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OMRADETOMFATTERDENDELAFHEDELAND,
LEMHEDEHUSENE

DER LIGGERMEL-

OG REERSLEVVESTFORBRANDHBJGARDSVEJ.

RedegØrelse.
Indledning.

Lokalplan 6.09 omfatter den del af Hedeland, der
ligger mellem Hedehusene
og Reerslev vest for Brapd!

hdjgkdsvej.
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ILLUSTRATIONSPLAN

Forholdettilanden(Inriideterhverkenmedtaget
i dispositionsplanen
planming.
eller i de shldte fi 1 5 - r m r ; men udlagges i forslaget tilkmuneplan til rekreativt område.
i 1972,
Planmingen af Hedelandsområdet startede
da Landbrugsministeriet nedsatte et udvalg, "Det
statslige grusgravudvalg",som fik til opgave, at
rådgive ministeriet
m muligheder for d
at
anne
grusgravarealerne til et rekreativt
m å d e . Arbejdet
blev senere viderefdrt enaffælleskammunalt udvalg
'Tællesudvalget for Hedeland".
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Lokalplanens m å d e gennemskæres af den Øst-vestgående regionale transportkorridor. Transportkorridoren eri princippet et ca.
1 km bredt bselte, der
er forbeholdt trafikog forsyningsanlæg - veje, naturgasledninger, hØjspdingsledningerO.S.V. Kmunen
foreslk dog, at transportkorridoren gØres smallere
i Hedeland.

Planens indhold.

Lokalplanens m å d e
d a t t eet
r antal landbrugsejend m e , en bronzealderhØj samt Hedelands stØrste igang
værende grusgrav. Det forventes, at området vil vær
færdigudgravet indenår 2000.
Efterhånden san området udgraves, skal det
sådan som lokalplanen foreskriver det.

retableres,

Efter retableringen vil landskabet få karakter
en lavtliggende græsslette, der
san en snæver dal
mod
syd

munder

ud
i sqkn vest

ligger bronzealderhØjen
re skovmåde.

for

af

Reerslev,
md sydØst

I' og mod vest
"BavnehØj

et

Qnrådet regnes ikke anvendt til organiserede
aktiviteter, der kræver faste og
anlæg
bygninger.

stØr-

friluf

Cknrådet regnesikke anvendt til organiserede friluftsaktiviteter, der kræver faste
anlæg og bygninger.
af HedeOmrådet gennemlQlbes af den kcannende og
Sydvej
landsvej (tidligere TjærebFej).
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Lakalplanens retsvirk- Efter byrådets endelige vedtagelse
cg of fentliggØrelse
ninger
af lokalplanen,må ejendane, der er anfattet af planen, ifØlge kcamruneplanlovens
5 31, kun udstykkes
, bebygges elleri Øvrigt anvendesi overensstmlse
med
planens bestemnelser.

.

Den eksisterende

lovlige

anvendelse

af
ejendm
en kan

fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfØrer heller ikke
i sig selv krav
a etablering af de
a n h g m.v., der er
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre vsen
lesnpelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det
ikke aendrer den -lige karakter af det
ved lokalplanen.
m å d e , der sØges skabt
Mere

vasentlige

nemfØres

ved

afvigelser

fra

lokalplanen

tilvejebringelse enaf
ny

kan

kun

lokalplan.

til5 34 i kmeplanloven kan der foretages
ekspropriation af privates
ejendom eller rettigheder
over ejendane, når ekspropriationen vil være af
lig betydning for virkeliggØrelsen af lokalplanen.
I henhold

Private

byggeservitutter
og andre

der er uforenelige med lokalplanen,

tilstandsservitutter
forlxænges

af

planen

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det
vare af vaesentlig betydning for virkeliggØrelsen af
nen, jf. ovenfor.
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HØje-Taastrup kmune.
Lokalplan 6.09.

