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Hvad er en lokalplan?
Ifølge Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en
lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet.
Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der
gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder,
herunder nedrivning af bebyggelse.
Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de
ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser
om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser.
Kommunens lokalplaner kan ses på www.horsholm.dk og www.plansystem.dk
En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men kan indskrænke de muligheder
for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen giver.

Forslag til Lokalplan 170
Forslag til Lokalplan 170 er udarbejdet af Hørsholm Kommune. Museum
Nordsjælland har bistået med udarbejdelse af områdets historie i redegørelsen.
Lokalplanforslaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx 2019 til
udsendelse i offentlig høring i perioden xx til xx.
Indsend dit høringssvar til:
blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (skriv Lokalplan 170 i emnefeltet)
eller til
Hørsholm Kommune
Plan og Byudvikling
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
* I Henhold til persondataforordningen gør Hørsholm kommune opmærksom på, at navne, adresser
og emailadresser er offentligt tilgængelige.
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Redegørelse

Oversigtkort over lokalplanområdet

Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet afgrænses af Usserød Kongevej mod vest, Højmosen mod nord,
Plejecenteret Sophielund mod øst og Bolbrovej mod syd.
Lokalplanområdet omfatter omfatter matr.nr. matr.nr. 6bc, 6e, 6g, 6h, 6i, del af
7a, del af 7hz, 7dæ, 7ip og 7000 cf af Usserød By, Hørsholm.
Lokalplanens baggrund
Hørsholm Hospital, tidligere Usserød Sygehus havde fra 1759 til 2011 til huse på
grunden, men bygningerne blev i 2017 nedrevet for at give plads til kommende
byudvikling. Hørsholm Kommune købte i oktober 2015 grunden af Region
Hovedstaden og en udviklingsplan for hele området har efterfølgende dannet
baggrund for udbud og salg af parceller på grunden. Inddragelse af borgere,
interessenter og fagfolk på forskellige områder har igennem hele forløbet været
højt prioriteret.
I maj 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en vision og et program, der dannede
grundlag for et parallelopdrag, hvor 3 teams kom med forslag til, hvordan visionen
kunne blive til virkelighed. Med visionen og programmet angav
Kommunalbestyrelsen rammen for det fremadrettede arbejde med
udviklingsplanen. Visionen lød: ”PH Park skal være et nyt, attraktivt boligområde i
Hørsholm præget af nytænkning, variation og med en unik identitet – med
Øresund og natur i forhaven og København lige om hjørnet”
Herefter udvalgte Kommunalbestyrelsen de delelementer fra parallelopdraget,
der skulle udgøre principperne i Udviklingsplanen. Den endelige plan er udformet
i samarbejde mellem Vandkunsten, COBE og SLA.
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Udviklingsplan for PH Park

I december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen ”Udviklingsplan for PH Park”,
der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab. Landskabet
skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, være med
til at give området sin unikke karakter. Hovedgrebet er et sølandskab, hvor der
mellem bebyggelserne sikres plads til landskabet og det grønne og blå, en
forudsætning for planen er derfor, at parkering primært etableres i konstruktion
under terræn. I forbindelse med udviklingsplanen traf Kommunalbestyrelsen en
principbeslutning om at investere i landskabet, herunder terrænarbejder,
adgangsveje mm. Og Novafos har endvidere truffet beslutning om at investere i
søen, der kan være med til at løse fremtidige klimamæssige udfordringer i
området.
Udviklingsplanen dannede efterfølgende grundlag for 2 udbud, først udbud af
byggefelt 1 og 2 i februar 2018, hvoraf byggefelt 2 blev solgt. Senere på året
udbød Hørsholm kommune byggefelt 1, 3 og 4. Der blev i marts 2019 indgået en
betinget købsaftale på byggefelt 1, 3 og 4. Tilbudene, der er udpeget som vindere,
følger Udviklingsplanens principper for bebyggelse.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør 56.906 m². Området er op igennem
tiden udbygget og i forbindelse hermed er terrænet blevet bearbejdet. I 2017 blev
de gamle hospitalsbygninger nedrevet for at give plads til den kommende byudvikling.
Vejbetjeningen sker i dag fra henholdsvis Bolbrovej og Højmosen, endvidere er
der adgang til den sydøstligste del af grunden fra stikvejen Hasselvej. Mod øst er
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View fra sydvest med med udsigt over del af lokalplanområdet samt Sophielund Plejecenter

