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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.plandata.dk 

 

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men kan indskrænke de muligheder 

for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen giver. 

 

 

Forslag til Tillæg 5 til tŀǊǘƛŜƭ ōȅǇƭŀƴ nr. 6 

 

Forslag til Tillæg 5 er udarbejdet af Hørsholm Kommune. 

 

Lokalplanforslaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 til 

udsendelse i offentlig høring i perioden 6. december 2019 til 17. januar 2020. 

 

Indsend dit høringssvar* til: 

 

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (angiv lokalplannavn i emnefeltet) 

 

eller til 

 

Hørsholm Kommune 

Center for By og Ejendomme 

Ådalsparkvej 2 

2970 Hørsholm 

 

*Vi gør opmærksom på, at navne, adresser og emailadresser er offentligt tilgængelige i sagen. 

mailto:blivhoert_byudvikling@horsholm.dk
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Redegørelse 

 

Oversigtkort over lokalplanområdet 

 

Lokalplanområdets beliggenhed 

Lokalplanområdet er et større område på ca 165 ha, beliggende i den østlige del af 

Hørsholm Kommune. Området ligger i byzone og indenfor kystnærhedszonen til 

Øresund og afgrænses mod øst af Øresund og mod vest af Sanskevej. Mod 

nordvest grænser området op til Hørsholm Idrætspark og Rungsted Gymnasium. 

Mod nordøst grænser området op til Sophienberg Slot og skovarealerne, der 

ligger i tilknytning hertil. Mod syd afgrænses området af Rungstedvej og længere 

mod nord ligger Kokkedal Station. Kystbanen løber igennem området i nord-

sydgående retning. Landskabet indenfor området er præget af et mere kupereret 

terræn. Terrænet stiger fra øst mod vest og fremstår højest langs Sanskevej og 

Parkvej.  

 

Lokalplanområdet omfatter samtlige matr. nr., der er oplistet i Partiel byplan

nr. 6. § stk. 1 og som er beliggende indenfor lokalplanens 

afgrænsning på kortbilag 1 i dette tillæg. 

 

Lokalplanens baggrund og formål 

Der ønskes en revision af det gældende plangrundlag for området, der i dag er 

omfattet af Partiel byplan nr. 6. Tillægget skal fremadret sikre, at området 

udvikles hensigtsmæssigt og i overenstemmelse med de oprindelige intentioner 

for området og der ønskes ikke yderligere fortætning. Området ønskes fastholdt 

som et villaområde med et grønt præg uden de facto opdeling af grunde der 

indrettes til to familier. Formålet med tillægget er derfor, at der indenfor området 

ikke kan opføres 2-familiehuse, da det skønnes at udvande den enkelte ejendoms 
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grønne karakter pga. et øget behov for etablering af befæstede arealer til garager, 

carporte, udhuse, samt parkering. Indbliksgener ønskes endvidere begrænset i 

videst mulig omfang. 

 

Formålet med tilllægget er endvidere at bevare og fastholde det grønne 

vejbillede. Derfor foreslås en ny bestemmelse, der fastlægger en byggelinje 5 

meter fra skel mod vej 

 

Eksisterende forhold og bebyggelsesstruktur 

Området fremstår i dag som et meget sammensat område med stor diversitet. 

Det er fuldt udbygget og består hovedsageligt af boliger.  Der er mange 

fritliggende villaer med større haveanlæg, der bidrager til områdets åbne 

karakter. I den nordlige del af området finder man et sammenhængende tæt lav 

boligområde ved Sophienbergvej. Ved Hulsøege er der opført klynger af 

sammenbyggede gårdhavehuse. Ved Rungsted Sundpark er der i slutningen af 

1990erne opført en etageboligbebyggelse med beliggenhed ud til Øresund. 

Centralt i området finder man Bolbroengen, der i dag anvendes som et grønt 

rekreativt område. Området bærer præg af, at der er foretaget en løbende 

udstykning og udbygning af området. I dele af området er der en stor variation i 

grundstørrelser. En del grunde er udstykket til koteletgrunde, hvilket vidner om en 

senere fortætning af de ellers oprindelige større villagrunde. Store dele af 

området fremstår med boligbebyggelser, der er meget forskelligartede og med 

bebyggelser fra mange forskellige årtier. Imellem de ældre villaer ligger nogle 

nyere og mere traditionelle parcelhuse og ensartede boligenklaver. Især mod 

sydvest fremstår området med en høj koncentration af større og ældre villaer, 

hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige med høj bevaringsværdi 1-3. 

