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ØLSTYKKE KOMMUNE
Lokalplan nr. 28 for et område beliggende nord for matr.
nr. 4bs og 12mv Ølstykke by, Ølstykke, øst for Frode
Fredegods Vej/ syd for landevej 522 (Frederikssundsvej)
og vest for Ring Syd.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni
1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i
§ 2 nævnte område.

§1. LOKALPLANENS FORMAL
§ 1.1. Lokalplanen har til formål:

at lokalplanområdet opdeles i delområderne A,
B og C,

at delområde A og B anvendes til boligformål,

at delområde C anvendes til offentlige formål,

at der for delområde B fastlægges detaljerede
bestemmelser, vedrørende ændringer af eksiste-
rende bebyggelse, for at sikre et ensartet præg,

at ophæve partiel byplanvedtægt nr. 9 for den
del der er omfattet af lokalplanen.



§2. OMRADE- OG ZONESTATUS
§ 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede

kortbilag og omfatter følgende matr. nr.:

on on >ibt >ibx i ik 1 tp 1-icr 1 ir 1 is 1 it
^ , O , f* / * * / ' ! / l '̂  / •1*1' ' ' f ' l / ' ' /
1 -jU -j iv i -jX i iy -j -|Z -j i<3e i iø 1 ̂ aa -j ^ab
11ac/ nad^ iiae, naf^ nagf nahf naif i ^ ak /
1 -jal i iam -j -jan 1 ̂ ao 1 iap 1 -jacf i -jar i ^as
nat, nau, nav, nax, iiay, iiaz, n335,
1-jba^ i-|bb iibc 11^^, 11be, 11b^/ 1'
-j -j bi 11 bk 11 bl 11 bm 11 bn 11 bo 1 •
11 br 11 bs 11 bt 11 bu -i i bv 11 bx 11 by 1 -i bzi i / i i / i i / i i / i ' / ' i / ' i - * / i ' /

1lbøf 11ca/ ncb^ iicc f ncd^ ncef ncf f
11 ch 11 ci 11 ck 11 cl 11 cm 11 en 11 co
11°C[/ 11cr/ 11CS/ 11*, 11e11, 11°̂ , 11«,
11CZ, 11e80, 1100, 11da, 11db, 11dc, 11dd,

1 ide iidf iidg 1idh 1idi 1idk 1idl 1idm
11dn, 11do, 11dP, 11d<3, 11dr, 11ds, 11dt, 11du,
ndv, iidx, ndy, ndz, n̂ , ndø, nea, neb,
nec, ned, nee, nef, iieg, iieh, iiei, iiek,
iiel, n8111/ nen. iie°/ iieP/ ne<ï/ 11er/ iies/
net/ neu/ nev/ nex/ iiey/ iiez/ r
nfa/ iifb, iifc, nfd, iife, nff, r
iifi, nfk, iifl, iifm, iifn, iifo, r
•M f r i if s iift iifu iifv iifx iify nfzM / I I / M / M / ' l / l ' / l ' - 7 / ' ' /
11fæ, 11f^, 11^a, 11^b, 119e, 1l9d, 1l96f 119^,
1199, 1l9n, 119Î, H9k, 1191, lig"1, 1l9n, 119°,
1l9Pr 1l9q, 1l9rf 1l9Sf 119^, 119U/ 119V,
119Y, 119Z, 1193e, 1190, 11ha, 11hb, 11hc,
1 ihe i ihf i ihg i «ihh i ihi i ihk 1 ihl 1 ihmi i , i i , i i ^ * , i i , i i , i i , i i , i i ,
11hn, 11ho, 11hP, 11hcl, 11hr, 11hs, 11ht, 11hu,
1 ihv^ iihx^ iihy^ iihz^ 1 ihæ^ iihø^ - j -
1lic i iid i iie 1 iif 1 iig 1 iih 1 «
1 iil i iim i lin 1 iio ^ iip 1 lier i •
I I , I I , I I , I I , I l - f , I I ^ L , l

1iit^ iiiu iiiv iiix iiiy 1iiz 1•
1lka^ 11^^ 11kc 11kd 11ke 11k^ 1'
1 iki i ikk i ikl iikm 1ikn iiko 1ikpi i / ' i / ' i / i « / ' i / ' « / i » - ^ /
1lkr^ ii^sr ii^t^ ii^uf llkvf 11kx, 11kY, 11kz,
11kæ og 11kØ alle af Ølstykke by, Ølstykke samt
parceller der efter den 1. marts 1983 er udstyk-
ket fra nævnte ejendomme.