området forbundet med Plejecenteret Sophielund med en stiforbindelse. Sophielund Plejecenter omfatter ældreboliger, plejeboliger og aktivitetscentret Sophielund. Sophielund er vejbetjent via privat fællesvej fra Alsvej. Plejecenteret er beliggende på en hævet flade, ca. 3,5 m over terrænet i lokalplanområdet.
Områdets historie
I 1759 blev det første sygehus i Hørsholm opført i området. Det blev dog allerede i
1775 revet ned, da den nye Kongevej skulle løbe der, hvor sygehuset lå. I 1819
skænkede Kong Frederik VI egnen to bygninger til sygehusformål i Usserød med
plads til 10 patienter. Sygehuset fik navnet Hirschholm Distrikt Sygehus.
Op igennem tiden er sygehuset blevet udvidet og da det lukkede i 2011 rummede
det ca. 20.000 m² etageareal, med 170 medarbejdere og 44 sengepladser. Tilbage
i 1994 da Sygehuset var i sin ”storhedsperiode” var der 700 ansatte og 194
sengepladser.
Efter lukningen flyttede funktionerne på hospitalet overvejende til Hillerød og
Gentofte hospitaler. Bygningerne stod herefter tomme. Hørsholm Kommune
købte grunden i 2015.
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for,
at der kan etableres boliger og et rekreativt landskab i området PH Park. Området
planlægges bebygget med 4 boligklynger, lokalplanen fastlægger klyngernes
placering og sikrer, at bebyggelse ligger som tætte klynger af huse i en rekreativ
park. Bebyggelserne skal bestå af en sammensætning af bygningstypologierne
rækkehuse, etagehuse og tårnhuse, og skal placeres så de danner et indre
gårdrum der danner fælles opholdsareal for den enkelte klynge.
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PH Park: Sølandskabet med eksempel på bebyggelser

Lokalplanen har desuden til formål at udlægge et rekreativt område med offentlig
adgang og sikre, at der kan etableres en sø hvor håndtering af regnvand, både fra
egen grund og fra opland kan ske. Der er ligeledes udlagt et underjordisk
spildevandsbassin. For at skabe plads til landskabet skal parkering primært
etableres under terræn. Lokalplanen fastlægger endvidere vej- og stisystem samt
tilslutning til det omkringliggende vejnet.
Lokalplan 170 afløser Lokalplan 126 for Hørsholm Sygehus og Sophielund for så
vidt angår denne lokalplans områdeafgrænsning.
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Hovedgreb i udviklingsplanen: Forbindelser, centralt rekreativt landskab, boligklynger og fællesskab

Lokalplanens indhold
Lokalplanen viderefører Udviklingsplan for PH Parks principper for bebyggelse og
landskab og giver mulighed for realisering af bebyggelse i 4 klynger. Hovedgrebet
består af tre dele.
 Der skal skabes forbindelser ind i gennem området og eksisterende
forbindelser skal styrkes.
 Der skal via bebyggelsernes placering i landskabet skabes et rekreativt
offentligt tilgængeligt landskab.
 Bebyggelsernes placering skal danne et indre gårdrum med et fælles
opholdsareal for den enkelte klynge.
Bebyggelsernes omfang og placering
Lokalplanen gør det muligt at etablere 27.000 etagemeter til boliger fordelt på 4
byggefelter. I stueetagerne kan der etableres fællesfaciliteter til boligerne,
herunder køkken, spisesal, aktivitetsrum, værksteder og gæsteværelser mm.
Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre, at bebyggelsen integreres i
det omkringliggende rekreative og offentligt tilgængelige landskab og at
bebyggelse i klyngen organiseres omkring et indre gårdrum, der har en mere
privat karakter.
Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser der skal sikre at parkering
primært sker under terræn, således landskabet såvidt muligt friholdes for biler og
forbeholdes rekreativ brug. Parkeringskældrene skal udover parkering indeholde
areal til affald og affaldssortering, cykelparkering, depotrum samt mulighed for at
lade enten elbil eller -cykel, hvad enten den er privat eller fælles.
Parkeringskældre skal primært etableres under hvert byggefelt, men kan
forbindes, så flere parkeringskældre er sammenhængende. Fra hvert enkelt
gårdrum skal der skabes adgang til parkeringskældrene.
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Bebyggelserne udseende
Boligklyngerne skal ligge som fortættede boligøer omkring søen, hver klynge med
en ensartet karakter og materialesammensætning. Det sammenbindende element
mellem alle fire boligklynger skal være en base af lyse tegl. Materialer over denne
base kan sammensættes af ekempelvis træ, tombak, zink og naturskifer,
Lokalplanen fastsætter, at der skal være en varieret materialesammensætning på
tværs af de fire boligklynger, så hver boligklynge får sin egen identitet og er med
til at skabe et varieret og sammensat område. Basens materialer skal være i lys gul
tegl, med mulighed for at variere i form, forbandt og tone. Nedenstående billeder
viser referencer på farve mm.