Lokalplan 6.09 for grusgrave/rekreativt
m å d e mellem
Hedehusene og Reerslev vest for BrandhØjgårdsvej.
I henhold til koaronuneplanloven (lov
nr. 287 af 26. juni
1975) fastliegges

fØlgende bestemmelser for idet
5 2

Mnrnte måde.

5 1. Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål at sikre, at arealerne
efter grusgravningens ophØr retableres
på en sådan
at det kan indgå
i det rekreativem å d e Hedeland.

!j 2.

måde,

Lokalplanens område
1. Lokalplanen afgrcensess m vist på kortbilag
Og zonebestemmelser* 1185/1-1-1 og omfatter fØlgende matr.nr.e:
del af70,72,73
og del af74 Marbjerg by, FlØng
4a, 4 b, 4 c, del af 4 d
5 a

del
af
8d
del af9 a, 9 b, 9 n
del aflo a, lo b, lo c
del af11 e, 11 f, del af
del af1 2 a, 12 c 12 x, 12 y
del
af
13 a, 13 f, 13 h,
del 13af
i,

del 13af
k, 1 3 m
-

31

alle Reerslev by, Reerslev.
2.

Qnrådet liggeri landzone og skal også fremover
forblive i landzone.

5 3.

Cmrådets anvendelse. Qnrådet skal så vidt muligt have karakter afh et t
m å d e uden indhegnede aktiviteter bortset fra area
til kvqavl.
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Cknråderne må kun

anvendes

til

folgende

fonnål:

1. Qnråderne vistmed særlig signatur, der omfatter

a, 13 m,
- del
af
12 c Reerslev by
del af matr.nr.samt del af matr.nr. 72 Marbjerg by, FlØng skal
i deres nuværende form til helårsbeboelse eventuelt
med produktionsbygninger for landbrug, gartneri
og
lignende (landbrugsfonnål). Der
må ikke opfØres ny
bebyggelse, bortset fra mindre tilbygninger.
må Der
kun være&I bolig pr. ejendan.
2. Qnrådet vistuden signatur, der omfatter fØlgende

f

matr.nr.e:
og del
del af 70, del af 72,
73 af 74 Marbjerg by,FlØng
4a, 4 b, 4 c, del af4 d
5a
del af8 d
del af9 a, 9 b, 9 n
del
af
lo a, lo b, lo c
del af11 e, 11 f, del 11afg, 11 q, 11 r
del af12 a, del af c,
1212 x, 12 y
del af a,1313 f, 13 h,
del 13af
i, del af
k
13
31
alle Reerslev by, Reerslev, kan anvendes
til grusgravning.
Cknrådet skal efter grusgravningen retableres
i overensstemmelse med kortbilag 1185/1-1-2
og efter retningslinierne i rapporten "Hedeland-Reerslev Nord,
december 1980".

3. Transportkorridoren, der indenfor lokalplanensm
råde udmges i en bredde på 3-800 m er vist med særlig signaturog &atter fØlgerde matr.nr.:
del af 70, del af 72, 7del
af af 74 Marbjerg by,
3 , del
FlØng,
del af4 b, 4 e, del af
4d, 5 o, del af9 a, del af
9b,
10 a, del af
10 b, del af
10 c, del
del af9 n, del af
af 11 e, 11 f, del af11 g, 11 q, 11 r, del af
12 a,
12 c, 12 x, 12 y, del af 13
f,13
13 h, del af 13 i,
- a,del af13 k, 13 m alle Reerslevby, Reerslev.
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5 4. Vej-

og stiforhold.

For kØrende trafik sker adgange fra BrandhØjgårdsvej,

hvor

der

anlagges

vistkortbilag

parkeringspladser
i princippet som

1185/1-1-2.

