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Udvidelse af Hjortespring Centeret
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Offentliggørelse
Lokalplanen kan ses på Herlevs 
kommunens hjemmeside 
www.herlev.dk

Planen er udarbejdet af Herlev 
Kommune i samarbejde med 
KHS arkitekter.

Projekt for udvidelsen af 
Hjortespring Centeret samt 
tilhørende illustrationer er 
udarbejdet af KHS arkitekter 
og Norconsult.

Der er anvendt udsnit af luftfo-
tooptagelser udtegnet i kort og 
skråfotos, copyright BlomInfo, 
samt udsnit af matrikeloversigt, 
copyright Geodatastyrelsen.

Rettighederne til andre kort til-
hører alene Herlev Kommune.
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Redegørelse

Baggrund for planændring

Kommuneplantillæg 22 er udarbejdet 
sideløbende med lokalplan 119 for udvidelsen 
af Hjortespring Centeret. 

Kommuneplantillægget ændrer rammerne for matr. 
nr. 3l og 3r i rammeområde C19, bydelscenter. 

Planområdet i dag

Planområdet ligger inden for det eksisterende ram-
meområde C19, der omfatter Hjortespringcenteret, 
Gammalgaard og et par omkringliggende 
matrikler.

Retsvirkninger 

I henhold til planlovens § 12 
skal Kommunalbestyrelsen vir-
ke for kommuneplanens gen-
nemførelse, herunder ved at 
udøve sine beføjelser i medfør 
af lovgivningen.

Inden for byzoner kan Kom-
munalbestyrelsen modsætte sig 
udstykning og bebyggelse, som 
er i strid med kommuneplanens 
rækkefølgebestemmelser. For-
bud kan dog ikke nedlægges, 
når det pågældende område 
er omfattet af en detaljeret by-
planvedtægt eller lokalplan, 
der er tilvejebragt før kommu-
neplanen.

Inden for byzoner og sommer-
husområder kan Kommunal-
bestyrelsen modsætte sig, at 
bebyggelse opføres, og at an-
vendelsen af bebyggelse eller 
ubebyggede arealer ændres, 
når bebyggelsen er i strid med 
bestemmelserne i kommune-
planens rammedel. Forbud kan 
dog nedlægges, når det på-
gældende område er udlagt til 
offentligt formål i Kommune-
planen. Forbud kan ikke ned-
lægges , når området er omfat-
tet af en byplanvedtægt eller 
en lokalplan.

Eksisterende rammeområde C19

Planområdet er i dag udlagt til bydelscenter Hjorte-
spring Centeret og Gammelgaard, som en del af 
området.

Området kan i dag anvendes til kontor og service-
erhverv med detailhandel, boligbebyggelse, dagin-
stitution, kirke, skole, bypark samt parkeringsareal.
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Planændringens indhold 

Med dette kommuneplantillæg ændres kommune-
planrammen for lokalplanområdet (lokalplan 
119). Der gives mulighed for at 
dagligvarebutikker i Hjortespring Centeret kan 
være 1200 m2 inkl. lager. 

Derudover gives der mulighed for, at der kan laves 
en aftale om leje af parkeringspladser på Herlev 
Kommunes arealer.

Rammeområdet forbliver i dets udformning, som 
det er i dag.

Fremtidigt rammeområde C19 

Rammeområde C19 omfatter matr. nr. 3z, 7a,36i, 
3r, 3l, 3s, 3aa, 3k, 3f, 3a, Hjortespring. 

Kommuneplantillægget gælder for matr. nr. 
3l og 3r. De resterende matrikler beholder 
de nuværende rammebestemmelser.

Forhold til anden planlægning
Statslige planer  

Ændringen vedrører ikke kommuneplanens 
forhold til vand- og råstofplaner.
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Fingerplan 2019
I overensstemmelse med hovedstrukturen i Fingerpla-
nen 2019 indskriver lokalplanområdet sig i én af de fem 
byfingre (Frederikssundsfingeren) som en del af det ydre 
storbyområde.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med 
Fingerplanen.

Kommuneplan 2013-2025
Ændringerne i nærværende tillæg er i overensstemmel-
se med principperne i hovedstrukturen i Kommuneplan 
2013-2025. 

Planstrategi 2019
I planstrategien er Hjortespring udpeget som et 
kommende udviklingsområde.

Det er derfor i overensstemmelse med Planstrategien 
at der tilføres en dagligvarebutik, samt et nyt 
lejemål, til Hjortespring Centeret.

Der vil være fokus på at skabe et sted, der byder 
borgerne velkomne og opfordrer til ophold og 
leg. Samtidig skal den nye dagligvarebutik forholde 
sig til de omkringliggende bygninger 
og funktioner, så Hjortespring Centeret fremstår 
som en helhed.