Basen: Referencer på en lys gul tegl

Lys gul tegl: Det kan eksempelvis være D72 tegl fra Petersen Tegl
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PH Park: Eksempel på snit igennem en klynge

Terræn og højder
Lokalplanen fastlægger en eller flere grundkoter i de enkelte byggefelters
gårdrum, og fastlægger ligeledes maksimale bygningshøjder for de enkelte
byggefelter inden for hver boligklynge.
Landskabet
I PH Park bor man tæt på naturen, og grænsen mellem privatsfæren og det
offentlige, grønne rum er flydende. Bebyggelsens placering skaber forskellige
situationer, og derfor er der både store, åbne rum med plads til fællesskaberne og
mere intime, afskærmede rum. Fælles for dem alle er, at naturen er helt tæt på.
Det indre gårdrum har mere privat karakter og er for bebyggelsens beboere.
Området rundt om boligklyngerne skal etableres som et rekreativt offentligt
tilgængeligt landskab. Landskabet skal give mulighed for ophold og der skal
mellem husene skabes mulighed for sociale møder, ophold og rekreativ brug af
arealerne i et oplevelsesrigt landskab. Sølandskabet, byparken og de mange
stiforbindelser i området skaber øget herligheds- og oplevelsesværdi. Der er
mulighed for spontane og uorganiserede møder mellem beboere og besøgende i
området, og samspillet mellem en tilgængelig bypark og private uderum skaber
attraktionsværdi og synergieffekt i området og i de nærliggende omgivelser.
Arboretet i Hørsholm er Danmarks Nationalarboret. Det blev etableret i 1936 og
rummer ca. 2000 forskellige arter af træer og buske. I PH Park videreføres
Arboretets diversitet og forskningsbaserede tilgang til beplantning. Den store
viden om forskellige arters trivsel i det danske klima kombineres med den nyeste
forskning inden for urban vegetation og klimaforandringer. Sammen former de
landskabet og giver karakter til landskabet i PH Park.
Hjørnet af Usserød Kongevej og Bolbrovej skal fungerer som et selvstændigt grønt
område og som hovedankomst for bløde trafikanter til PH Park. Området kaldes
Byparken og den åbnes op, så den bliver en pendant til områderne i den sydlige
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del af Usserød Kongevej. Ligesom ved Dronningedammen og Hørsholm Kirke
danner de eksisterende træer den rumlige overgang til omgivelserne, mens en
varierende bundbeplantning skaber et frodigt, naturligt udtryk og er med til at
tegne de indre rumligheder.
Landskabet skal indeholde areal til håndtering af regnvand, herunder en sø, der
løser regnvandshåndtering inden for lokalplanområdet samt for et større opland.
Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der etableres et underjordisk
spildevandsbassin i den østligste del af grunden. Over dette underjordiske bassin
skal der gives mulighed for rekreativt ophold, herunder boldspil mv.

Parkering, adgangsveje og stier
Lokalplanen fastlægger veje og stier, herunder tilslutning til eksisterende vej- og
stinet. Adgange til området skal ske fra henholdsvis Bolbrovej og Højmosen.
Befæstede brandveje skal sikre uhindret adgang til udrykningskøretøjer og
servicevej for Novafos og renovationskøretøjer. Disse veje vil blive udformet, så
de ikke i hverdagen anvendes til motoriserede køretøjer, men indgår som en
naturlig del af uderummet.
Stierne skal forbinde ind igennem området og skabe oplevelsesrige ruter igennem
landskabet og arealet ved søen, samt forbinde de 4 klyngers gårdrum.
Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig under terræn, dog skal der
ved mindre boliger (under 60 m²) kun etableres 1 parkeringsplads.
Herudover skal der etables 8 parkeringspladser pr. klynge på terræn i umiddelbar
nærhed til klyngen.
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Cykelparkering etableres primært i parkeringskældre, der kan dog etableres
cykelparkeringsarealer i forbindelse med klyngens indre gårdrum. Der skal
etableres 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.

