
Tillæg 22
- til Kommuneplan 2013-2025



2

Offentliggørelse
 
Forslaget kan ses på Herlev kom-
munens lokalplanportal (https://
herlev.viewer.dkplan.niras.dk/
plan/2#/lokalplanid/147)
 
Forslaget er i høring fra den 20. 
april til den 15. juni 2022. 
 
Indsigelser eller ændringsforslag 
til planforslaget indgives via Her-
lev Kommunes lokalplanportal 
eller via borger.dk inden den 15. 
juni 2022. 

Retsvirkninger 
I henhold til planlovens § 12 skal 
Kommunalbestyrelsen virke for 
kommuneplanens gennemførel-
se, herunder ved at udøve sine 
beføjelser i medfør af lovgivnin-
gen.

Inden for byzoner kan kommu-
nalbestyrelsen modsætte sig ud-
stykning og bebyggelse, som er i 
strid med kommuneplanens ræk-
kefølgebestemmelser. Forbud 
kan dog ikke nedlægges, når det 
pågældende område er omfattet 
af en detaljeret byplanvedtægt 
eller lokalplan, der er tilveje-
bragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommer-
husområder kan Kommunalbe-
styrelsen modsætte sig, at bebyg-
gelse opføres, og at anvendelsen 
af bebyggelse eller ubebyggede 
arealer ændres, når bebyggelsen 
er i strid med bestemmelserne 
i kommuneplanens rammedel. 
Forbud kan dog nedlægges, når 
det pågældende område er ud-
lagt til offentligt formål i Kom-
muneplanen. Forbud kan ikke 
nedlægges , når området er om-
fattet af en byplanvedtægt eller 
en lokalplan.

Planen er udarbejdet af Herlev 
Kommune.

Der er anvendt udsnit af luftfo-
tooptagelser udtegnet i kort og 
skråfotos, copyright BlomInfo, 
samt udsnit af matrikeloversigt, 
copyright Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering
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Redegørelse

Baggrund for planændring 

 
I henhold til Planstrategi 2019 ønsker Herlev Kom-
mune at øge kapaciteten på sundheds- og ældre-
området .

Nærværende tillæg udarbejdes i relation til lokal-
plan 126 for Herlev plejecenter og boliger. For-
målet med dette kommuneplantillæg er at sikre 
realiseringen af Herlev plejecenter mm reguleret i 
lokalplan 126. De to planer udgør de nye rammer 
for ejendommenes udvikling.

Kommuneplantillægget ændrer rammerne for 
matr. 7nk og den del af matrikel 5gq, Hjortespring, 
omfattet af lokalplan 126.

Planområdet i dag

Planområdet ligger indenfor de eksisterende ram-
meområder O7 og O8, som omfatter henholdsvis 
kollegie og idrætshal samt skole og daginstitution.

Eksisterende rammeområder O7 og O8 

Den del af planområdet omfattet af rammeområde 
O7 er i de generelle retningslinjer i Kommuneplan 
2013-2025 udpeget til grønt byrum, som ikke må 
bebygges. Området indeholder de offentlige insti-
tutioner og der tilknyttede friarealer.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 blev det 
imidlertidigt besluttet at området umiddelbart 
nord for Gl. Hjortespringskole udpeges som lokali-
tet for realiseringen af nye pleje- og ældreboliger 
samt faciliteter til genoptræning. 
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Områdets grønne friarealer mellem plejecenterers 
bygninger og på arealet mellem plejecenterets og 
skolens bebyggelser er til brug for alle områdets 
beboere og brugere, og indrettes herefter.

Før udarbejdelse af forslag til tillæg til kommune-
plan skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og 
forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. 
Med udpegningen i planstrategien kan en sådan 
foroffentlighed dog undlades. 

Planændringens indhold

Med dette kommuneplantillæg ændres kommu-
neplanrammerne for lokalplanområdet (Lokalplan 
126). 

Området er i dag omfattet af rammebestemmelser-
ne for O7 og O8. 

