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INDLEDNING 

AllerØd byr~d Ønsker med denne lokalplan
 
at samle bestemmelserne fra byplanvedtægt
 
nr. 3 og fredningsdeklarationen i en plan,
 
ligesom man Ønsker skovbyggelinien oph~
 

vet.
 

Det eksisterende boligomr~de vest for Tok

kekØb hegn, omr~de I i denne lokalplan, er
 
delvis beliggende indenfor naturfrednings

lovens 300 m skovbyggelinie. Dette forhold
 
betyder, at der indenfor denne linie ikke
 
uden Fredningsnævnets tilladelse mg place

res bygninger, skure, campingvogne og lig

nende.
 
Ligeledes er der for dette omr~de tinglyst
 
en fredningskendelse, der fastlægger, at
 
udseendet af bygninger, der placeres in

denfor en afstand af 300 m fra skoven,
 
skal godkendes af Fredningsnævnet.
 

At omrgdet ved TakkekØb hegn er belagt med
 
nævnte bestemmelser betyder, at tilbygnin

ger og ændringer af forskellig art, d.v.s
 
rene tilbygninger, havestuer, havemure,
 
pejse, carporte, udhuse m.v., skal godken

des af Fredningsnævnet inden AllerØd kom

mune kan godkende en sgdan sag.
 
Dette forhold medfØrer en urimelig og me

get langsommelig administration for omr&

dets beboere, hvorfor Fredningsnævnet har
 
anmodet AllerØd kommune om at udarbejde en
 
lokalplan, der sikrer indholdet af fred

ningsdeklarationen ved at rumme de nØdven

dige fredningsmæssige bestemmelser.
 

Udformningen af denne lokalplan tager sig

te p& at udgØre plangrundlag for en over

dragelse af p&taleretten efter frednings

deklarationen fra Fredningsnævnet til Al

lerØd kommune, og for en ophævelse af
 
skovbyggelinien.
 
Intentionen søges blandt andet gennemfØrt
 
ved at overfØre de detaljerede bestemmel

ser fra fredningsdeklarationen og fra den
 

omr~det gældende byplanvedtægt til lo
kalplanen. 

LOKALPLANENS FORMAL 

Form~let med denne lokalplan er: 

at AllerØd kommune p& baggrund af denne 
lokalplan kan f~ ovedraget Frednings
nævnets kompetence ifØlge fredningsde
klarationen, og 

LOKALPLANOMRÅDET
 

i 



at	 lokalplanen ligeledes kan udgØre plan
grundlag for Fredningsstyrelsens oph~ 

velse af skovbyggelinien efter natur
fredningsloven, jfr. indledningen . 

. LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanen er opdelt i ornr&derne I og II. 

Omr~de I er den eksisterende villabebyg
geIse. I omr&de I sker der ingen ændring i 
forhold til de nugældende bebyggelsesregu
lerende bestemmelser. Omr~dets anvendelse 
er boligform&l, bebyggelsesprocenten mg 
maksimalt ~re 25, og bygninger mg kun 
opfØres i en etage. 
Ud fra intentionerne om at overfØre Frec 
ningsnævnets kompetence til AllerØd kommu
ne medtages bestemmelserne fra frednings
deklarationen i lokalplanen. 

Ornr&de II udlægges til offentlig form&l og 
mg kun anvendes til park eller lignende 
rekreative anlæg. 

OMRÅDEINDDELING 
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING 

§ 15-rammer. 

Ornr&det er omfattet af § 15-ramrnernes om
r~de D13 og i overensstemmelse hermed • 
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1 Lokalplan nr. 209, boligomr~de langs 
~ TåkkekØb hegn. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 
287 af 26. juni 1975) fastsættes herved 
fØlgende bestemmelser for det i § 2 nævnte 
omr&de. 

§ 1. Lokalplanens formål 

Lokalplanen har til forrn§l: 

at	 overfØre kompetencen efter frednings
deklarationen til kommunen 

at	 udgØre grundlag for en ophævelse af 
naturfredningslovens skovbyggelinie i 
omr&det. 

