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Hvorfor laver vi en lokalpIan? 

I en ra=kke tilfdde krmer loven, at vi skal 
lave en lokalplan. Det er blandt andet, fm der 
laves stsrre udstykninger eller s t m  bygge- 
etler ankgsarbejder. Det kan ogsfi vxre ned- 
riming af bebyggelse. 
I h g t  skal vi altid lave en lokalplan, nfir det 
er nerdvendigt for at sikre, at kommuneplanen 
kan gennemfmes. 

Byddet kan ogsA lave en lokalplan, hvis det 
er nsdvendigt for at sikre en sammenhmg i 
udviklingen af et ornrfide. 

Hvordnn kan du vaere rned, nHr vi 
laver en lokalplan? 

Loven sikrer, at du som borger kan v a x  med 
til at bestemme udviklingen i din by eller dit 
IokalomrBde. Derfor laver vi fmst et forslag til 
den nye lokalplan. Det sendes i hming i en 
periode, hvor du s i  har mulighed for at kom- 
me med dine kommentarer til det. 

Samtidig sender vi ogsB forslaget til amtet, 
diverse ministerier, styrelser rned videre, der 
skal have mulighed for at se forslaget. De har 
ogsB mulighed for at komme rned bernzrk- 
ninger, indsigelser eller mdringsforslag til 
fosslaget . 

N6r hmingen es sIut, bliver forslaget og alle 
de modtagne indkg igen behandlet af By& 
det. Derefter kan Byriidet vedtage lokalplanen 
endeligt. 

Lokalplanens baggrund 

OrnrAdet langs Valsevmksgades nordside har 
de senere k vreret przeget af forfald. De eksi- 
sterende bygninger blev forladt, og efter en 
brand havde odelagt den me, blev de h g e  
bygninger i llabet af 2001 revet ned. 
Der opstod derved et areal, som kvnne bruges 
til nybyggesi. Da en del af omrhdet imidlertid 
er forusenet fra tidligere tiders kobbervalse- 

va=rk og renseri, er den sydligste del d om& 
det ikke smligt egnet til boliger. 
I 1997 blev der lavet en ny lokalplan for om- 
ridet - 04.16 - som blandt an$& mu1igaord.de 
liberalt erhvenr og boliger. Projektet led 
irnidlertid skibbrud, da der opstod usiklcerhed 
OM oprydningen efter forureningen i forhold 
til de planlagte boliger. 

I 
I 

Det ryddede areal langs Valsevzrksgade 

Nu er omddet SA blevet ryddet for anden be- 
byggelse, og der er samtidig et stort 0nske om 
lokaler til forskellige former for liberale er- 
hverv i midtbyen. Specklt til k g e -  og spe- 
cialkgeklinikker er der et behov, som et nyt 
byggeri vi1 kunne afhja9pe. 
Det er ogsA muligt at etablere boliger i i hvert 
fald dele af  det nyt byggeri. 

Lokalplanens formil og indhold 

Formalet med lokalplanen er at disponere 
arealets anvendelse til trafikareal og bebyg- 
gelse. Et vigtigt led er en ny gr0n plads i Val- 
sevzrksgade, der danner en forbindelse mel- 
tern Skjoldbosg og Narrregade. 
Samtidig es det vigtigt at sikre rniljmt i omd- 
det, hvor den eksisterende bebyggelse er me- 
get markant og har mange vaerdier. Desuden 
skal byggeri og plads tage h e m p  til den eksi- 
sterende by- og bebyggelsesstruktut. 