PH Park – Eksempel på hvordan bebyggelse møder landskabet.

Grundejerforening
Der skal stiftes en grundejerforening til at varetage de fælles grundejerinteresser i
lokalplanområdet, herunder drift og pleje af landskabet omkring bebyggelserne.
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Forhold til anden planlægning og lovgivning
Fingerplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af Landsplandirektiv for hovedstadsområdets
planlægning, Fingerplan 2017 og er beliggende i ydre storbyområde. Forslag til
Lokalplan 170 er i overensstemmelse med Fingerplan 2017.
Kommuneplan 2017-2029
Lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens rammeområde 1.O14. Inden
for område 1.O14 gælder følgende rammer for indholdet i lokalplaner:
Rammenummer
1.O14
Rammenavn
Sygehus
Områdets anvendelse
Boliger og offentlige formål
Maks. bebyggelsesprocent
50
Maks. etageantal
3
Minimum grundstørrelse
Særlige bestemmelser
Stationsnært område. Ligger i område
med særlige drikkevandsinteresser.
Zonestatus
Byzone
Lokalplan 170 er ikke i overensstemmelse med Kommunplanramme 1.O14, derfor
udarbejdes der sammen med lokalplanen et kommuneplantillæg der muliggør
bebyggelse i op til 6 etager, bebyggelsesprocenten for området som helhed
bibeholdes på 50%. Svarende til i alt 27.000 m2 bebyggelse.
Eksisterende lokalplaner
Området er i dag omfattet af Lokalplan 126 for Sygehus og Sophielund. Ved
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Lokalplan 170, erstatter denne
Lokalplan 126 for lokalplanomådet.
Naturbeskyttelsesloven
Ingen arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Planloven, kystnærhed
Lokalplanområdet ligger i en afstand af ca. 2,5 km fra kysten midt i eksisterende
bebyggelse. Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse eller anlæg, der vil påvirke
kystområdet visuelt.
Drikkevandsinteresser (OSD)
Lokalplanområdet er beliggende inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser. Her skal der ved administration af miljølovene stilles krav
til grundvandsbeskyttelse.
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Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Støj
Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges arealer til støjfølsom
anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved
etablering af afskærmningsforanstaltninger.
Fund og fortidsminder
Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog
sagtens fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med
byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning
et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet
anmode Museum Nordsjælland 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 Museum
Nordsjælland, jf. museumslovens § 27.
Jordforurening
Der er efter Hørsholm Kommunes oplysninger hverken konstateret jordforurening
på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 inden for området.
Det betyder dog ikke, at der ikke findes jordforurening i området, men at en
eventuel forurening ikke er registreret af myndighederne. Konstateres
jordforurening i forbindelse med nedrivning eller jordarbejde på ejendommen,
skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Al jord i byzone er som udgangspunkt
klassificeret som lettere forurenet. Al flytning af overskudsjord fra området skal
således anmeldes til kommunen.
Varmeplanlægning
Lokalplanområdet er i varmeplanen for Hørsholm Kommune udlagt til kollektiv
forsyning med fjernvarme. Bygningerne kan også opføres med f.eks. optimeret
lavemperatur fjernvarme eller ultra lavtemperatur fjernvarme i kombination med
varmepumper.
Spildevandsplanlægning
Lokalplanområdet er i spildevandsplanen udlagt til separatkloakering. Kloakering
af bebyggelsen skal derfor udføres som separatsystem. Afvanding af
parkeringsarealer skal godkendes af Hørsholm Kommune.
Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 50. I henhold til
spildevandsplanen må denne ikke overstiges uden forsinkelse eller tilbageholdelse
af regnvandet.
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Der etableres et landskabeligt udformet regnvandsbassin med permanent
vandspejl. Her håndteres overfladevand fra bebyggelsen PH Park samt
opstrømsarealet uden for lokalplanområdet.

