


LOKALPLAN NR. 1.18
l B3 Boligområder Jyllinge Syd - Skibsvejs- og Planetvejskvartererne.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.18, 1B3 Boligom-
råder i Jyllinge Syd - Skibsvejs- og Pianetvejskvartererne, ende-
ligt.

Hensigten med lokalplanen er at få fastlagt bestemmelserne om områdernes
fremtidige anvendelse, bebyggelse og udseende.

Lokalplanen omfatter Skibsvejene og Planetvejene syd for Jyllingecen-
tret. Områderne er bebygget med parcelhuse.

Lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen.

Forslaget til lokalplanen var fremlagt i 8 uger fra den 30.01.1997
til og med den 02.04.1997. I høringsperioden indkom en række indsi-
gelser og bemærkninger, som har givet anledning til en række ændringer i
den endelige plan.

Lokalplanens baggrund og formal

Den aktuelle baggrund for at udarbejde denne lokalplan er byrådets
ønske om at få fastlagt nogle mere ensartede og tidssvarende bestem-
melser for hele Jyllinge syd.

Områderne har hidtil været reguleret gennem 4 udstykningsdeklaratio-ner
fra begyndelsen af 1960'erne.

Formålet med lokalplanen er at regulere den fremtidige anvendelse,
bebyggelse og udseende af de enkelte ejendomme i området, således at
området fremstår som et parcelhusområde med et åbent, grønt udtryk.

Lokalplanen skal endvidere muliggøre overførsel af 2 mindre arealer
fra landzone til byzone.

Eksisterende forhold og bindinger

Lokalplanen omfatter ejendommene på Baunegårdsvej (16-70 lige nr.),
Dragevej, Evertvej, Finnjollevej, Flådevej, Fregatvej, Gondolvej,
Jagtvej, Jupitervej, Kajakvej, Karavelvej, Korvetvej, Kometvej (2-10
lige nr.), Krydservej, Lystbådevej, Marsvej, Merkurvej, Meteorvej,
Neptunvej, Paketvej, Pianetvej (2-24 lige nr.), Plutovej, Saturnvej,
Skonnertvej, Skibsvej, Smakkevej, Snekkevej , Tellusvej, Uranusvej og
Venusvej, samt en del af Strandpromenaden.

Tornhøj børnehave og Jyllinge vandværk er beliggende i landzone. Disse
to ejendomme overføres med vedtagelsen af lokalplanen til byzone.
Resten af lokalplanområdet er beliggende i byzone.



De 4 udstykningsdeklarationer, som området indtil lokalplanens vedta-
gelse har været omfattet af, regulerer anvendelse, bebyggelse og ud-
seende. En række bestemmelser i deklarationerne er ikke i overens-
stemmelse med lokalplanen og vil blive ophævet i forbindelse med lo-
kalplanens endelige vedtagelse.
Det drejer sig om bl.a. facade- og tagmaterialer og opførelse af
selvstændige udhuse.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er opdelt i 5 områder.

* område A,  der omfatter alle de ejendomme,  der ikke er omfattet af
Bl, B2, Cl og C2, d.v.s. de almindelige parcelhuse.

* område Bl, der omfatter Baunegårdsvej 28 - 34, hvor der er mulighed
for at drive liberalt erhverv.

* område B2,  der omfatter Vandmøllegård,  hvor der i dag drives er-
hverv i en del af udhuslængerne.

* område Cl, der omfatter Tornhøj børnehave.
* område C2, der omfatter Jyllinge vandværk.

Område A må anvendes til boligformål - ét enfamiliehus i en etage på
hver ejendom.

Område Bl må anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Område B2

må anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Område Cl må

anvendes til offentlige formål - børneinstitution. Område C2 må

anvendes til kollektive anlæg - vandværk. Lokalplanen fastsætter en

bebyggelsesprocent på 25.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der kan opføres ét enfami-
liehus med tilhørende garage, carport, havestue, overdækket areal og/
eller udhus. I område B2 kan der dog indrettes op til 6 boliger.

Lokalplanen fastlægger ingen restriktioner på valg af facadematerialer.
Tage på enfamiliehuse skal have belægning af tegl, betontagsten, korte
profilplader (bølgeplader) o.lign. Til sekundære bygninger kan også
anvendes visse andre tagmaterialer. Taghældningen må højst være 30°.

Alt byggeri skal holdes min. 5 m fra vejskel.

Forhold til anden planlægning

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 1996-2005 beliggende i rammeområde
1B3, der fastlægger anvendelsen til boligformål med tilhørende kol-
lektive anlæg, offentlige formål, samt nærmere angivne erhvervstyper,
som kan indpasses i boligområderne uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.



Ifølge den gældende varmeplanlægning skal nybyggeri tilsluttes naturgas.
Der er forbud mod el-opvarmning i både eksisterende og nyt byggeri, jf.
lov om varmeforsyning. Nuværende lovlig opvarmning med el kan fortsætte.

Lokalplanens område er beliggende næsten helt ud til Roskilde Fjord
som en del af det i forvejen udbyggede byområde. Den visuelle påvirkning
af kysten vil derfor være minimal og ikke ændre den kystlandskabelige
helhed.



LOKALPLAN NR. 1.18

l B3 Boligområder i Jyllinge Syd - Skibsvejs- og Planetvejskvarterne.