Fodnote: Lokalplanområdet har byzonestatus.



§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
§ 3.1. Delområde A og B.

§ 3.1.1. I delområde A må bebyggelsen kun bestå af åben,
lav bebyggelse (parcelhuse).

I delområde B må bebyggelsen kun bestå af tæt,
lav bebyggelse (rækkehuse).

§ 3.1.2. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes
én bolig.

§ 3.1.3. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen dri-
ves en sådan virksomhed, som almindeligvis kan
udføres i beboelsesområder under forudsætning
af:

jat virksomheden drives af den, der bebor den
pågældende ejendom,

at virksomheden efter byrådets skøn drives på
en sådan måde, at ejendommens karakter af bebo-
elsesejendom ikke forandres (herunder ved skilt-
ning og lignende), og områdets karakter af bo-
ligområde ikke brydes,

at virksomheden ikke medfører ulempe for de
omboende,

at virksomheden ikke medfører behov for par-
kering, der ikke er plads til på den pågældende
ejendom.

Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen
form for erhvervsvirksomhed.

§ 3.2. Delområde C.

§ 3.2.1. Området må kun anvendes til offentlige formal.

§ 3.3. Fælles bestemmelser for område A, B og C.

§ 3.3.1. Der må indenfor området ikke udøves nogen art
af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj,
rystelser eller ved sit udseende eller på anden
måde efter byrådets skøn er til ulempe for de
omboende.

§ 3.3.2. Indenfor området kan der opføres transformer-
stationer til kvarterets daglige forsyning, når
de ikke har mere end 30 m^ bebygget areal, og
ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn,
og nar de udformes i overensstemmelse med den
øvrige bebyggelse.



§ 4. UDSTYKNINGER
§ 4.1. Udstykninger ma kun foretages i overensstem-

melse med den på vedhæftede kortbilag viste ret-
ningsgivende udstykningsplan.

§ 4.2. Yderligere udstykning må ikke finde sted.

§5. VEJ-, STI- OG
PARKERINGSFORHOLD

§ 5.1. Der udlægges ikke areal til nye veje eller sti-
er i lokalplanområdet.

§ 5.1.1. De udlagte veje forudsættes opretholdt og ud-
formet som hidtil, idet der dog gives mulighed
for, indenfor rammerne af færdselslovens § 40,
at sikre områdets boligveje.
Undtaget er dog bestemmelserne i § 9.5.

Fodnote: De trafiksanerende foranstaltninger kan kun
ske ved en af byrådet godkendt plan for hele
området.

§ 5.1.2. Følgende vejstrækninger i lokalplanområdet om-
fattes af § 5.1.1.: I-I, II-II, Ill-Ill. IV-IV,
V-V og VI-VI (se vedhæftede kortbilag).

§ 5.2. Til vejene Frode Fredegods Vej, Ring Syd, lan-
devej 522 ( Frederikssundsvej), og de 1 O m bre-
de stamveje, må der ikke være direkte adgang
for kørende, gående eller anden færdsel fra de
tilgrænsende ejendomme. Dette gælder dog ikke
matr. nr. 11̂ , 11do, 11dP, 11dx, 11eb, 11ec,
11ek, 11er, 11es, 11ez og 11683, der har vejad-
gang fra den 10 m brede tilgrænsende nord-syd-
gående vej, (Hagbardsvej).

§ 5.3. Byggelinier.

§ 5.3.1. Langs følgende veje er der pålagt byggelinier
i de nedenfor angivne afstande fra vejmidte,
således som vist på vedhæftede kortbilag.

Landevej 522 20 m (fra midte af nordlig-
ste kørebane 25,75 m)

Ring syd 20 m
Frode Fredegods Vej 15 m

§ 5.3.2. Byggelinie mod øvrige veje, stier og fællesa-
realer 2,50 m fra skel uden højdeforskelstillæg.

§ 5.3.3. Carporte, garager og lignende i område A skal



holdes mindst 5 m fra skel, mod adgangsveje og
mindst 0/50 m fra skel mod stier.