§ 2. Områdets afgræ~sning og zonestatus 

2.1.	 
SKOVBYGGELINIE 

Lokalplanen afgrænses som vist pc§. side 1 1 
og omfatter fØlgende matr.nre.: 

9 a, 9 aa, 9 bk, 9 bl, 9 bm, 9 bn, 9 bo, 
9 bp, 9 bq, 9 br, 9 bs, 9 bt, 9 bu, 9 bv, 
9 bx, 9 by, 9 bz, 9 tæ, 9 bØ, 9 ca, 9 eb, 
9 ec, 9 cd, 9 ee, 9 ef, 9 cg, 9 eh, 9 ei, 
9 ck, 9 cl, 9 cm, 9 cn, 9 co, 9 ep, 9 cq, 
9 er, 9 es, 9 et, g eu, 9 ev, 9 ex, 9 cy, 
9 cz, 9 cæ, 9 eØ, 9 da, 9 db, 9 de, 9 dd, 
9 de, 9 df, 9 dg, 9 dh, 9 di, 9 dk, 9 dl, 
9 dm, 9 dn, 9 do, 9 dp, 9 dq, 9 dY, 9 ds, 
9 dt, 9 du, 9 dv, 9 dx, 9 dy, 9 dz, 9 d:e, 
9 dØ, 9 ea, 9 eb, 9 ee, 9 ed, 9 ee, 9 ef, 
9 eg, 9 eh, 9 ei, 9 ek, 9 el, 9 em, 9 en, 
9 eo, 9 ep, 9 eq, 9 er, 9 es, 9 et, 9 eu, 
9 ev, 9 ex, 9 ey, 9 ez, 9 eæ, 9 eØ, 9 fa, 
9 fb, 9 fe, 9 fd ," g fe, 9 ff, 9 fg, 9 fh, 
g fi, 9 fk, 9 fl, 9 fro, g fn, g fa, g fp, 
9 fq, 9 fr, 9 fs, 9 f t , 9 fu, 9 fv, 9 fx, 
g fy, 9 fz, 9 fæ, g fØ, 9 ga, 9 gb, 9 ge, 
9 gd, 9 ge, 9 gf, 9 gg, 9 gh, 9 gi, 9 gk, 
9 gi, 9 gro, g gn , 9 go, 9 gp, g gq, g gr, 
g gs, 9 gt, 9 gu, 9 gv , 9 gx, 9 gy, g gz, 
9 gæ, 9 gø, 9 ha, 9 hh, 9 he, 9 hd, 9 he, 
9 hf, 9 hg, 9 hh, 9 hi, 9 hk, 9 hl, g hm, 
9 hn, 9 ho, 9 hp, 9 hq, 9 hr, 9 hs, 9 ht, 
g hu, g hv, 9 hx, 9 hy, g hz, 9 hæ, g hØ, 
9 ia, 9 ib, 9 ic, 9 id, g ie, 9 ef, g ig, 
9 ih, g ii, 9 ik, 9 il, 9 im, g in, 9 io, 
9 ip, g iq, g ir, 9 is, 9 it, 9 iu, g iv, 
g ix, 9 iy, g i z, g iæ, 9 iØ, 9 ka, g kb, 
9 ke, 9 kd, 9 ke, 9 kf, 9 lI, 9 1m, 9 In, 
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................ 9 lo, 9 lp, 9 lq, 9 Ir , 9 ls, 9 It, 9 lu,

/ .........
 

9 Iv, 9 ly, 9 rnq, 9 ITæ, 26 a, 26 c, 26 d, 
26 e, 26 f , 26 g, 26 h , 26 i, endvidere 
"af" , "agil , "ah", "aili, II al" , "am", "an", 
"aoll , "ap", "aq" , 'I ar " , "as", nat" , "au", 
"ay", "az" , "aæ", "aØ", "ba" og "bb" , allE 
af LillerØd by og sogn, samt alle parcel
ler, der efter den 1 • maj 1979 udstykkes 
fra nævnte ejendomme. 