I henhold til lov om planlægning (jfr. lovbekendtgørelse nr. 746 af 16.
august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område:

§ 1. Formål

Lokalplanens formål er:

* at fastholde områdets anvendelse til boligformål med kollektive anlæg
og offentlige formål.

* at regulere omfang og udseende på byggeri.
* at give mulighed for liberalt erhverv i 2 mindre, begrænsede områder.
* at fastholde at der kun kan opføres én bolig i én etage med tilhø-
rende sekundære bygninger på hver ejendom (med undtagelse af matr.
nr. 17 a).

* at give mulighed for, at der kan indrettes op til 6 boliger på
matr. nr. 17 a.

* at overføre 2 ejendomme fra landzone til byzone.

§ 2. Område og zonestatus

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Den omfatter alle ma-
trikelnumrene, der er nævnt i bilag A.

Alle ejendommene i lokalplanområdet er beliggende i byzone undtagen
matr.nr. 17 gt (7.386 m2) og 17 gy (3.909 m2) Jyllinge by, der hidtil
har været beliggende i landzone.

Med lokalplanens endelige vedtagelse er disse 2 ejendomme overført
til byzone.

Lokalplanen er opdelt i 5 områder:

* område A, der omfatter de ejendomme, som ikke er omfattet af Bl, B2,
Cl og C2, d.v.s. de almindelige parcelhuse.

* område Bl,  der omfatter Baunegårdsvej 28 - 34 (matr.nr.  17f, 17gu,
17v og 17gx).

* område B2, der omfatter Vandmøllegård, Skonnertvej 2 (matr.nr. 17a).
* område Cl,  der omfatter Tornhøj  børnehave,  Baunegårdsvej  70
(matr.nr. 17gy).

* område C2,  der omfatter Jyllinge vandværk,  Smakkevej 12 (matr.nr.
17gt).



§ 3. Områdets anvendelse

Område A må anvendes til boligformål.

Område Bl må anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Område

B2 må anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Område Cl må

anvendes til offentlige formål - børneinstitution. Område C2 må

anvendes til kollektive anlæg - vandværk.

§ 4. Udstykninger

Der kan ikke ske yderligere udstykning af ejendommene i området, heller
ikke af matr.nr. 17 a, hvis den ombygges til mere end l bolig.

§ 5. Vej-, sti- og parkeringforhold

Der sker ingen nye udlæg af veje og stier.

Der må ikke etableres overkørsler ud til Strandpromenaden og vejud-
lægget a-b og c-d (se kortbilag l). Der må etableres havelåge til
vejudlægget a-b og c-d, mens det fungerer som grønt friareal.

Det vil være muligt at lave trafikdæmpende foranstaltninger.

P-pladsarealet langs Strandpromenaden udlægges til friareal/p-plads,
som kan indrettes efter en samlet plan, der skal godkendes af byrådet.
Eventuel beplantning skal være lav.

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

For alle 5 områder gælder, at bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom ikke må overstige 25.

I område A og Bl må der kun opføres ét enfamiliehus med én bolig med
tilhørende garager og/eller carporte med udhus på den enkelte ejendom.

Derudover kan der på den enkelte ejendom, som en selvstændig bygning,
opføres ét udhus på max. 10 m2.

Bebyggelse må kun opføres i én etage og facadehøjden må ikke overstige
3,5 m målt fra stuegulv. Stuegulv må højst være l m over naturligt
terræn.

I område B2 må den eksisterende bebyggelse indrettes med udnyttet
tagetage og med max. 6 boliger.

§ 7. Byggelinier

Al bebyggelse skal holdes i en afstand af min. 5 m fra vejskel.



§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden

Taghældningen på bygninger må ikke overstige 30°.

Enfamiliehuse skal opføres med tag af tegl, betontagsten, korte bøl-
geplader eller korte stålplader.

Garager, carporte, havestuer, overdækkede arealer og udhuse kan desuden
opføres med tag af glas, pap eller ufarvede plastplader.

§ 9. Ubebyggede arealer

Den ubebyggede del af ejendommene samt arealer, der er udlagt til
fællesareal eller lignende, skal være vedligeholdt ordenligt.

§ 10. Ophævelse af servitutter

Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves de 4 udstyk-
ningsdeklarationer, med undtagelse af bestemmelsen om beplantnings-
højde i alle 4 deklarationer.

* Deklaration tinglyst den 15.12.1962 og 27.2.1963 med allonge lyst
den 26.1.1972 ophæves, med undtagelse af § 9, sidste sætning.

* Deklaration tinglyst den 29.3.1963 og 25.11.1964 ophæves,  med und-
tagelse af afsnit f., sidste sætning.

* Deklaration tinglyst den 27.10.1961 ophæves, med undtagelse af § 8,
sidste sætning.

* Deklaration tinglyst den 28.1.1970 ophæves,  med undtagelse af afsnit
g., sidste sætning.

§ 11. Lokalplanens retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendomme, i følge lov om planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges
eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af
anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af
lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den
særlige karakter af det område, der søges skabt eller opretholdt ved
lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.

De almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser gælder fortsat, i det
omfang de ikke er fortrængt af bestemmelserne i lokalplanen.



Vedtagelsespåtegning

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Gundsø byråd den 11. juni 1997.

På byrådets vegne:

        Poul Christensen Jørgen Agger
viceborgmester stadsingeniør 
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