Mange af de bevaringsværdige bebyggelser er opført i slutningen af 1800 tallet og 

starten af 1900 tallet. 

Området fremstår samlet set med en grøn struktur, hvilket skyldes den forholdsvis 

lave udnyttelsesgrad. Flere parceller fremstår med større haveanlæg, der er en del 

ældre og større træer i området og en stor koncentration af beplantning langs 

vejene, der bidrager til områdets grønne struktur. 
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Fotos fra Lokalplanområdet 

 

 
Lokalplantillæggets indhold 

Tillægget indeholder 2 bestemmelser ved bebyggelsens omfang og placering. Den 

ene bestemmelse er en ændring af § 5 stk. 1 i Partiel byplan nr.6, der bestemmer 

følgende: 

 ”At der på hver parcel kan tillades opført 1 beboelsesbygning med 2 selvstændige 

lejligheder.” 

 Ændringen består i, at der på hver ejendom fremover kun kan opføres en 

beboelsesbygning med en bolig til en familie. Det tillades således ikke længere, at 

der på hver ejendom kan opføres 2 selvstændige lejligheder. Det er stadig muligt 

at bygge i 2 etager i dele af området jf. Partiel byplan nr. 6 - men med 1 

beboelsesbygning, der kan indrettes til en bolig for en familie.  

  

Endvidere suppleres Partiel byplan nr. 6 § 3 med en bestemmelse vedr. 

byggelinjer mod vej. Tilføjelsen består i, at der indføres en bestemmelse om en 

byggelinje på 5 meter fra skel mod vej på samtlige ejendomme indenfor 

lokalplanområdet. Formålet er at styrke det grønne vejbillede. 
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Forhold til anden planlægning og lovgivning 

 

Kommuneplan 2017-2029 

Lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens rammeområde 1.B20 - 

boligområde. Inden for område 1.B20 gælder følgende rammer for indholdet i 

lokalplaner: 

 

Rammenummer 1.B20  

Rammenavn Nord for Rungstedvej 

Områdets anvendelse Boligområde 

Maks. bebyggelsesprocent 30 

Maks. etageantal 2 

Minimum grundstørrelse 1000 m² inkl. evt. andel i fællesareal 

Særlige bestemmelser På grunde over 4.000 m² kan tæt-lave 

bebyggelser med grunde under 1.000 

m² pr. bolig tillades på baggrund af en 

samlet bebyggelsesplan.  

Ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser. Ligger i 

indvindingsopland. 

 

Zonestatus Byzone 

 

Forslag til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 er således i overensstemmelse 

med Kommuneplan 2017 -2029 og der udarbejdes derfor ikke 

kommuneplantillæg. 

 

Forhold til gældende planer  

Indenfor området gælder Partiel byplan nr. 6 med tilhørende tillæg 1-4.  

Endvidere er bevaringsværdige bygninger i området omfattet af Lokalplan 143. 

 

Partiel byplan nr. 6 
Tillæg 5 omfatter hele området for Partiel byplan nr. 6 for dele af 

Rungsted og Vallerød By. Tillægget omfatter dog ikke Tillæg 1-4 til Partiel byplan

nr. 6 Tillægget ophæver ikke Partiel byplan nr. 6, men erstatter og supplerer

enkelte bestemmelser som beskrevet i afsnit om bestemmelser § 5

”Forhold til gældende planer”. 
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Partiel ōyplan nr. 6 Tillæg 1-4 

Tillæg 1 
Tillæg 1 omfatter et mindre område indenfor Partiel byplan nr. 6, der reserveres 

til vandforsyningsanlæg, oplagsplads for vejmaterialer, stianlæg og anlæg til brug 

for fritdsformål. Bestemmelserne i Tillæg 5 er ikke gældende for Tillæg 1. 

 
Tillæg 2 
Tillæg 2 omfatter et mindre område i den nordvestlige del af Partiel byplan nr. 6, 

der reserveres til offentlige formål, som gymnasium, kommuneskole, 

børneinstitution samt tilhørende parkeringsanlæg. Bestemmelserne i Tillæg 5 er 

ikke gældende for Tillæg 2. 