Eksisterened og fremtidige rammeområder O7 og O8 

Den generelle anvendelse forbliver offentligt for-
mål for de to rammeomåder, men med en udvidel-
se af de specifikke anvendelseskategorier. Ramme-
områderne forbliver i deres udformning, som de er 
i dag. 
 
Rammeområde O7 
Rammeområdet omfatter matriklerne 5gq og 7mn, 
Hjortespring. Kommuneplantillægget ændrer kom-
muneplanrammen for den del af matrikel 5gq, 
Hjortespring, som udstykkes med lokalplanen. 

Der gives mulighed for at anvende området til ple-
jecenter og plejeboliger, kontor, andre offentlge 
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og private erhverv, herunder klinikker, mindre bu-
tik og café, etageboliger samt antennemast.  

Detailhandel 
Med kommuneplantillægget muliggøres etablering 
af en butik på maksimum 200 m². Butikkens størrel-
se vil sikre, at butikken ikke kan have et vareudbud, 
som vil tiltrække kunder fra et større opland. Butik-
ken vil dermed ikke påvirke detailhandelsstruktu-
ren i Herlev Kommune. 

Da kunderne allerede er i området, forventes butik-
ken ikke at påvirke trafikforholdene lokalt. 

Da de primære kunder i butikken forventes at være 
lokale, vurderes det, at parkeringsnormen kan re-
duceres. (Læs mere under afsnittet ”Ændring af 
parkeringsnorm”). 

Bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 115.

Den maksimale etagehøjde hæves fra højst 2 eta-
ger til højst 4 etager i en højde op til 17 m.

Rammeområde O8 
Rammeområdet omfatter matriklerne 7kf, 7nk og 
del af 7nm, Hjortespring. Kommuneplantillægget 
ændrer kommuneplanrammen for matrikel 7nk, 
Hjortespring.

Matriklen må anvendes til parkering på terræn el-
ler i konstruktion som parkeringshus.

Bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 325. 

Den maksimale etagehøjde hæves fra højst 3 eta-
ger til højst 4 etager i en højde op til 15 m.

Ændring af parkeringsnorm 
Den gældende kommuneplans parkeringsnorm for 
boliger er 2 parkeringspladser pr. bolig.

Kommuneplantillægget ændrer parkeringsnormen 
til 0,8 parkeringsplads pr. bolig. 

Nedsættelsen begrundes af to forhold: 

Bilejerskab og virkemidler:  
Bilejerskabet i etageboliger er generelt under 1 
pr. husstand, ligesom de forventede beboere i 50+ 
boligerne (pensionister, enlige og par uden hjem-
meboende børn) forventes at have et relativt be-
skedent bilejerskab. En reducering af parkering-
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snormen for boliger vurderes på baggrund heraf at 
kunne reduceres til én pr. bolig

Området er desuden bygget op omkring værdier 
som mangfoldighed, fællesskab og bæredygtighed. 
For at bidrage til denne profil forventes etablering 
af delebilsordning og gode forhold for cyklister. En 
sænkning af parkeringsnormen vil være med til at 
understøtte brugen af kollektiv transport og cykel, 
da færre parkeringspladser tilskynder beboerne til 
at anvende andre  transportformer end personbil.  

Forventning om dobbeltudnyttelse: 
Området består af både plejecenter og boliger. Be-
regninger viser, at der kan forventes at ske en dob-
beltudnyttelse af ca. 11 % af parkeringspladserne. 

Dette svarer til en parkeringsnorm på 0,8 pr. bolig.

Den gældende kommuneplans parkeringsnorm for 
detailhandel er 1 parkeringsplads pr. 25m² detail-
handel. Grundet butikkens størrelse og karakter 
(som tidligere beskrevet) ændres parkeringsnormen 
for detailhandel til:

1 parkeringsplads pr. 50m² detailhandel.

De reducerede parkeringsnormer gælder 
for matriklerne 7nk og den del af matrikel 
5gq,Hjortespring, som udstykkes med lokalplanen.