2.2. 

Lokalplanens omrgde opdeles i omr~derne I 

og II som vist pg kortet i margenen. 

§ 3. Områdets anvendelse 

Ornre§de I 

3. 1 • 

Ornrgdet m& kun anvendes til boligformgl. , Bebyggelsen mg kun best~ af &ben lav bo
ligbebyggelse. 

OM RADE INDDE LI NG 
3.2. 

pg	 hver parcel mg kun opfØres og indret
tes en beboelsesbygning med sædvanligt 
tilhØrende udhus og garage. Beboelsesbyg
ningen mg hØjst indeholde 2 lejligheder. 

3.3. 

Byrgdet kan tillade, at der p& ejendommen 
drives en s§.dan virksomhed, san alminde· 
ligvis kan udfØres i beboelsesomr&der un
der forudsætning af, 

at	 virksomheden drives af den, der bebor 
den p&gældende ejendom, 

at	 virksomheden efter byr~dets skØn drives 
p~ en s~dan rngde, at ejendommens karak
ter af beboelsesejendom ikke forandres 
(herunder ved skiltning eller lignen
de), og amr&dets karakter af boligomr~
de	 ikke brydes, 

at	 virksomheden ikke medfØrer ulempe for 
de omboende, 

at	 virksomheden ikke medfØrer behov for 
parkering, der ikke er plads til p& den 
pagældende ejendom. 

Ejendommene m& i øvrigt ikke benyttes til 
nogen form for erhvervsvirksomhed. 

+ l ... 3 + z. + 
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3.4. 

2
Transformerstationer pg indstil 20 ro 
grundareal og ind~il 3 m i hØjden kan op
~tilles under iagttagelse af de i denne 
lokalplan fastsatte regler om afstand til 
naboskel og vej og om bebyggelsens udform
ning i overensstemmelse med den Øvrige 
be~yggelse i kvarteret. Dog mg stationerne 
opfØres i naboskel, n~r hØjden ikke er 
over 2,5 m. 

Omr~de II 

3.5 

Omr&de II ~dlægges til offentlige formgl 
og det pg kortbilag Al med priksignatur 
viste areal mg kun anvendes til park eller 
lignende rekreative anlæg. 

3.6. 

Indenfor det pg kortbilag A 1 med kryds
skravering viste omr~de pg ca. 13 x 13 m, 
syd for vandt~rnet kan der efter et pro
jekt udarbejdet af grundejerforeningen og 
godkendt af AllerØd kommune placeres bæn
ke, borde, sandkasse m.v. 

§ 4. Udstykninger' 

4. 1. 

Ingen grund m~ udst~kkes med en mindre 
stØrrelse end 700 m (eksklusiv eventu
elt Itkoteletben lt 

) eller i en mindre bredde 
end 21 m. IIKoteletben" skal udlægges i en 
bredde af 4 m. 

§ 5. Vej- og stiforhold 

5. 1. 

Der pglægges fØlgende byggelinier, jfr.
 
kortbilag A 1.
 

Østside af Frederiksborgvej 33 m fra vej

midte.
 
Vestside af Skovvang 11 ro fra vejrnidte,
 
dog mindst 31,25 ro fra skovgærdets fod.
 
Begge sider af Fuglevang 11 ro fra vejmid

te •
 

Nordside af ørnevang indenfor
 
lokalplanomrgdet 11 m fra vejmidte,
 
langs Øvrige veje 10 m fra vejmidte,
 
ved vendepladser 5 m fra vejskel,
 
langs 5 ro brede stier 7,5 ID fra stimidte,
 
langs 3 m brede stier 4 m fra stimidte.
 

HjØrnegrunde skal have brudt hjØrne pg 5 m 
og pglægges oversigtslinier efter vejlov
givningens regler. 