Lov om miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at
der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en
screening af planens miljøpåvirkning.
Hørsholm Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en
miljøvurdering, da:
•

•

•

•
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Der er udarbejdet trafikanalyser der viser, at de øgede trafikmængder
der vil komme i forbindelse med byggeri i PH Park vil kunne indgå i
planlagte trafikoptimering langs Usserød Kongevej. Det vurderes at de
øgede trafikmængder ikke vil få sandsynlige væsentlige indvirkninger
på miljøet.
Lokalplanen muliggør en en udbygning med op til 250 nye boliger,
svarende til en bebyggelsesprocent på 50. En bebyggelsesprocent på
50 er ikke fremmed for bebyggelse langs Usserød Kongevej. Derfor
vurderes denne fortætning i byen ikke at få væsentlige indvirkninger
på miljøet.
Lokalplanen muliggør et rekreativt landskab, der vurderes som en
positiv tilføjelse af rekreative værdier til områdets nye beboere og
øvrige Hørsholm-borgere.
Lokalplanen vil bidrage positivt til at klimasikre Hørsholm, idet den
muliggør en sø til regnvandshåndtering og et underjordisk
spildevandsbassin. Søen er placeret i den eksisterende lavning i
området og den fungerende strømningsvej udvides til en lavning, der
kan rumme og opstemme overfladevandet fra et stort opland – større
end behovet inden for egen matrikel – og kan medvirke til at forsinke
regnvandet og dermed klimasikre såvel matriklen som dele af
oplandet.
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Bestemmelser
Lokalplan 170 for boligområde PH Park.
I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19.01.2018) med
senere ændringer fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område
i Hørsholm Kommune:
§ 1 Formål
Formålet med lokalplanen er:
 at udlægge området til boligformål,


at der i relation til boliger kan etableres fælleshuse og gæsteboliger



at fastlægge 4 boligklyngers placering og sikre, at bebyggelse i den enkelte
klynge placeres omkring et indre gårdrum,



at udlægge et rekreativt og varieret landskab med offentlig adgang,



at der i landskabet sikres areal til håndtering af regnvand, herunder areal
til en sø og areal til et underjordisk spildevandsbassin,



at fastlægge vej- og stisystemet såvel internt som tilslutningsmuligheder
til det omgivende vej – og stisystem,



at bilparkering og cykelparkering hovedsageligt etableres under terræn,



at der oprettes en grundejerforening, der skal varetage drift og
vedligehold af fælles anlæg og arealer.

§ 2 Afgrænsning
2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr.
matr.nr. 6bc, 6e, 6g, 6h, 6i, del af 7a, del af 7hz, 7dæ, 7ip og 7000 cf af
Usserød By, Hørsholm. Samt matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse
udstykkes herfra.
2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanområdet opdeles i 6 delområder, som vist på kortbilag 3a og
figur 1.
3.2

Figur 1: Delområder

17
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fællesfunktioner herunder gæsteværelser (beboelse) til overnatning,

Lokalplan 170

Hørsholm Kommune

vaskerum, forsamlingsrum mv. Bebyggelsen skal fremstå som en
sammensætning af bygningstyperne rækkehuse1, etagehuse og tårnhuse,
fordelt som vist på kortbilag 3b.
3.3

Der må ikke opføres enfamiliehuse i området.

3.4

I de indre gårdrum i delområde 1-4 kan der etableres fællesfaciliteter til
boligerne, såsom skure og drivhuse.

3.5

I delområde 1-4 kan der etableres kældre til bil- og cykelparkering. De skal
disponeres og dimensioneres, så der kan etableres beplantning i
gårdrummene. Parkeringskældre kan forbindes under terræn på tværs af
klyngerne.

3.6

I delområde 1-4 kan der etableres mobilantenner på tårnhusenes tage.

3.7

Delområde 5 udlægges til rekreativt grønt område og må ikke bebygges.
Der kan i området anlægges gæsteparkering. Offentligheden skal have
adgang til delområde 5.

3.8

Uanset bestemmelsen i § 3.7 kan der inden for delområde 5 opføres
bebyggelse til formål, der knytter sig naturligt til et boligområde, såsom
en legeplads, miljø og affaldsstationer, transformerstationer, gangbroer,
skure og lignende bygninger.

3.9

Delområde 6 udlægges til rekreativt grønt område og må ikke bebygges.
Der kan i området anlægges offentlig cykelparkering. Offentligheden skal
have adgang til delområde 6.