Forhold til anden planlægning

Herlev Kommunes planstrategi 
Planstrategi 2019 – Fremgang og fællesskab i en 
bæredygtig by er kommunalbestyrelsens strategi 
og vision for Herlev Kommunes fysiske udvikling. 
Det er en strategi for, hvordan byen kan udvikles 
mere bæredygtigt – socialt, miljømæssigt og øko-
nomisk.

Området, som kommuneplantillægget omfatter, er 
i planstragien udpeget som udviklingsområde for 
plejeboliger.  

Tanken er at kommunen på sundheds- og ældre-
området skal modernisere og kapaciteten øges.
Samtidig skal kommunens plejeboliger udvikles på 
en måde, så der skabes synergi til det øvrige sund-
heds- og ældreområde.

Det nye område for pleje og sundhed vil blive ud-
viklet med udgangspunkt i planstrategiens vision 
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om social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtig by-
udvikling.

Bilag IV-arter og Flagermus
I henhold til bekendtgørelse om administration af plan-
loven i forbindelse med internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. § 7 be-
kendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016, vurderes 
det planlagte ikke at beskadige eller ødelægge yngle el-
ler rasteområder for bilag IV-arter. 

Miljøvurdering 
Forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025 er ud-
arbejdet sideløbende med forslag til Lokalplan 126 
-  Lokalplan 126 - Herlev plejecenter og boliger. Der er 
foretaget en miljøvurdering af planforslaget i henhold 
til miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 
af 25. juni 2020 om miljøvurdedring af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM).

Miljørapporten er offentliggjort sammen med forslag 
til lokalplanen.
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I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 foretages føl-
gende ændringer af Kommuneplan 2013-2025 for Herlev Kommune.

Bestemmelser

Ramme for område til offentlige formål

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

O7 Område til 
offentlige 
formål

B%: 25 
max. højde:  
max. etager: 2

77 Der må etableres skole, svømmehal, daginstitution, 
samt parkeringsareal.

Eksisterende rammer

Ramme for område til offentlige formål

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

O8 Område til 
offentlige 
formål

B%: 60
max. højde:
max. etager: 3

XXVII-1 Der må etableres kollegium samt parkeringsareal.
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Ramme for område til offentlige formål

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

O7 Område til 
offentlige 
formål

B%: 25
max. højde:
max. etager: 2

For den del af matri-
kel 5gq,Hjortespring, 
som udstykkes med 
lokalplanen gælder:
B% 115
max. højde: 17 m
max. etager: 4

77, 126 Der må etableres skole, svømmehal, daginstitution, 
samt parkeringsareal.

For den del af matrikel 5gq,Hjortespring, som 
udstykkes med lokalplanen gælder: 

Der må etableres plejecenter og plejeboliger, kon-
tor, andre offentlige og private erhverv, herunder 
klinikker, mindre butik og café samt etageboliger. 

Butikken må have en maksimal størrelse på 200m²

Parkeringsnorm: 
• 1 parkeringsplads pr. bolig
• 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor og andre    

offentlige og private erhverv
• 1 parkeringsplads pr. 50 m² detailhandel

*Parkeringsnormen forudsætter, at der kan ske en 
dobbeltudnyttelse.

Fremtidige rammer

Ramme for område til offentlige formål

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

O8 Område til 
offentlige 
formål

B%: 60
max. højde:
max. etager: 3

For matr. nr. 7nk 
gælder:
B% 325
max. højde: 15 m
max. etager: 4 

XXVII-1, 
126

Der må etableres kollegium samt parkeringsareal.

For matrikel 7nk, Hjortespring gælder: 

Parkering må etableres i konstruktion som p-hus.

Parkeringsnorm: 
• 1 parkeringsplads pr. bolig
• 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor og andre    

offentlige og private erhverv
• 1 parkeringsplads pr. 50 m² detailhandel

*Parkeringsnormen forudsætter, at der kan ske en 
dobbeltudnyttelse.
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Vedtagelsespåtegning

Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den 12. oktober 
2022.

Thomas Gyldal Petersen Charlotte Wieth-Klitgaard
borgmester direktør 


