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Lokalplan 139
for et boligområde
syd for Egegårdsvej

REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN

Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge udstykning, bebyggelse, friare-
aludlæg samt adgangsforhold for det på kortbilag nr. 2 viste områ-
de. Lokalplanområdet er en del af en større sammenhængende ud-
bygningsplan for »Roskilde Østby«.

Lokalplanens Indhold Lokalplanen, der omfatter et areal i Himmelev, begrænses som vist
på kortbilag nr. 2:

— mod nord af Egegårdsvej.

— mod vest af en nord/sydgående hovedsti og et areal udlagt til
tæt-lav boligbebyggelse.

— mod syd af en øst-vestgående hovedsti med tilgrænsende insti-
tutionsområder.

— mod øst af en adgangsvej til Himmelev Gymnasium og Himme-
lev Hallen.

Lokalplanområdet udstykkes i 36 parcelhusgrunde med en størrelse
varierende fra 750 m2 til 850 m2. Der udstykkes endvidere et ca.
4500 m2 stort sammenhængende friareal. Friarealet, som udlægges
til fælles opholds- og legeareal for lokalplanområdets beboere, ud-
gør ca. 10% af det samlede areal, der er omfattet af lokalplanen.

Der udlægges et 2 m bredt beplantningsbælte mod adgangsvejen til
Himmelev Hallen.

Ligeledes udlægges der et 3 m bredt beplantningsbælte mod Ege-
gårdsvej. Beplantningsbælterne etableres og vedligeholdes af den
enkelte grundejer.

Begge beplantningsbælter suppleres af 2 m beplantet vejrabat.

Bebyggelse i området må højst opføres i 11/2 etage med udnyttelig
tagetage, og det samlede etageareal på hver grund må ikke oversti-



ge 25% af grundens areal.

Området trafikbetjenes fra Egegårdsvej. De interne veje i lokalplan-
området anlægges som stilleveje i overensstemmelse med vejdirek-
toratets vejregler for stilleveje, færdselslovens § 40, og udformes i
overensstemmelse med vej A-A som vist på kortbilag nr. 2 og 3.

Hensigten med at etablere stilleveje er at skabe et godt miljø og
samtidig sikre forholdene for de »svage trafikanter« bedst muligt.

Langs vejene indpasses gæsteparkeringspladser.

Det tilstræbes, at de tilstødende arealer til stillevejsnettet beplantes
og udformes til rekreativ anvendelse.

Lokalplanområdet betjenes af et øst/vest- og et nord/sydgående ho-
vedstisystem. Hovedstisystemet tilsluttes lokalplanområdet via to
underordnede stier, (se kortbilag nr. 2 sti b-b og c-c).

Forhold til anden
planlægning

Lokalplanområdet er en del af et større samlet boligområde, som ef-
ter bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 37 er udlagt til tæt-lav bo-
ligbebyggelse. De overordnede midlertidige rammer for lokalplan-
lægningen - § 15-rammerne - åbner dog mulighed for, at 10% af
dette areal kan bebygges med parcelhuse.

Hovedtrækkene i områdets vej- og stinet er ligeledes fastlagt i by-
planvedtægt nr. 37. Lokalplanforslaget indeholder dog en mindre
ændring, idet den nord/sydgående hovedsti a-a er udlagt vest for
adgangsvejen til lokalplanområdet i stedet for mod øst.

Idrætsanlægget øst for lokalplanområdet og skoleområdet mod syd
er begge behandlet i lokalplan nr. 122 af 07.02.1979.

Lokalplanens
retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplan-
lovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om eta-
blering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser
under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af
det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen.
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syd for Egegårdsvej

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

§ 1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål:

at sikre, at området kan udstykkes og bebygges med åben lav boligbebyggel-
se udstykket i parceller som vist på kortbilag nr. 2;

at sikre, at der udlægges et større samlet opholds- og legeareal for områdets
beboere;

at fastlægge placeringen og udformningen af vej- og stiforbindelserne i områ-
det.

Området er beliggende i byzone.

§2. Lokalplanens område

Lokalplanområdet, som er vist på kortbilag nr. 1, omfatter ejendommen matr.
nr. 1ac af Himmelev by, Himmelev, samt alle de parceller, der efter november
1980 udstykkes fra den nævnte ejendom.

§ 3. Områdets anvendelse

3.1 Åben og lav boligbebyggelse.

Området må kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun bestå
af parcelhuse (åben og lav bebyggelse). På hver ejendom må kun opføres
eller indrettes een bolig.