Lokalplanen i forhold til anden 
planlzegning 

Regionplan 
Lokalplanen er lavet, sii den f01ger regimpla- 
nens bestemmelser. 
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Kommuneplan 2001- 2012
I kommuneplanen er der via kommuneplan-
tillæg nr. 5 nævnt en række regler, der skal
være i en lokalplan for området.
Denne lokalplan omfatter ramme 4.22 og en
mindre del af 4.13.
I den del af lokalplanen, der skal bebygges, er
der mulighed for forskellige former for libe-
ralt erhverv, kontorer, restauranter, kunstner-
værksteder, butikker og lignende.
Desuden sættes grænser for bygningshøjder,
butiksstørrelser og tagkonstruktioner, ligesom
der ved nybyggeri skal tages hensyn til det
eksisterende miljø.
Kommuneplantillæg nr. 5 skal være vedtaget
endeligt, før denne lokalplan kan vedtages
endeligt.

Støj
Lokalplanområdet er beliggende i støjbe-
grænsningsområde II og III fra Det Danske
Stålvalseværk. Det er dog kun pladsen i Val-
seværksgade, der ligger i område II. Resten -
herunder hele den nye bebyggelse - ligger i
område III. Det muliggør udlæg af arealer til
boliger og erhverv uden nogen begrænsnin-
ger.
Støjbegrænsningerne fra Stål valse værket har
således ingen betydning for den anvendelse af
lokalplanområdet, der bliver muliggjort af
lokalplanen.
Det er vurderet, at der ikke er behov for at
undersøge støjen i forhold til trafik og virk-
somhed i øvrigt, da området ikke ligger i nær-
heden af større veje eller virksomheder.
Byggeriet skal dog om nødvendigt støj dæm-
pes i henhold til gældende bygningsregle-
ment.

Lokalplaner
Området er omfattet af en del af lokalplanerne
04.7 og 04.16. De dele af 04.7 og 04.16, der
bliver omfattet af 04.40, vil blive erstattet af
denne.

Deklarationer
Der er tinglyst deklaration vedrørende fjern-
varmetilslutningskrav.

Andre kommunale planer
Lokalplanområdet er omfattet af Frederiks-
værk Kommunes Vandforsyningsplan.

Lokalplanområdet er omfattet af Frederiks-
værk Kommunes Spildevandsplan.

Lokalplanområdet ligger i et område, der er
dækket af Frederiksværk Kommunes kollek-
tive varmeforsyning.

Fællesantenneanlæg
Der er hybridnet i lokalplanområdet. Der er
ikke krav om tilslutning til hybridnettet.

Lokalplanens forhold til anden lov-
givning

Lov om planlægning
Planloven indeholder bl.a. de formelle regler
for at lave planer og for deres indhold.

Formålet med Planloven er at sikre, at udvik-
lingen sker på et bæredygtigt grundlag. Ud-
viklingen skal værne om vores natur og miljø
og være med respekt for vores livsvilkår.
Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen
vurderes samlet for hele landet, for amterne
og de enkelte kommuner.
Desuden skal forurening og støjgener fore-
bygges, værdifulde landskaber, bymiljøer og
huse sikres eller skabes.
De åbne kysters værdier skal især sikres.
Endelig skal den enkelte borger være med i
planlægningen af den fremtidige udvikling.

Lokalplanen er lavet ifølge de retningslinier
og procedurer, der fremgår af planloven og
tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Planloven har særlige bestemmelser for
planlægning i kystområderne og for planlæg-
ning til butikker. En speciel redegørelse er
nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen
muliggør, vil have særlig betydning for kyst-
områderne eller butiksstrukturen.
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Det er ikke mdvendigt at redegsre specielt for 
placeringen i et kystornrhde, da der er tale om 
et eksisterende tEt bebygget omriide i byzone. 
Lokalplanen amdrer ikke pA dette forhold. 

. 

Det er heller ikke nerdvendigt rned en sa=rIig 
redegmelse for buti ksfmholdene. Lokalplanen 
indeholder ikke nye u d k g  af arealer til butik- 
ker eller andet, der kan vxre i strid rned 
planloven s form81 for buti ksudvi klingen. 

Lov om naturbeskyttelse 
LekalplanomrBdet omfattes ikke naturomrh- 
der, anlaeg mm., der es omfattet af  Lov om 
nafmbeskyttel se. 

