk værdi
Bykerne, villaområde, tæt-lavt 
boligområde, industriområde, 
landsby

X Boligområdet er byens afgrænsning mod sydøst og 
afslutter en række nye bebyggelser mellem Ringvej 
og Regstrup Å. 
I lokalplanområdet gives mulighed for opførelse af 
åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt børnein-
stitution. 
Bebyggelsen tilpasses terrænet, således at den 
centrale bakke friholdes fra bebyggelse.
Det tilstræbes at få en mere varieret bebyggelse 
ved krogede vejforløb og variation i bebyggelsens 
placering og samspillet med de grønne områder.

Geologiske særpræg X Ikke relevant. Der er ikke sket udpegning i områ-
det.

Skovrejsning/ skovnedlæg-
gelse

X Ikke relevant. Området er udlagt til byområde

Kulturhistoriske forhold
Kirkeområder, ældre/typiske 
bevaringsværdige bygninger,
fortidsminder, kulturmiljøer

X Området er omfattet af 300 m beskyttelseszone 
omkring Nr. Jernløse kirke. Hensynet til indblik til 
kirken sikres ved ikke at tillade bebyggelse højere 
end 8½ meter og ved at friholde de højere arealer 
for bebyggelse. 
Der er ingen bevaringsværdige bygninger eller re-
gistrerede fortidsminder på arealet. 
Området er ikke udpeget til kulturmiljø.
Der er to registrerede fundsteder i lokalplanområ-
dets sydlige kant. De vil ikke blive berørt af byggeri.
Inden for lokalplanområdet er rester af gamle sten-
diger. Disse er beskyttede og skal så vidt muligt 
forblive urørte.
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Friluftsliv/rekreative interesser
Mulighed for udendørsakti-
viteter i ex. grønne områder 

X Lokalplanområdet grænser op til rammeområde 
R.1402. Herfra er der adgang ad rekreative stier 
til station, institutioner, skole og ad nye stier til det 
åbne land.
På friarealerne i lokalplanområdet vil der være mu-
lighed for udendørsaktiviteter for børn, og mulighed 
for at samles for voksne. 

Dyre- og planteliv samt mang-
foldighed
Faunapassager, beskyttelses-
områder/ habitatsområder

X Lokalplanområdet grænser op til Regstrup Å. Selve 
Regstrup	Å	og	flere	af	arealerne	langs	åen	er	om-
fattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Åen og de nærmeste omgivelser indgår i en økolo-
gisk forbindelse.
Arealerne langs åen skal henligge ubebygget og 
gerne afgræsset. Der sikres således en areal, som 
kan indgå i den økologiske forbindelse.

Fredning og naturbeskyttelses-
linier
Skovbyggelinier, kirke-
skyttelseslinier, å- og kystbe-
skyttelseslinier

X Langs Regstrup Å er åbeskyttelseslinje. Det forven-
tes, at denne ændres i forbindelse med vedtagel-
sen af lokalplanen i lighed med naboarealerne.
Nr. Jernløse kirke trækker kirkebeskyttelseslinje. 
Der må derfor ikke bygges huse, der er højere end 
8,5 meter nærmere end 300 meter fra kirken. Ingen 
bygninger i lokalplanområdet vil blive højere end 
8,5 meter.

Forurening
Støj og vibrationer
Maskin-, ventilations- og trans-
portstøj internt i området vibra-
tioner fra jernbaner/maskiner/
køretøjer samt støj fra børn/
institutioner

X Der vil ikke blive givet mulighed for erhverv el-
ler støjende aktiviteter i lokalplanområdet eller de 
nærmeste omgivelser. Dog gives der mulighed for 
opførelse af en børneinstitution i lokalplanområdet. 
Eventuelle krav til støjdæmpning skal beskrives 
Nærmeste industriområde er Virkelyst, som er lidt 
over 400 meter fra Holløsevej.
Tæt forbi  lokalplanområdet forløber Ringvej. Der 
forventes ikke at være væsentlige gener herfra. 
Der kan eventuelt gives mulighed for lav støjvold 
mellem bebyggelse og vej.
Skovvejen ligger 400 meter syd for lokalplanom-
rådet. Skovvejen vil inden for en årrække blive 
udbygget til motorvej. Det vurderes ikke at være 
nødvendigt med støjdæmpende tiltag i lokalplan-
området.