5.2. 

Veje indenfor lokalplanomr&det kan udfor
mes som stilleveje, lege- og opholdsomr~
der efter færdselslovens § 40 efter et af 
grundejerforeningen udarbejdet projekt. 

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering 

6. 1. 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte e

jendom mg ikke overstige 25.
 

6.2. 

Ingen bygning m~ opfØres i mere end en
 
etage.
 

6.3. 

Overkant af stuegulv mg hØjst ligge 40 cm
 

over terræn.
 

6.4.
 
Q • o
Taghældning ffid ikke overstlge 30 • 

6.5. 

Udhus skal ~re sammenbygget med beboel

seshus eller garage/carport.
 

6.6. 

'Ingen bygning m& opfØres nærmere vejskel
 
end 5 m.
 
Afstanden mellem en bygning og skel til
 

.nabogrund m~ ikke ~re mindre end 2,5 m. 
Dog kan garager, carporte, drivhuse samt 
bygninger til udhusforrn~l opfØres i nabo
skel eller nærmere naboskel end 2,5 m n&r 
bebyggelsen iØvrigt opfylder bestemmelser
ne i bygningsreglementet. 



•
 

6.7. 

For omr~de I gælder, at bebyggelsen kan 
opfØres sam dobbelthuse eller opfØres i 
naboskel efter en af byr~det for flere 
grunde godkendt fælles bebyggelsesplan. 

§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 

7 • 1 • 

I delomr~de A, jfr. kort i margenen, skal 
tage p& beboelsesbygninger og tilbygninger 
hertil udformes som sadeltag med 30 
hældning og brændt tegl. 

I.	 delomr~de B skal tage udformes som sa
. o 00 ld,=ltag med hældnlng 20 -3 • BØ gepla

der mg ikke anvendes. 

I delomr&de C skal tage udformes med mak
o 

simalt 30 hældning. Tagmaterialer efter 
frit valg. 

7.2. 

Garagebygninger, carporte, terasser og 
lignende skal opfØres med facader af samme 
materialer som beboelseshuset eller i ren 
trækonstruktion. Tagkonstruktion og -mate
rialer efter frit valg. 

7.3. 

Ingen form for skiltning eller reklame~ 

ring mg finde sted. 

7.4. 

Blanke og reflekterende tagmaterialer m& 
ikke anvendes. Ps. tagflader kan etableres 
solfangere, efter ~rmere godkendelse. I 
forbindelse med modtagelse af TV-signaler 
direkte fra satelitter skal antenneforhol
dene i forbindelse henned godkendes af by
rftdet. 

7.5. 

Til udvendige bygningssider mg ikke an
vendes materialer, san efter byr&dets skØn 
virker skæmmende. 

§ 8. Ubebyggede	 arealer 

8. 1. 

Det p& kortbilag A1 med priksignatur vi



•
 

•
 

ste areal i omr~de II udlægges til offent
ligt omr~de, fælles friareal for bebyggel
sen. 

8.2. 

Terrænregulering skal godkendes af byrg
d~t.	 Skr~ningsanlæg skal udfØres med mak
simale hældninger 1: 1,5 og med skr§ninger
ne startende mindst 0,4 m fra skel. Jfr. 
ski tse' a i margenen.
 
Mod g(~nsidig naboerklæring kan terrænregu

lering tillades etableret med havesten?
mur. Jfr. skitse b i margenen. 

8. 3. 

Indenfor omr~de II er parkering, telt 
slagning og camping ikke tilladt pg area
let mellem skovdiget og vejen, ligesom der 
ikke mg henkastes affald p& dette omrgde . 

§' 9.	 Servitutter 

9. 1. 

Den under 13. oktober 1962 tinglyste ud
stykningsdeklaration aflyses for fØlgende 
afsnit: 

Afsnit 2: Hegning, afsnit 3: Terrænregule
ring, afsnit 4: Bebyggelsens omfang, ud
formning og udseende, afsnit 5: Byggeli 
nier og oversigtsarealer, afsnit 6: Bebyg
gelsens placering, afsnit 11: ~jendomrnens 

benyttelse, afsnit 13: punkt II, III og 
IV • 

9.2. 