3.2 Inden for området kan der opføres transformerstation til kvarterets forsy-
ning, når den ikke har mere end 5 m2 bebygget areal og ikke gives en høj-
de af mere end 1,8 m over terræn.



§ 4. Udstykninger

Udstykninger kan foretages i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 vi-
ste retningsgivende udstykningsplan.

§ 5. Trafikforhold

5.1 Udlæg af veje og stier.

Vej A-A udlægges som vist på kortbilag nr. 2 og 3.

Vej A-A udformes som stillevej efter færdselslovens § 40 og i overens-
stemmelse med vejdirektoratets regler for stilleveje.

Sti a-a udlægges i 7 m bredde plus tilstødende arealer til ophold og be-
plantning (se kortbilag 2 og 3).

Sti b-b og c-c udlægges i 4 m bredde.

Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres
som vist på kortbilag nr. 2.

5.2 Adgangsforhold.

Vejadgang til lokalplanområdet skal finde sted fra Egegårdsvej ad vej A-A.

5.3 Parkeringsforhold.

Gæsteparkering indpasses som vist på kortbilag nr. 2 og 4, henholdsvis
som ensidig kantstensparkering og som mindre p-plads på de tilstødende
arealer til vej A-A.

Der skal etableres mindst en parkeringsmulighed på hver parcel.

Udendørs henstillen af campingvogne, både og lignende inden for lokal-
planens område må ikke finde sted. Der må ikke indrettes parkeringsplad-
ser til lastbiler inden for lokalplanområdet.

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel må ikke overstige 25, og bygnin-
gerne må ikke opføres med mere end een etage med udnyttelig tagetage.

Bebyggelsen skal placeres i overensstemmelse med et af bygningsmyndighe-
den fastsat niveauplan.

§7. Bebyggelsens ydre fremtræden

Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som ef-
ter byrådets skøn virker skæmmende.



Denne bestemmelse er ikke til hinder for installation af solfangere, såfremt dis-
se ved deres placering og udformning tilpasses bebyggelsen og godkendes af
byrådet.

§ 8. Ubebyggede arealer

8.1 De skraverede arealer på kortbilag nr. 2 må ikke udstykkes til bebyggel-
se, men udlægges som fælles lege- og opholdsareal for bebyggelsens be-
boere.

8.2 Der må ikke opsættes hegn i de udlagte fællesarealer.

8.3 Hegn imod naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn eller
hække i en maximal højde på 1,80 m.

8.4 Langs adgangsvejen til Himmelev Hallen udlægges et beplantningsbælte
på 2,00 m bredde.

Langs Egegårdsvej udlægges et beplantningsbælte på 3 m bredde.

8.5 Beplantningsbælter langs Egegårdsvej og adgangsvejen til Himmelev Hal-
len skal etableres og vedligeholdes af den grundejer, hvis grund er omfat-
tet af bestemmelserne i § 8.4.

8.6 Belysning af lege- og opholdsarealer og stier skal udføres som lav park-
belysning i overensstemmelse med vejregler for belysning.

§ 9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1 Samtlige boliger i området skal tilsluttes Roskilde Gasforsynings lednings-
net med aftagepligt af gasvarme eller anden kollektiv varmeforsyning ef-
ter byrådets nærmere anvisninger. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før
denne tilslutning har fundet sted.

Der kan dog tillades anvendelse af solfangere og brændeovn/pejs efter
byrådets nærmere godkendelse.

0.2 Der må ikke opsættes private antenner på de enkelte huse.

Alle huse skal tilsluttes et fællesantenneanlæg.

Fællesantenneanlægget skal indgå som en del af et større fællesantenne-
anlæg, der kan dække hele udbygningsområdet i Roskilde Østby. Anlæg-
get tilsluttes Egegårdsparkens antennemast og hovedforstærker. Fælles-
antenneanlægget skal kunne udbygges i takt med bebyggelsen af områ-
det, og det skal senere kunne indgå i et bydækkende fællesantennean-
læg.

9.3 Bebyggelsen må ikke tages i brug, før de i § 8.4 nævnte beplantningsbæl-
ter er etableret.



§ 1O. Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere
af ejendomme, der udstykkes i området, når 50% af grundene er solgt,
eller når byrådet kræver det.

10.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de udlagte
vej-, sti- og friarealer.

10.3 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Roskilde Byråd.

Roskilde, den 17. december 1980.

P.b.v.
Lisbeth Olsen

/N. Borchersen

l henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokal-
plan endeligt.

Roskilde byråd, den 20. maj 1981.

P.b.v.
Lisbeth Olsen

/N. Borchersen
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