Byggeriet af dagligvarebutikken og renoveringen af 
Hjortespring Centeret bidrager dermed til at sætte 
skub i udviklingen af det geografiske fokusområde 
Hjortespring til en velfungerende ramme om 
borgernes hverdag.

Miljøvurdering 
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Der er foretaget en miljøscreening af indholdet i 
forslag til tillæg 22 sammen med forslag til lokal-
plan 119 for udviklingen af Hjortespring Centeret. 

Kommuneplantillægget omfatter et mindre lokalt 
område, hvor der udvides med en dagligvarebutik i 
det allerede eksisterende Hjortespring Center. 

På den baggrund giver det ikke anledning at der 
miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 
2020. 

Bilag IV-arter og Flagermus
I henhold til bekendtgørelse om administration af 
planloven i forbindelse med internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 
jf. § 7 (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 
2016), vurderes det planlagte ikke at beskadige el-
ler ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-
arter.
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Rammer for centerområder

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

C19 Bydelscenter B%: 45
max. højde:
max. etager: 3

3, 5, 59, 
XXXIII-1,
XXXIII.

• Der må etableres kontor og serviceerhverv
med

• detailhandel, boligbebyggelse, daginstitution,
• kirke, skole, bypark samt parkeringsareal.
• Inden for området må det samlede butiksareal
• være maksimalt 5.000 m². De maksimale

butiksstørrelser fastlægges til 1000 m² for dag-
ligvarer og 500

• m² for udvalgsvarer.
• Derudover gælder følgende:
• - At der ved opførelse af ny bebyggelse skal

etableres mindst 1½ p-plads pr. bolig.
• - At Kommunalbestyrelsen kan tillade parke-

ringsbehovet dækket på fælles og/eller
offentlige

• parkeringspladser.
• - At ny bebyggelse i området skal opføres som

tætlav og etageboligbyggeri.
• - At ældre landbebyggelse med forhaver langs

Gl.
• Klausdalsbrovej skal bevares så vidt muligt.
• - At ny bebyggelse i området skal vejbetjenes

fra
• Gl. Klausdalsbrovej.
• - At arealer omkring Kulturcenteret Gammel-

gård
• fastsættes til parkanvendelse.
• - At ved omdannelse og tilbygning til Hjorte-

springcenteret skal ny bebyggelse skabe et
samspil med

• Gl. Klausdalsbrovej.

Eksisterende ramme

I henhold til Lov om planlægning,jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 foretages følgen-
de ændringer af Kommuneplan 2013 - 2025 for Herlev Kommune.

Generelle rammer 

Parkering
Ak: Al parkering skal ske på egen grund.
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Rammer for centerområder

Ramme Specifik 
anvendelse

Størrelser Lokal-
planer

Bemærkninger

C19 Bydelscenter B%: 45
max. højde:
max. etager: 3

3, 5, 59, 
119 
XXXIII-1,
XXXIII.

• Der må etableres kontor og serviceerhverv
med

• detailhandel, boligbebyggelse, daginstitution,
• kirke, skole, bypark samt parkeringsareal.
• Inden for området må det samlede butiksareal
• være maksimalt 5.000 m². De maksimale

butiksstørrelser fastlægges til 1200 m² for dag-
ligvarer og 500

• m² for udvalgsvarer.
• Derudover gælder følgende:
• - At der ved opførelse af ny bebyggelse skal

etableres mindst 1½ p-plads pr. bolig.
• - At Kommunalbestyrelsen kan tillade parke-

ringsbehovet dækket på fælles og/eller
offentlige

• parkeringspladser.
• - At ny bebyggelse i området skal opføres som

tætlav og etageboligbyggeri.
• - At ældre landbebyggelse med forhaver langs

Gl.
• Klausdalsbrovej skal bevares så vidt muligt.
• - At ny bebyggelse i området skal vejbetjenes

fra
• Gl. Klausdalsbrovej.
• - At arealer omkring Kulturcenteret Gammel-

gård
• fastsættes til parkanvendelse.
• - At ved omdannelse og tilbygning til Hjorte-

springcenteret skal ny bebyggelse skabe et
samspil med

• Gl. Klausdalsbrovej.

Ny ramme

Generelle rammer 

Parkering
Ak: Al parkering skal ske på egen grund.

Derudover gælder følgende for matr. nr. 3l og 3r:
Parkeringsnormen kan opfyldes ved brug af parkeringspladserne i hele 
lokalplanområdet.
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Vedtagelsespåtegning

Tillæg 23 til Kommuneplan 2013-2025 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget af Herlev Kommu-
nalbestyrelse den 12. oktober 2022.

På vegne af Kommunalbestyrelsen

Thomas Gyldal Petersen / Charlotte Wieth-Klitgaard
         borgmester          direktør 