By ggeloven 
Byggeloven galder for ah byggeri. Der skal 
vme givet en byggetilladelse inden, der mA 
bygges nyt, d e r  bygges til. I 0vrigt skal de 
gad deride by gningsreglementers regler over- 
holdes. 

Museurnsloven 
Museumslovens kap. VI, 5 26 betyder, at aIt 
arbejde skal indstilles, hvis der afdakkes eller 
bermes et fortidsminde. Fundet skal straks 
anrneldes til Frederiksvmkegnens Museum. 

Eksisterende forhold 

-'I 

Skjoldborg set fra sydast. 

OmrAdet er karakteriseret af flere markante - 
men ogsfi meget forskellige - bygninger og 
beby ggelser 

Mod vest Iigger Skjoldborg - den g a l e  di- 
rektarbolig for kobbewaIsevmket. Bygningen 
er en stor toetages bygning med saddeltag og 
hoj kdder. Den er pudset og holdt i en gul 
fame, mens der er r0de tegl pii tnget. Mod syd 
er der et trappeth med kobbertag. Mod Val- 
sevmksgade ligger der to sidebygninger, der 
har vieret anvendt som vognport, stald og 
portnerbolig. I dag bruges alle bygningeme til 
blandt andet musikskole og sprogskole, efter i 
en k x k k e  at have vxret daghjem. 

Langs Valsevmksgades sydside ligger ejen- 
dornrnene 1-5. De stammer fra cirka 1800 og 
mnmede en blanding af boliger og vwkste- 
der - i sm smedier. Valsevwksgade 1 anven- 
des stadig til erhverv, idet der er smedie i 
ejendommen. De svrige huse blev midt i 
1800-tallet ornbygget til kun at vme boliger. 
Disse bygninger er i en etage med tegltag - og 
er typiske repraesentanter for mindre byers 
byhuse - arbejderboliger. Lengst mod vest 
ligger ejendommen 7-9, sorn er fra 1920 og i 
to etager. Ejendommen er et meget tidstypisk 
byggeri og rimeligt harmonisk, men passer 
ikke helt sammen rned den 0vrige bebyggelse. 
Den danner dog en fornuftig overgang til det 
langt s t m e  Skjoldborg. 

Valsevmksgade 1-9. 

I den nordlige del af AIMgade ligger der fire 
ejendomme, der rummer i alt ni bohger. De er 
alle opfm omkring 1900 og tilhmte krudt- 
vxrket. Der var en hdtmestesbolig, to for- 
mandsboliger og seks boliger til mrige  med- 
arbejdere. Husene er forholdsvis umdrede, og 
danner sammen et fint rniljn, der dog er lidt 
mindre byagtig end resten af omhdet. Husene 
er dog i en ret dirlig stand, men rummer mu- 
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lighed for at skabe nogle dejlige smi  boliger 
midt i byen. 

Husene i den nordlige del af AIlkgade. 

Hele det areal, som den ny bebyggelse og 
pladsen vi1 ligge p i  har hidtil vzeret meget 
spredt bebygget. Her 15 blandt andet den tidli- 
gere, men til sidst meget forfaldne formands- 
bolig for kobbervalsevmket og en bygning, 
der oprindelig havde tilhmt Erederiksvmk 
Afhol dsforening. Pii hj ornet af VaEsevmksga- 
de og Alligade la en s t m e  - noget u s b  - 
bygning, der havde veret renseri og i de sene- 
re &- dyrkgeklinik. 

Omridet er meget fladt. Den eneste ter- 
ramendring, der er i omddet, er den h a p  % 
meter h0je voId langs k a n a h .  

(.)rnludt.~ set fra det nye tow i Nmegade. 

LindeallCen langs AllCgade er et meget mar- 
kant element i omddet, men den virkec sam- 

tidig sorn en mur rnellem Nmegadel kanalen 
og Allegadel Valsevzrksgade. 