§ 5.3.4. Carporte i område B må opføres i de på vedhæf-
tede kortbilag med DOO4 angivne byggefelter.

§ 5.4. Parkering.

§ 5.4.1. Det på vedhæftede kortbilag med \//A angiv-
ne areal er udlagt til parkeringsareal.

§ 5.4.2. Parkering må kun finde sted på de indrettede
parkeringspladser. Undtaget for denne bestem-
melse er dog de på vedhæftede kortbilag med

angivne vendepladser. Her kan der/ nar
der er enighed mellem grundejere fra de tilstød-
ende parceller/ tillades en mere fleksibel an-
vendelse.

§ 5.4.3. Al parkering af last-/ og omnibus-/ flytte-
eller større fragtbiler og lignende/ såsom cam-
pingvogne/ traktorer/ er forbudt på parkerings-
arealerne. Af- og pålæsning er dog tilladt i
fornødent omfang.

§ 5.4.4. Campingvogne, både og lignende/ som anbringes
på grundene/ må ikke være til væsentlig gene
for naboerne.

§ 6. LEDNINGS- OG
ANTENNEANLÆG

§ 6.1. Areal udlagt til fællesantenne er angivet på
vedhæftede kortbilag med @)

§ 6.2. Opsætning af separate udendørs antenner må ik-
ke finde sted/ dog kan der tillades opsætning
af antenner til radioamatører og lignende/ med
byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 6.3. Belysning af veje og andre færdselsarealer skal
udformes som luftledningsfri belysning i over-
ensstemmelse med et af byrådet godkendt projekt.

§7. BEBYGGELSENS OMFANG
OG PLACERING

§ 7.1. Delområde A.

§ 7.1.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte beboel-
sesejendom må ikke overstige 25.

§ 7.1.2. Bygninger må kun opføres med én etage og skal
placeres parallelt eller vinkelret pa vejskel



for adgangsveje.

§ 7.1.3. Efter samme retningslinier som ovenfor/ er det
dog tilladt på parcellerne, matr. nr. 11X/ 11¥/
11Z, 11æ, l!«01, Il131, 11d(I/ 11dy/ 11ed/ 11e1/
11e*-/ 11eØ og 11^ k at opføre bygninger med én
etage og udnyttet tagetage.

§ 7.1.4. Bebyggelse skal ligge mindst 1 m fra fod af
vold mod vej•

§ 7.2. Delområde B.

§ 7.2.1. Bebyggelsesprocenten for den samlede bebyggel-
se må ikke overstige 35.

§ 7.2.2. Bygninger må opføres med én etage og udnyttet
tagetage.

§ 7.2.3. Der kan tillades følgende ændringer af den ek-
sisterende bebyggelse:

a. at der opføres skur til redskaber og cyk-
ler på nordside af bolig, placeret som an-
givet på bilag 1 og udført i overensstem-
melse med den på bilaget viste tegning og
beskrivelse/

b. at der opføres laemur som fællesmur over
skel/ når enighed herom kan opnås mellem
naboer. Læmuren opføres i gule sten som ek-
sisterende gavles facadesten og må have en
max. længde på 3/6 m regnet i en linie vin-
kelret fra husets facade.
Muren føres op til overkant af facademur/

c. at der opføres åben overdækket terrasse
med max. tagflade på 12 m2. Udføres som an-
givet på bilag 2,

d. at der opføres skorsten/ når denne ikke
placeres nærmere naboskel end 2/5 m og ikke
udover et felt beregnet med 1/O m målt vin-
kelret ud fra tagryggen og parallelt med
denne.
Skorstenen udføres som stålrørsskorsten/

e. at der opføres åbne carporte i de på ved-
hæftede kortbilag med IXXXl angivne felter.
Carportene skal udføres i et hele af ens
materialer og i en udførelse som angivet på
bilag 3. Der kan tillades etapevis opførel-
se af carporte/ når disse opføres/ i det
angivne felt/ begyndende i den med *fr marke-
rede side.

Fodnote: De i stk. a/ c/ d og e nævnte ændringer
kræver byggetilladelse.

§ 7.3. Fællesbestemmelser for område A/ B og C.



§ 7.3.1. Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal hol-
des helt på egen grund og max. højde 1,80 m.
Undtaget for højdebestemmelsen herfor er dog
bestemmelserne i § 7.2.3. stk. b.