 

Tillæg 3 

Tillæg 3 omfatter et mindre område i den sydvestlige del af Partiel byplan nr. 6, 

der reserveres til et mindre boligområde der er opført efter en samlet plan. 

Bestemmelserne i Tillæg 5 er ikke gældende for Tillæg 3. 

 

Tillæg 4 omfatter et mindre område ved Vallerød Gadekær i den nordvestlige del 

af Partiel byplan nr. 6 der reserveres til offentlige formål. Bestemmelserne i 

Tillæg 5 er ikke gældende for Tillæg 4. 

 
 
Lokalplan 143 - bevaring af Hørsholm 

Indenfor Partiel byplan nr. 6 er bevaringsværdige bygninger indenfor 

området omfattet af Temalokalplan 143 der omfatter de ejendomme, der ved 

bygningsregistrering har fået SAVE-karakteren 1-3, og som ikke i forvejen er 

omfattet af bevaringsbestemmelser gennem fredning, bevarende lokalplaner eller 

servitutter. Tillæg 5 ændre eller erstatter ikke bestemmelser i lokalplan 143 for 

bevaringsværdige bygninger i området. 

 

Zonestatus 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 

 

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 lokalplantillægget er der gennemført en 

screening af planens miljøpåvirkning. 
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Hørsholm Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en 

miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Lokalplantillægget 

muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter der i 

størrelse eller karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 



Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6                                                                                                                  
Hørsholm Kommune 

 
 

10 
 

Bestemmelser  

 
Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 
I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018) med 

senere ændringer fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område 

i Hørsholm Kommune: 

 

§ 1 Formål 

 

Formålet med Tillæg 5 er: 

 

 at understøtte oplevelsen af området som et villakvarter med store 

grunde og et grønt præg, 

 at undgå en de facto opdeling af grundene 

 at styrke det grønne vejbillede 

 

§ 2 Bebyggelsens omfang og placering 

 

2.1 Der kan indrettes en beboelsesbygning med en bolig til en familie, på hver 

ejendom. 

 
2.2 Der fastlægges byggelinjer på 5 meter fra skel mod vej, der sikrer det grønne 

vejbillede. 

 

§ 3 Afgrænsning 

 

3.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter samtlige 

ejendomme og vejarealer, der er nævnt i Partiel byplan nr. 6 § 1. 

 

 

§ 4 Aflysning af servitutter 

 

4.1 Der ophæves ingen servitutter med dette tillæg. 
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§ 5  Forhold til gældende planer 

5.1 Tillæg 5 omfatter hele området for Partiel byplan nr. 6 for dele af 

Rungsted og Vallerød By. Lokalplantillægget ophæver ikke Partiel byplan

nr. 6 men erstatter eller supplerer enkelte bestemmelser. 

Med endelig vedtagelse af Tillæg 5 udgår dele af § 5 ”Villabebyggelse” i 

Partiel byplan nr.6:  
 

Det drejer sig om følgende: 

”På hver parcel må kun opføres 1 beboelsesbygning som må indeholde 

indtil 2 beboelseslag og kælder og højst 2 selvstændige lejligheder.” 

 

Den sidste del af ovenfor viste sætning ”og højst 2 selvstændige 

lejligheder” udgår og erstattes af Tillæg 5 § 2 som bestemmer, at der på 

hver ejendom kun kan indrettes en beboelsesejendom med én bolig til én 

familie. 

 

5.2 De eksisterende vejbyggelinje bestemmelser i Partiel byplan 6 § 3 

suppleres med byggelinjebestemmelser i dette tillæg jf. § 2, som 

bestemmer at ”der indenfor området fastlægges byggelinjer på

              5 meter fra skel mod vej, der sikrer det grønne vejbillede.” 

 

 

§ 6 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

 

 6.1 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 

udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende 

lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 

 

 6.2 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. 

 

6.3         Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets 

              offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et

              år efter offentliggørelsen. 
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Vedtagelsespåtegning 

 

Lokalplan xxx er vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 

xx.xx.xxxx. 

 

 

Morten Slotved              / Pernille Halberg Salamon 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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