
Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lo-
kalplan for området, de væsentlige problemstillinger der efterfølgende skal håndteres, samt forvalt-
ningens anbefalinger og vilkår for det videre arbejde.

-

Startredegørelse
Lokalplan 459 for 
boliger i Ny Harløse 

Oktober 2020
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Startredegørelsen består af tre dele:
• en indledende del, der beskriver baggrunden for at udarbejde en 

lokalplan for området, 
• 
• en del med forvaltningens beskrivelse af lokalplanområdet, plan 

forhold samt vurdering af projektet og de væsentlige opmærksom-
hedspunkter, der skal håndteres i forbindelse med udarbejdelsen 

-

Læsevejledning
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Indholdsfortegnelse
Baggrund og formål 4

Fotos af området 8
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Baggrund og formål

-

-

-
-

Projektet 
, og er beliggende i den vestlige 

-

Projektet A, med bygherre Niels Kim Jensen, planlægges at indeholde 

Hovedformål

Landsbyafrunding med 6 

nye parceller i projekt A og 

ca. 5 parceller i projekt B. 

Udstykning af nedlagt 

landbrugsejendom.

Grundareal

Projekt A ca. 11735 m  

Projekt B ca. 5408 m  

Bebyggelsesprocent

30 % for åben-lav bolig-

bebyggelse og 40 % for 

tæt-lav boligbebyggelse.

Opholdarealer

Min. 100% opholdsareal 

af m² etageareal

Antal boliger 

Der planlægges ca. 11 

boliger. 

Bygherre 1

Niels Kim Jensen                    

Rådgiver 1

Aksel. V. Jensen A/S

Bygherre 2

Frank Gene Farnes                    

Rådgiver 2

André Obling Rådgiv-

ning
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Projekt A
Bygherre 1 
Niels Kim Jensen

Branddam 

Kommune

Projekt B
Bygherre 2 
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bælte på begge sider af S-togsbanen (det ydre storbyområde) mellem 
-
-

ning eller afrunding af mindre eksisterende bysamfund eller lokalcen-

Byudviklingen muliggøres derfor ved en afrunding af det eksisterende 

-
-

sisterende husrækker, hvis det kan harmonere med landsbyens bebyg-

I forbindelse med Kommuneplan 2017 blev der givet mulighed for en 

-
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-
muneplan 2017, er i dag landbrugsjord og skal derfor med et kommu-

-

Lokalplanens formål er at sikre, at den eksisterende bystruktur fasthol-
des, herunder afgrænsningen mod det åbne land, samt angive udstyk-

Branddammen, beliggende inden for lokalplanområdet på matrikel 4u, 

-

Lokalplanområdets branddam. 
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-
-

-

Lokalplanområdet set fra hjørnet 

Lokalplanområdet set fra Tjære-

Fotos af området
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Lokalplanområdets naboer syd for 
området.

Lokalplanområdet set fra brand-
dammen, mod øst.  

Lokalplanområdet set fra det vest-
lige hjørne, mod nord og det åbne 
land.

Det åbne land mod nord. 
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-
-

De store med henblik på at skabe grundlag for et minimum af forret-

Der er nu fundet interesse for en mindre bebyggelse som Landsbyaf-
-

Idegrundlag

-

-

Grundarealet

Det vurderes, at der er gode bundforhold for bebyggelsen, men der er 

I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse foretages en miljøscree-

Der foreligger nu en skovrejsningsplan, hvor der er udlagt et grønt om-
-
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Udstykningsplan  for projekt A. 
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-

-

-
-

-

Det skal ved Lokalplan og Kommunens godkendelse sikres, at landsbya-

Visualisering af  projekt A. 
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Det virker naturligt at etablere adgangsvej fra Tjærebyvej med forskudt 

-
derne, men det forventes at en lokalplan vil kunne kræve nedsivning 

-

• Vand: Det forventes at eksisterende hovedledning i området kan for-

anlægge en ny hovedledning gennem området, parallelt med den eksi-

-
ning med tætbyggede huse på minimale grundarealer med udlagte 



STARTREDEGØRELSE - Landsbyafrunding i Ny Harløse

14

De store med henblik på at skabe grundlag for et minimum af forret-

-
-

-

-

-

Idégrundlag

-

Grundarealet
Det foreslåede byggeareal frastykkes den eksisterende matrikel

 
-
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Det ønskes, at bevare den eksisterende gårdbebyggelse som kombine-
-