§ 4 Udstykning
4.1
Delområde 1 - 4 skal udstykkes som en selvstændige storparceller som
vist på kortbilag 2. Hver parcel skal have andel i fællesarealet - delområde
5.
4.1

Byparken (delområde 6) samt den primære sti (markeret med rødt, sti HG) vist på kortbilag 3 kan udmatrikuleres.

4.1

Yderligere udstykning må ikke finde sted.

1

I denne lokalplan er rækkehuse at forstå som etageboliger i byggelovens forstand, idet der er
fælles kælderarealer under bebyggelsen (lejlighedsskel), hvorfor der ikke kan ske udstykning.
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Højmosen og Bolbrovej som
vist på kortbilag 3a og på figur 2.

Figur 2: Adgangsveje

5.2

Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed og
udformning som vist på kortbilag 3a.

5.3

Fra vejadgang A-B og C-D skal der sikres adgang til parkeringskældrene.
Rampeanlæg til parkering kan placeres udenfor delområde 1-4.

5.4

Vejen E-F skal anlægges som servicevej, denne adgang anvendes som
adgangsvej til det underjordiske spildevandsanlæg.

5.5

Den primære sti G-H skal anlægges som service- og cykelvej, med en
bredde på min. 3 meter.

5.6

Der skal anlægges befæstede brandveje F-I som vist på kortbilag 3a, samt
brandredningsarealer som vist på kortbilag 3a.

5.7

Belysning af veje og færdselsarealer skal være afskærmet, så belysningen
ikke medfører blændingsgener for omboende.

5.8

Figur 4: Parkeringskældre

Parkering
Parkering i delområde 1-4 skal ske i parkeringskældre som vist på figur 3
og 4. Parkeringskældre kan forbindes under terræn på tværs af delområde
5.

Figur 3: Princip - parkering under terræn

5.9

Der skal etableres mindst 1,5 p-plads pr. bolig i parkeringskælder under
terræn i delområde 1-4. Dog skal der for boliger under 60 m² etableres
mindst 1 p-plads pr. bolig.

5.10

Der skal i parkeringskældre under hvert byggefelt etableres minimum 6
handicapparkeringspladser i hvert delområde ud over de i § 5.9 p-pladser
heraf skal mindst 2 anlægges til kassebiler. Handicapparkeringspladser
skal etableres højest 10 meter fra elevatorer.
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5.11

Udover parkeringspladser i parkeringskældre skal der etableres minimum
10 gæsteparkeringspladser til hvert delområde, heraf skal én være
handicapparkeringsplads. Parkeringspladserne skal etableres på terræn i
delområde 5.

5.12

Der skal etableres minimum 2 cykelparkeringspladser til hver bolig. De
skal placeres i enten parkeringskældre eller indre gårdrum til hvert
delområde.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

6.2

20

Delområde 1-4
Der må maksimalt opføres 27.000 m² til boligformål, hver klynge skal
bestå af en varieret sammensætning af boligtyperne: rækkehuse,
etagehuse og tårnhusesom vist på kortbilag 3b og i princippet som vist på
figur 5.

Figur 5: Boligtyper

Fordelingen af etageareal på de forskellige boligtyper skal ske i henhold til
nedenstående skema:
Byggefelt 1

Maks. etageareal

I alt

7000 m²

Etagehuse

Ca. 2800 m²

Tårnhus

Ca. 2000 m²

”Rækkehuse”

Ca. 2200 m²

Byggefelt 2

Maks. etageareal

I alt

6000 m²

Etagehuse

Ca. 1400 m²

Tårnhus

Ca. 1700 m²

”Rækkehuse”

Ca. 2900 m²

Byggefelt 3

Maks. etageareal

I alt

6500 m²

Etagehuse

Ca. 3400 m²

Tårnhus

Ca. 1700 m²

”Rækkehuse”

Ca. 1400 m²

Byggefelt 4

Maks. etageareal

I alt

7500 m²

Etagehuse

Ca.3200 m²

Tårnhus

Ca. 2000 m²

”Rækkehuse”

Ca. 2300 m²

Figur 6: Boligtyper
Rød – Etagehuse
Gul – Tårnhuse
Blå – ”Rækkehuse”
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For at mindske terrænforskel fra landskab til grundkote i gårdrum
fastlægges der i nedenstående skema en endelig gårdrumskote(r), et
maksimalt antal etager samt en maksimal tagkote for de enkelte
byggefelter, se dog §6.4.