§8. BEBYGGELSENS YDRE
FREMTRÆDEN

§ 8.1. Delområde B.

§ 8.1.1. De i delområdet opførte rækkehuse skal til en-
hver tid fremtræde som ensartet k var t er be by g~
gelse.

Dog kan følgende ændringer, udover de i § 7.2.3.
stk. a, b, c, d og e nævnte forhold, tillades:

a. Etablering af vinduer i gavl i en afstand
på min. 1,0 m fra hushjørne, 0,5 m over sok-
kel og max. op til overkant af mur.
Deyt samlede vinduesareal i gavlen må ikke
overstige 2 m^ og det enkelte vindues sam-
lede sidelinie må max. være 4 m.
Vinduer skal udføres i materialer og far-
ver som boligens øvrige vinduer.

k* Skalmuring af nord- og sydfacade, udført i
gule sten som øvrig bebyggelse. Arbejdet
forudsættes udført samlet for hver blok,
men kan dog udføres boligvis, hvis muren
afsluttes ind mod nabo.

c. Opsætning af typegodkendte solvarmeanlæg,
jf. energistyrelsens gældende liste over
godkendte varmeanlæg, i et felt fra tagryg-
gen og 3 m ned ad taget i hele boligens læng-
de.

Fodnote: De i § 8.1.1. stk. a, b og c nævnte ændring-
er kræver byggetilladelse.

§ 8.2. Fællesbestemmelser for delområde A, B og C.

§ 8.2.1. Ingen form for skiltning og reklamering på ej-
endommene må finde sted.

§ 8.2.2. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke
anvendes.

§ 8.2.3. Til udvendige bygningssider samt tagbelægning
må ikke anvendes materialer, som efter byrådets
skøn virker skæmmende.

§ 8.2.4. Med mindre andet godkendes af byrådet, må ud-
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vendige bygningssider/ herunder tag og sokler,
kun fremtrasde i farver, dannet af hvidt, sort
eller jordfarver (okker, terra^de sienna, um-
bra, engelsk rødt, dodenkop), eller disse sidst-
nævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller
sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lig-
nende mindre bygningsdele kan dog også andre
farver anvendes.

§9. UBEBYGGEDE AREALER
§ 9.1. De på vedhæftede kortbilag med i7 .V*: ̂ an-

givne arealer må ikke udstykkes til bebyggelse,
men udlægges som fælles opholdsarealer for be-
byggelsen.

§ 9.2. De på vedhæftede kortbilag med T ' r l ' lr. angivne
arealer er udlagt til jordvold og beplantnings-
bælte. Jordvolden skal have en højde af 3 m mod
Ring Syd, 3,5 m mod landevej 522 (Frederiks-
sunds ve j ), og 2,5 m mod Frode Fredegods Vej.

§ 9.3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæs-
telse eller lignende gives et ordentligt udse-
ende, ligesom en passende orden ved oplagring
af materialer og lignende skal overholdes.

-' '̂ TTa ' ~, »f~f\ ' j
§ 9.4. Den på vedhæftede kortbilag med̂ £0/{''\C3 jangiv-

ne beplantning, må ikke fjernes uden byrådets
godkendelse.

$ 9.5. På rabatter langs offentlig vej kan der med
byrådets tilladelse etableres allé træer.

§ 10. GRUNDEJERFORENING
§ 10.1. Samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens

område A og B er pligtige til at være medlem af
grundejerforeningen for området.

§ 10.2. Grundejerforeningen forestår fornyelse, supple-
ring og drift af det til området hørende fælles
opholds-, sti- og voldareal, med derpå værende
indretninger, samt vejanlæg i det omfang disse
ikke optages som offentlig vej.



VEDTAGELSESPATEGNING
I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner, vedtages for-
anstående lokalplan endeligt.

Ølstykke byråd, dja&̂ H/april 1984

Nielsen
Borgmester





LOKALPLAN NR. 28.
BILAG NR. 2.
Eksempel på overdækket
terrasse og læmur, samt
angivelse af byggefelt.
1:100

Set fra oven. Byggefelt for overdækket
terrasse.

Læmur.

Overdækket terrasse.

Set fra haven. Set fra siden.
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