-

~1651 m2

Parcel / gård

2.5 m

~770 m2

Parcel

~500 m2

Dobbelthus

~500 m2

Dobbelthus

~500 m2

Dobbelthus

~500 m2

Dobbelthus

~500 m2

Dobbelthus

~500 m2

Dobbelthus

Udstykningsplan  for projekt B. 
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-
-

Ønsket tager afsæt i:
• Den eksisterende gårdbebyggelse bevares på et reduceret matrike-

Bygningernes generelle udformning skal gå i tråd med områdets over-
ordnede udtryk, og opføres så de formmæssigt snakker sammen med 

• Materialerne tænkes hovedsageligt som tegl i blank eller pudset mur, 

-

-
gangsveje:
• Den nyetablerede adgangsvej fra Tjærebyvej med forskudt udkørsel i 

-

-
derne, men det forventes at en lokalplan vil kunne kræve nedsivning 

-
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• Vand: Det forventes at eksisterende hovedledning i området kan for-

anlægge en ny hovedledning gennem området, parallelt med den eksi-

suppleres med samlet opsamling indenfor

Projekt B. 
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-

-
ment af byens historie, som den nye bebyggelse vil kunne spejle sig i 

-
ninger på ejendommen besidder væsentlige bevaringsværdier og det 
vurderes, at de kan rives ned i forbindelse med udviklingen af områ-

-

Da der ikke er tale om en projektlokalplan, med et færdigtegnet pro-
jekt for den kommende bebyggelse, men en lokalplan som vil give mu-

Områdets skala og bebyggelsestypologi
Forvaltningen vurderer, at projektet bør afspejle den gamle del af Ny 

Projekt B har et par ældre træer i den nordøstlige del af projektområ-

Facadedetaljering og materialer 
De to projekter tænkes opført i murede eller pudset mur, med sadeltag 

udseende af de nye bygninger bør tage udgangspunkt i den eksisteren-

Museum Nordsjælland, Afdelingen for Nyere Tid, bemærker følgende 

-

-
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Nordsjælland betragter denne bygning som bevaringsværdig og ville 
-

Museum Nordsjælland, Afdelingen for Arkæologi, anbefaler, at der 

-

er der fundet metalgenstande fra den yngre jernalder og middelalde-

-

Med en placering nordøst for den eksisterende bebyggelse, vurderes 
-

placering og maksimale halvanden etager at give ingen eller meget be-

-
-

at der kan sikres gode oversigtsforhold fra alle ind og udkørseler fra de 

-

Ifølge Kommuneplan 2017 skal der anlægges et udendørs, bilfrit op-
-

rammerne i Kommuneplan 2017 betyder det, at der skal være mindst 

Bygherre skal i lokalplanprocessen redegøre for håndtering af regn-
-
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-

-
ningen planlægger derfor at ansøge Miljøstyrelsen om en samlet re-

Skævinge Skov under etablering.
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Spildevandsledninger i Lokalplanområdet.

-
gerne er en del af hovedledningssystemet og indeholder både to over-

Ifølge Kommuneplan 2017 skal der anlægges et udendørs, bilfrit op-
-

rammerne i Kommuneplan 2017 betyder det, at der skal være mindst 

-

-

-



STARTREDEGØRELSE - Landsbyafrunding i Ny Harløse

22

følgende: 

-

Området omkring branddamen skal bearbejdes, så det sikres, at 
der er et grønt opholdsareal som beskrevet i lokalplananmodnin-

-

Det skal derfor i lokalplanprocessen præciseres hvordan denne 

-

Projekt B har et par ældre træer i den nordøstlige del af projekt-
 

Det skal i lokalplanprocessen sikres, at regnvand fra befæstede 
-
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Procesplanen angiver hvorledes processen for lokalplanlægning forlø-

 

Anmodning
indkommer
bearbejdning 
af byggeønske

2019/
2020

Igangsætning af 
lokalplan i ØU

november
2020

endelig 
lokalplan

september
2020

Klagefrist

Forslag til 
lokalplan i ABT, 
ØU og Byrådet

april
2021

Endelige vedtagelse 
af lokalplan i ABT, 

ØU og Byrådet

august
2021

Udarbejdelse af forslag