Den under 5. oktober 1962 tinglyste fred
ningsdeklaration aflyses under den betin
gelse, at p~taleretten efter denne dekla
ration overdrages Alle~Ød kommune, jfr. 
§ 12, 12'. ~. 

§ 10.	 Eventuelle tilladelser eller dispen

sationer fra andre myndigheder 

10. 1 • 

Uanset foranst&ende bestemmelser ~g der 
ikke foretages ændringer af eksisterende 
lovlige forhold, fØr skovbyggelinien efter 
naturfredningsloven er ophævet af Fred
ningsstyrelsen, og pg dette tidspunkt da 
kun i overensstemmelse med denne lokal
plan. 

TERRÆ.NREGULERING J SKEL 



'"' '5. 

~ ~ 10. 2. Vedtage Isespå teg ning 
O-e 
~ anset foranstgende bestemmelser m~ der1 "kke foretages ændringer af eksisterende
 
'c ovlige forhold, fØr Fredningsnævnet har
 
~ odkendt en aflysning af fredningsdeklara

l ion af 5. oktober 1962, og p~ dette tids

unkt, da kun i overensstemmelse med denne 
okalplan. 

Allerød byr&d, den 15. oktober 1980. 

pg byr~dets vegne
11. Ophævelse af byplanvedtægt 

Den under 15. februar 1964 af Boligmini

steriet godkendte byplanved~gt nr. 3 i
 . 

LillerØd ophæves. lA. Bille 
stadsingeniØr 

• § 12. Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr~dets endelige vedtagelse og of
fentliggØrelse af lokalplanen mg ejendom

me, der er omfattet af planen, ifØlge kom

muneplanlovens § 31, kun udstykkes, bebyg

ges eller i Øvrigt anvendes i overensstem

melse med planens bestemmelser. Den eksi

sterende lovlige anvendelse af en ejendom
 
kan fortsætte san hidtil.
 

Byr&det kan meddele dispensation til min

dre væsentlige lempelser af lokalplanens
 
bestemmelser, under forudsætning af, at
 
det ikke ændrer den særlige karakter af
 
det omr~de, der søges skabt ved lokalpla

nen.
 

• Mere ~sentlige afvigelser fra lokal~lanen
 

knn kun gennemfØres ved tilvejebringelse
 
af en ny lokalplan.
 

Private byggeservitutter og andre til 
standsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen. 
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Stempel kr., Akt: Skab 13 nr. ,:; J-. 
(Udfyldes af dommerkontoret)Matr. nr. 9 a ffi. fl. 

Matr. nr.. l d
Ll lerø by, Lillerød. 

(Ejerlejlighedsnr. ) 
r-------~----_.. 

Bilag 

August Jørgensen Advokater 

Anmelder:
 

Anmelder:
 
Allerød Kommune
 

G~de og husnr. 

Teknisk 'Forvaltning 
Rådhusvej l 
3450 Allerød. 

pATEGNING. 

I lokalplan 209 for et boligområde langs Tokkekøb Hegn tinglyst den
 

la. marts 1981 slettes i § 9, stk. 9.1, 2. afsnit: "Afsnit 2: Heg

ning".
 

Allerød Byråd, "den 28. juni 1983.
 

k~~<
-: _.__-;::=J=z 

lA. Bil'le
Aksel Smith Møller stadsingeniØr

fg. borgmester 

INDFØRT I DAGBOGEN, 

29. JUN 83 * O19 O1 9 

RETTEN I HILLERØD I '1.
 
LYST AKT. (J NR. b 1 :r .
 

. G.e~partens rigtighed bekræftes 
CIvildommeren i Hillerød m.v. · 

B.IRTHE NIELSEN 
oa6S. 