I omidet i h g t  er der en del store addre 
tmer i Skjoldborgparken og ved Krud- 
tvmksrnuseet. Ellers best& beplantningen 
hovedsagelig af mindre tmes og buske. 

Forurening 
En sterrre del af omridet er forurenet fra tidli- 
gere virksomheder i omrAdet. Szrligt renseriet 
pii h j m e t  af AFlegade og Valsevmksgade har 
medfmt en haftig lokal forurening med op- 
lasningsmidler, mens tidigere tiders kobber- 
valsevxrkvirksomhed har rnedfmt forurening 
med tungmetaller i hele omr%det. 
De mest forurenede omdder vi1 komme ti1 at 
ligge under vej- og parkeringsarealerne, og Yil 
dehfor blive belagt med fast belagning elIer fsI 
et nyt lag muld merst, En oprydning er derfor 
lcun nsdvendig i det emfang, det er nsdven- 
digt at fjerne forurenet jord i anlagsfasen. 
De omrhder, der skal bebygges og udlagges 
til opholdsareler er mindre forurenede og kan 
givet n0jes med en mindre afrmning af det 
merste jordlag og erstatning rned nyt rent. 

Det nye prejekt 

Det nye projekt besthr af to vmentlige ele- 
rnenter. En ny plads i Valsevmksgade. Og en 
ny bebyggelse langs nordsiden af pladsen. 

Den nye plads 
Valsevzrksgade bliver orndannet til en plads. 
FormAlet med dette er flere. Fmst og frern- 
mest sikrer det en mere fremtmdende rolle for 
en af Frederiksvzerks s t m  historiske bygnin- 
ger - Skjoldborg, som nu vi1 kume ses fia det 
nye tom i Nmegade - ism om vinteren. 
Pladsen vi1 samtidig muliggme en central 
legeplads. Der vi1 ogsA blive et begrzenset 
anta1 parkeringspladser p i  pladsen - cirka 25 
stk. 
Pladsen vi1 blive en ghm plads, S Q ~  vi1 v ~ r e  
med til at frernhwe de grsnne elementer i 
Skjoldborgparken og allktmerne i A116gade. 
Pladsen vi1 samtidig ogsh forskrke det by- 
billede, der efterhiinden pmger Frederiksvmk 
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meget: nemlig mange små og større pladsdan-
nelser, og mange små grønne områder.

Den ny bebyggelse
Langs nordsiden af den nye plads i Valse-
værkgsgade vil der blive opført en ny bebyg-

Ved at skifte fra facadehuse til gavlhuse på
nordsiden af pladsen er der også lavet en god
overgang til den mere spredte bebyggelse
nord for området, hvor husenes bredde og
længde er nemme at aflæse.

Ideskitse for den nye
plads, bebyggelse og
området ud mod Pe-
der Falsters Vej

gelse. Bebyggelsen vil blive udformet som
fire gavlhuse, hvoraf det ene vil ligge med
facade ud mod Allégade og få en længde, der
harmonerer med den øvrige bebyggelse i den
nordlige del af Ållégade.
De to vestligste vil kunne blive i to etager og
få størrelser, der harmonerer med Skjoldborg.
Mellem de enkelte gavlhuse vil der blive op-
ført lave bygninger mod nord - henholdsvis
en mur mod Valseværksgade, der forstærker
fornemmelsen af en lukket plads.

Åndre elementer
Skjoldborg og pladsen foran det er et andet
element i området, som vil få en hel anden og
vigtig funktion nu. Skjoldborg vil danne den
ene ende af den ny akse mellem Skjoldborg
og Nørregade. En akse, som vil være med til
at gøre midtbyen bredere og mere oplevelses-
rig. Skjoldborg ligger ikke helt perfekt for
denne akse og er heller ikke bygningsmæssigt
tilpasset den - men den var jo heller ikke
tænkt, da man i sin tid opførte Skjoldborg.

Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning
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Bygningen har dog volumen nok til at kunne
skabe den nødvendige afslutning på den nye
akse.
Valseværksstræde vil få en ny rolle, da den
skærer gennem pladsen mod vest og skaber
forbindelse ud mod Peder Falsters Vej og en
senere planlagt mindre bebyggelse der. Ved at
skære gennem pladsen opnås også en naturlig
afslutning på den meget offentlige plads i
Valseværksgade, og den lidt mere intime of-
fentlige plads omkring Skjoldborg.

Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er vedtaget og offent-
liggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at
de ejendomme, der er omfattet af forslaget,
ikke må udnyttes på en måde, der kan være i
strid med forslaget.
Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden
for et år, er det igen de tidligere regler, der er
gældende.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan un-
der alle omstændigheder fortsætte som hidtil.
Det fremgår af § 17 i planloven.
Fra høringen er slut og frem til den endelig
godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tilla-
de mindre byggerier, hvis de ikke strider mod
lokalplanen.

Når høringen er slut kan Byrådet godkende
forslaget endeligt. Hvis der er kommet indsi-
gelser til forslaget, kan vedtagelse af lokal-
planen dog tidligst ske 4 uger efter høringens
afslutning.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af
planen kan der laves mindre ændringer af det
forslaget.
Hvis ændringerne er væsentlige for andre end
dem, der er kommet med den indsigelse, som
er baggrund for ændringen, kan vedtagelsen
ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til
at udtale sig.
Hvis ændringerne er så omfattende, at der
reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en
helt ny høring.

Den endeligt vedtagne lokalplan skal være
offentliggjort senest 8 uger efter den endelige
vedtagelse, ellers bortfalder den.

Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3
år efter høringens start, bortfalder forslaget.

Lokalplanens endelige retsvirkninger
Når Byrådet har vedtaget lokalplanen ende-
ligt, og den er blevet offentliggjort, skal den
overholdes. Det gælder for eksempel, udstyk-
ning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen
af de enkelte ejendomme.

Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig
anvendelse, kan fortsættes som hidtil, hvis det
er etableret før offentliggørelsen af lokalplan-
forslaget. Det gælder også, selv om det ikke er
i overensstemmelse med den ny lokalplan.
En lokalplan betyder ikke "handlepligt" til at
bringe lovlige, eksisterende forhold i overens-
stemmelse med planen. Ejerskifte medfører
heller ikke pligt til at ændre de eksisterende
forhold.

Byrådet kan give dispensation til mindre væ-
sentlige ændringer af lokalplanens regler. Så-
danne ændringer må dog ikke være i strid med
lokalplanens formål.

Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan
kun ske ved at lave en ny lokalplan.

Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem
for de dele af private byggeservitutter og an-
dre tilstandsservitutter, der er i strid med med
planen,,

Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning
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Perspektiv af den nye plads set fra broen over kanalen med Skjoldborg i baggrunden. Læg
mærke til de nye gavlhuse
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Bestemmelser
Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr.
518 af 11. juni 2000 fastsætter følgende regler
for området nævnt i § 2.

§ l Lokalplanens formål.
Lokalplanens formål er at fastlægge de over-
ordnede rammer for bebyggelse og udenoms-
arealer i lokalplanområdet. Det er at sikre:

1.1 At sikre tilpasning af nybyggeri til den
eksisterende karakteristiske bebyggelse
og bebyggelsesstruktur.

l .2 At fastlægge retningslinier for placering
og indretning af bebyggelse, parke-
ringspladser, hegning og opholdsarealer.

1.3 At sikre en god helhed i området, hvor
de nye byggerier og anlæg spiller posi-
tivt sammen med de eksisterende.

§ 2 Lokalplanens område.

2. l Lokalplanen er afgrænset som vist ne-
denfor, og omfatter følgende matrikel-
numre af Frederiksværk Bygrunde:

Dele af 27a og 27b, 27c, del af 27e, 27f,
27g, 27h, 27i, 27k og del af 28.

Samt alle matrikler der måtte blive ud-
stykket heraf.