Lys	og/eller	refleksioner
Påvirkning fra: belysning, skil-
te,	blanke	overflader,	trafiklys,	
lys fra køretøjer

X Der vil være lyspåvirkning fra bilkørslen i området 
og gadebelysning. Påvirkningen herfra vurderes 
ikke at være ud over det forventelige.
Der	vil	være	forbud	mod	tage	med	reflekterende	
materialer.

Luft
Støv, vanddamp, aerosoler lugt

X Der vurderes ikke, at være forhold af betydning, 
som kan medvirke til gener. 
Lokalplanområdet ligger tæt ved landbrugsarealer, 
som	kan	give	begrænsede	lugtgener.	Der	findes	
allerede regler på dette område, som ikke kan re-
guleres af lokalplanen. 
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Jord 
Forureningsklasser,
jordbundsforhold

X Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanom-
rådet.
Dele af lokalplanområdet langs Regstrup Å er ud-
peget	som	områdeklassificeret.	De	udpegede	om-
råder vil ikke indgå i bebyggede områder.

Grundvand 
Afstande til vandforsyning/ 
boring, indvindingsområder/ 
grundvandsbeskyttede moræ-
nelag i området

X Nr. Jernløse Vandværk har forsyningspligten i om-
rådet. Vandværket ligger xxx meter fra lokalplan-
området.
I henhold til Regionplan 2005-2012 ligger lokalpla-
nområdet i et område udpeget med særlige drikke-
vandsinteresser og nitratfølsomt område.

Overfladevand	
Afledning	af	befæstede	area-
ler, tagarealer til søer, åer, 
grøft og dræn, risiko for spild 
med forurenede stoffer

X Der er ikke regn- eller spildevandsledninger i nær-
heden af lokalplanområdet.
(undersøges nærmere)
Der er mulighed for, at regnvand nedsives i lokal-
planområdet. Gennem regnvandsbassin kan van-
det ledes til Regstrup Å (?)

Udledning af spildevand
Hvordan håndteres spildevand

X Det bør nærmere beskrives hvor regnvand skal le-
des hen. Lokal nedsivning vil være en mulighed

Indvirkning i forhold til eksiste-
rende forurening/ Xmiljøbelast-
ning 
Hvilke eksisterende aktiviteter 
medfører miljøbelastning i dag.
Samlet belastning i området 
ovenstående dvs. underpunk-
ter samlet set

Der dyrkes landbrug på hele arealet. Størstedelen 
dyrkes traditionelt med markafgrøder. Nærmest 
Regstrup Å afgræsses.
Forureningen fra både den nuværende og kom-
mende anvendelse til parcelhusområde vurderes at 
være begrænset.

Ressourceanvendelse
Arealforbrug
Udlæg i forhold til strategi og 
visioner

X Der gives plads til indtil 105 parcelhuse og indtil 26 
boliger i række eller dobbelthuse. Antallet af de to 
typer vil variere afhængig af hvad der vælges i det 
område, hvor der er mulighed for begge typer.
Der vil desuden være mulighed for at placere en 
institution i lokalplanområdet.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommu-
neplanens rammebestemmelser

Energiforbrug
Opførelse og drift

X Boliger opføres som lavenergibebyggelse. Der vil 
ikke blive tilslutningspligt til hverken fjernvarme 
eller naturgas. Området ligger uden for disse forsy-
ningsområder,

Vandforbrug
Kapacitet, bortledning, recirku-
lation etc.