Byggefelt 1

Maks belægningskote på basen Maks etager

Maks tagkote

Byggefelt 1a

21

3

30

Byggefelt 1b

21

6

39

Byggefelt 1c

22

4

44

Byggefelt 1d

22

3

31

Byggefelt 1e

22

3

31

Byggefelt 1f

22

4

34

Byggefelt 2

Maks belægningskote på basen Maks etager

Maks tagkote

Byggefelt 2a

21

3

30

Byggefelt 2b

21

6

39

Byggefelt 2c

21

4

33

Byggefelt 2d

21

3

30

Byggefelt 2e

21

3

30

Byggefelt 3f

21

4

33

Byggefelt 3

Maks belægningskote på basen Maks etager

Maks tagkote

Byggefelt 3a

22

3

31

Byggefelt 3b

22

6

40

Byggefelt 3c

22

4

34

Byggefelt 3d

22

4

34

Byggefelt 3e

23

2

29

Byggefelt 3f

23

3

32

Byggefelt 3g

23

4

35

Byggefelt 4

Maks belægningskote på basen Maks etager

Maks tagkote

Byggefelt 4a

24,5

3

33,5

Byggefelt 4b

24,5

6

42,5

Byggefelt 4c

24,5

3

33,5

Byggefelt 4d

24,5

4

36,5

Byggefelt 4e

24,5

3

33,5

Byggefelt 4f

24,5

4

36,5
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6.4

Delområde 1-4 udgør hver én klynge, bebyggelsen i den enkelte klynge
skal placeres omkring et indre gårdrum, hvorfra der er adgang til
boligen/opgangen.

6.5

Kældrene skal placeres, så der ikke opstår krav om udstykning – jf.
byggelovens §10A.

6.6

Tekniske anlæg må ikke placeres på bebyggelsernes tage. På tage må dog
etableres solcelleanlæg og mindre tekniske anlæg som vejrstationer til
styring af bebyggelsens indeklima, mobilantenner, ventilationshætter
o.lign.

6.7

Den maksimale tagkote gælder ikke for de i §6.6 nævnte anlæg.

6.8

Parabolantenner må ikke opsættes.

6.9

Basen3
Basen skal hæves over landskabskoten, således at alle gårdrum ligger min
40 cm og maks 100 cm hævet over terræn. Basens belægningskote
fremgår af § 6.3.

Figur 8: Grå = Basen

6.10

6.11

3

Der kan være niveuforskydninger i gårdrummet for at møde det
omkringliggende landskab, forskydninger skal ske i form af trappe og
ramper.
Delområde 5
I delområde 5 vist på bilag 3 kan med kommunalbestyrelsens særlige
tilladelse opføres mindre bygninger, skure o.l. til cykelparkering og
renovation mv, der skal placeres i forbindelse med de på kortbilag 3
angivne parkeringsarealer.

Ved basen forstås dæk over parkeringskældrene, som er hævet over det
omkringliggende regulerede terræn.
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Figur 7: Grøn - Indre gårdrum

Hørsholm Kommune

6.12

Lokalplan 170

Delområde 6
I delområde 6 vist på kortbilag 3a kan der etableres overdækkede
cykelparkeringspladser.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1

Basen og den nederste del af bygningerne skal udføres i lys gul tegl, så der
skabes et sammenbindende element i på tværs af de enkelte boligklynger
i PH Park.

7.2

Materialevalg over basen skal være med til at at skabe variation i klyngen
og klyngerne imellem. Materialer over teglet skal være naturskiffer, træ,
tombak eller zink.

7.3

Gavle skal udføres i samme materiale som facaden, så facadebeklædning,
vinduesåbninger og andre principper fra facaden føres med rundt til
gavlen.

7.4

Altaner skal være indeliggende eller fremstå som udskæringer i facaden.
Delvist udhængende altaner kan tillades, såfremt de fremstår som en
integreret del af byggeriets øvrige udformning og farvesætning.

7.5

Tage på etagehuse og tårnhuse må ikke fremstå som saddeltage eller
flade tage. De varierede tagflader skal medvirke til at boligerne i de
øverste etager kan opnå interessante rumligheder med dobbelthøje rum,
skæve loftsflader og anderledes tagterrasser.