For gåendecg cyklende er der adgang ad stiforbinde
D e r sikres niveaufriske
fra de tilgrænsende områder.
ring med de stØrre veje. Stisystemet indgår
i Hedelands
samlede stistrukturcg f r q å r i princippet af kortbilag 1185/1-1-2.

af en åben
lavtliggende græsslettemod Øst, et hØjdeliggende skov
". Beområde IllDd vest og et bakkeparti ved "BavnehØj
plantningen må kun udfØres efter
en af byrådet godkendt
samlet plan. Belysning af veje
cg andre fardselsarealer
må kun udfØres efter byrådets =re anvisninger.

5. Ubebyggede arealer. Efter retablering vil området få karakter

5 6.

Spor- og ledninger. El-ledninger
I6 alene

16ikke fremEØres sam luftledninger, rnen

fremfØressam jordkabler.

§ 7. Bebyggelsens omfang Bebyggelse
må kun opfØresi et omfangog med en placeog placering.
ring scm angivet i 5 3.1. Desuden kan mindre bygnings-

varker, f.eks. klubhusecg off. toiletter opfØresi
områdets sydlige del udenfor transportkorridoren.
Anlq og mindre

bygningsvarkeri transportkorridoren,
kan kun udfØres
med tilladelse fra Hovedstadsrådet
og
skal påkqges fjernelsesdeklaration.

8. Bebyggelsens ydre
fratraden.

Bygninger

skal

tilpasses

landskabet.

Til udvendige bygningssider
samt tagflader må ikke anvendes materialesom efter byrådets skØn virker
skaEcr
mende.
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1. Uanset foranstående bestemtelser, I& anlggsarbejdet
-i9. Eventuelle tilladelser eller dispensa- hvortil derkrmes byggetilladelse, ikke påbegyndes, fØr
tioner fra andre
myndigheder.
Hovedstadsrådet
har
meddelt
tilladelse
i henhold til byog landzoner, samt hvor der er landbrugspligt, land
ministeriets ophævelse af denne.
2.

D e r må ikke

påbegyndes ny råstofindvinding
i lokal-

planens område, fØr
b e s t m l s e m e i råstofloven eropfyldt og tilladelse &delt af Hovedstadsrådet.

Vedtagelsespåtegning.Såledesved-tagetafvedtagetafHØje-Taastrupbyråd,
den 11. novanber 1981.

Per SØndergård SØrensen
borgmster

1

wrge m
StadsingeniØr

om kmuneplanlagning
vedtages foranstående lokalplan endeligt.
10. marts 1982.
HØje-Taastrup byråd, den
I henhold til

27 i lov

Preben BjØrn Madsen
viceborgmester

/
wrge F&X-me
StadsingeniØr

I mdfØr af 5 30 i lov m korrarruneplanlqning (lov
nr. 287 af 26. juni 1975) begæres foranståendelo-

kalplan tinglyst på desart
af
le omfattede e j e n d m .
HØje-Taastrup byråd, den
28. juni 1982.

Preben BjØm Madsen
vicebrgrrester

/

Wrge
StadsingeniØr

IndfØrt i dagbosen

3.9.1982

18386

Retten i Tåstrup
Lyst. Akt. BE nr. 1 4 .
Lyst på h e l e matr. nr. af de i

-

10 -

5

2 nævnte ejendamme.

I m e d f Ø r af

5

S

27 og

bekendtgØrelse

30 i k o m m e p l a n l o v e n (lov-

nr. 391 af

anstående l o k a l p l a n 6.09

22.7.1985)

bepres for-

a f 1 y s t for så vidt

nr.

11 g og 12 a Reerslm by, &erslev,
og t i n g 1 y s t påmatr. nr. 11s
- og 1 2 ab Rearqår matr.

erslev by, Reerslev.
H@je-Taa-strup byrzd, den 15. o k t o b e r 1986.

Anders Bak
borcpester

/
Wrge Rcanme
stadsingeniØr

IndfØrt i dagmen 31.10.198636733.
F e t t e n i Tåstrup

Lyst. A k t . RE nr. 14.

H. Spiser

ass.