X Området vandforsynes fra Nr. Jernløse Vandværk, 
Skovvej 5, 4420 Regstrup.
Overfladevand	skal	så	vidt	muligt	nedsives	inden	
for området

Produkter, materialer, råstoffer
Bæredygtighed, levetid aldring 
etc.

X Bebyggelse skal opføres i godkendte materialer.
Boliger opføres som lavenergibebyggelse.

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer

X Ingen særlige forhold. Gældende lovgivning skal 
opfyldes.

Affald, genanvendelse
Restprodukter, sortering, gen-
brug etc.

X Affaldshåntering skal ske i henhold til Holbæk 
Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Admi-
nistrationen af regulativerne varetages af Holbæk 
Forsyning.
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Befolkning og sikkerhed
Demografi
arbejdspladser, omsætning, 
bosætning og skattegrundlag

X Der bliver mulighed for ca. 120 nye boliger og en 
institution.

Arbejdsmiljø 
Hensyn, sikkerhed, beskyttelse 

X Ingen forhold

Svage grupper (f.eks. handi-
cappede) 
Adgangs- og parkerings-for-
hold ect.

X Adgangsforhold skal opfylde bygningsreglementets 
krav. Veje, fællesarealer og lignende steder skal 
udformes i henhold til DS 105, Udearealer for alle.

Brand, eksplosion, giftpåvirk-
ning
Risikoforhold, afstande, hen-
syn etc.

X Der er ikke forhold, som giver grund til særlige for-
holdsregler. Bebyggelsen skal udformes i henhold 
til bestemmelser om brandsikkerhed.

Skyggevirkninger og øvrige 
naboforhold 
Nærhed, udsigt, lysindfald etc.

X Der vurderes ikke at være forhold omkring skygge 
eller udsigt, som i væsentlig grad vil påvirke na-
boer. Fra bebyggelsen nord for lokalplanområdet vil 
udsigten over markerne blive ændret. Men der sker 
ikke ændringer i forhold til tidligere planlægning. 

Trafik
Sikkerhed/tryghed	Trafiksik-
kerhed oversigt, hastighed og 
oplevelse af tryghed etc.

X Der vil blive adgang til lokalplanområdet fra Ring-
vej. Der skal ske en vurdering af nærhed til even-
tuelt kryds ved Holløsevej. Det skal afklares om 
Holløsevej kan have udkørsel til Ringvej.
Der er givet mulighed for alternativ eller ekstra ind-
kørsel til lokalplanområdet fra Holløsevej.
Vejene vil blive udformet i kurvede forløb, hvilket vil 
medvirke til en lavere hastighed. Det bør overvejes, 
om der skal ske yderligere hastighedsdæmpende 
tiltag.

Energiforbrug
Ændring i forbrug, effektivise-
ring af drift.

X Der	er	ikke	offentlig	trafik	i	eller	ved	lokalplanom-
rådet.	Der	findes	dog	busholdeplads	for	flere	linjer	
ved hallen, som ligger i gåafstand fra lokalplanom-
rådet. 
Der vurderes ikke at kunne måles en begrænsning 
af	energiforbruget	ifm	trafik.

Trafikmønstre
Trafikmønstre,	trafikmængder,	
transportbehov, fordeling mel-
lem	typer	af	trafikanter	etc.

X Ingen ændring 

Støj 
Ændring af støjbelastning (tra-
fik),	hensyn	til	omkringboende,	
hvordan forebygges og be-
grænses etc.

X Skovvejen ligger 400 meter syd for lokalplanom-
rådet. Skovvejen vil inden for en årrække blive 
udbygget til motorvej. Det vurderes ikke at være 
nødvendigt med støjdæmpende tiltag i lokalplan-
området.
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Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger
Holbæk Kommune vurderer at lokalplanforslaget…….. ikke er om-
fattet af lovens krav om miljøvurdering, da lokalplanforslaget alene 
fastsætter anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag 
for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. lovens § 3 stk. 2 (Lov nr. 936 af 24. sep. 2009 om miljø-
vurdering af planer og programmer).