7.6

Tekniske installationer, udluftninger o.lign. på tag skal udføres eller
afskærmes, så de fremstår som en integreret del af den øvrige
bebyggelses arkitektur – jf. § 6.5.

§ 8 Ubebyggede arealer
Delomåde 5
8.1
Landskabet skal fremstå som en park med et varieret naturpræg, som vist
på kortbilag 6a og 6b.
8.2

Stier skal anlægges som i princippet vist på kortbilag 4. Stierne i
landskabet skal forbinde ind igennem området og skabe oplevelsesrige
ruter igennem landskabet og arealet ved søen, samt forbinde de 4
klyngers gårdrum med parken.

8.3

Der skal med beplantning skabes forskellige zoner i landskabet, der må
ikke hegnes med fast hegn.
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8.4

Landskabet skal indeholde areal til håndtering af regnvand, herunder en
sø til regnvandshåndtering. Alt regnvand indenfor lokalplanområdet skal
føres til søen.

8.5

Der kan etableres et underjordisk spildevandsbassin i den østligste del af
grunden som vist på kortbilag 3a. På overfladen over det underjordiske
bassin skal der gives mulighed for rekreativt ophold, leg mv.

8.6

Eksisterende træer skal bevares, så de er med til at give området
identitet. Træerne er udpeget på kortbilag 2.

8.7

Oplag uden for bygninger må ikke finde sted.

8.8

Ved belysning af færdselsarealer, skiltning mv. skal belysningskilder
afskærmes således, at blænding undgås og således, at lyspunkter ikke i
væsentlig omfang kan ses fra lokalplanområdets omgivelser.

8.9

I delområde 5 kan der etableres en legeplads som vist på kortbilag 4 illustrationsplan

§ 9 Tekniske anlæg
9.1
Der skal etableres en sø, der også fungerer som et forsinkelsesbassin i
landskabet mellem klyngerne, som vist på bilag 3. Her håndteres alt
regnvand fra bebyggelse i PH Park.
9.2

Der kan etableres et underjordisk spildevandsbassin som vist på kortbilag
3a.

9.3

Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

§ 10 Støj
10.1.1 Det skal sikres, at områdets støjfølsomme arealanvendelser ikke belastes
med et støjniveau fra trafik, der overstiger de gældende grænseværdier.
§ 11 Grundejerforening
11.1
Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for grundejere
inden for hvert delområde 1-4, såsnart en udmatrikulering har fundet
sted. 4

4

Bestemmelser om grundejerforening findes i en deklaration, der er udarbejdet for
lokalplanområdet i forbindelse med grundsalg
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Grundejerforeningerne for delområderne skal etablere en fælles
grundejerforening, der skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg
og grønne områder i delområde 5. 5

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før:


De i §§ 5.8-5.10 nævnte parkeringspladser er anlagt, således at der er
etableret de til den enkelte bebyggelse krævede p-pladser.



Den i § 9.3 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted.



De i § 8.1 nævnte opholdsarealer til delområde 1-4 er anlagt, således at
der er etableret de til den enkelte bebyggelse krævede arealer.



Den i § 9.1 nævnte sø i landskabet mellem klyngerne er etableret.



Den i § 11.1 nævnte grundejerforening er etableret.

§ 13 Aflysning af planer og servitutter
13.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan
170 ophæves Lokalplan 126 for så vidt angår denne lokalplans område.
§ 14 Lokalplanens retsvirkninger
14.1
Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge § 18 i Lov
om planlægning, kun udstykkes, bebygges og anvendes i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne
i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra
lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny
lokalplan, dog jf. Planlovens § 19.
14.2

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan
Kommunalbestyrelsen ekspropriere jf. planlovens § 47.

§ 15 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
15.1
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Hørsholm Kommune, må området
ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige
plan. Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod
5

Bestemmelser om grundejerforening findes i en deklaration, der er udarbejdet for
lokalplanområdet i forbindelse med grundsalg
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udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
15.2

Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet,
kan kommunalbestyrelsen jf. planlovens § 17, stk. 2 give tilladelse til, at
ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets
offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et
år efter offentliggørelsen.)

Vedtagelsespåtegning
Lokalplan 170 er vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den
xx.xx.xxxx.

Morten Slotved
Borgmester
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KORTBILAG 6a
Beplantningsplan - Zoner
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Søbred

Buskgrupper med enkelte træer

Skov

Naturgræs med solitære
træer og trægrupper
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