27°

2.2 Lokalplanens område opdeles i delom-
råderne A og B.
Område A omfatter 27f og dele af 27c,
27i, 27k og 28.
Område B omfatter resten af lokalpla-
nområdet.

§ 3 Områdets anvendelse.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 2

3. l Område A kan anvendes til bebyggelse,
hvor der kan indrettes boliger, liberale
erhverv som læge-, speciallæge- og
tandlægeklinikker, kontorerhverv, IT-
erhverv, mindre administrative erhverv
og offentlige kontorer. Der kan også
indrettes restauranter, kunstnerværkste-
der og mindre butikker i området.
Området kan desuden anvendes til fæl-
lesanlæg for disse erhverv, herunder
grønne udearealer, terrasser, stier og
mindre småbygninger. Alle former for
erhverv og værksteder må ikke medføre
gener for naboerne.
Boliger må ikke indrettes i stueetagen.

3.2 Område B kan anvendes til vej-, sti- og
parkeringsarealer. Der kan desuden
etableres mindre pladsanlæg til ophold
samt legeplads og grønne anlæg.

§ 4 Udstykning.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 3.

4.1 Område A kan udstykkes i grundstørrel-
ser på ned til 400 m2.

4.2 Område B skal matrikulært tilpasses de
ændrede vej- og pladsforløb i området.
Idet dog vejen a-b og parkeringsplad-
serne k (§§ 5.2 og 5.5) kan tillægges de
enkelte ejendomme i område A.

§ 5 Vej« og stiforhold.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 4.

5.1 Vej-, sti- og parkeringsanlæg skal an-
lægges efter principperne vist på kort-
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bilag l og 2.

5.2 Valseværksgade skal udlægges med en
bredde på 7,7 meter. Vejen skal anlæg-
ges i asfalt med en kørebanebredde på
5,7 meter og med et fortov med fast
belægning på 1,5 meter langs bygnin-
gerne. Langs det grønne areal i midten
skal der være en grøn rabat på 0,5 me-
ter.
Vist på kortbilag 2 som strækningerne
a-b og c-d.
Mellem strækningen a-b og parkerings-
pladserne k skal der udlægges et 1,3
meter bredt manøvreareal med fast be-
lægning.

5.3 Valseværksstræde skal udlægges med
en bredde på 8 meter. Vejen skal an-
lægges i asfalt med en kørebanebredde
på 6 meter og med et fortov med fast
belægning på 1,5 meter langs bygnin-
gerne. Langs det grønne areal mod vest
skal der være en grøn rabat på 0,5 me-
ter.
Vist på kortbilag 2 som strækningen e-f.

5.4 I begge ender af Valseværksgade skal
der anlægges felter, der markerer plad-
sen på disse veje. Belægningen skal
fremstå anderledes, så den synsmæssigt
afviger fra asfalten.
Vist på kortbilag 2 som f-g og h-i.

5.5 Der skal anlægges mindst 45 parke-
ringspladser, som vist på kortbilag 2.
Mindst 21 skal placeres i område j og
mindst 24 i område k langs Valse-
værksgades nordlige del.

5.6 Parkeringspladser skal forsynes med
fast belægning.

§ 6 Ledningsforhold.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 5.

6. l Elledninger, herunder også ledninger til
belysningsanlæg, skal fremføres i jor-
den.

§ 7 Bebyggelsens beliggenhed.
Planloven §15, stk. 2, nr. 6.

7. l Bebyggelsen i område A skal placeres
indenfor de på kortbilag 3 markerede
byggefelter.
Mindre småbygninger kan placeres an-
dre steder i området - dog ikke op mod
muren mod Valseværksgade.

7.2 Bebyggelsen i område A skal placeres
med facade i skel mod vejen e-fog Al-
légade og med gavle i skel mod vejen a-
b.

7.3 I område B kan der etableres en enkelt
lille bygning på legepladsen.

§ 8 Bebyggelsens omfang og ydre frem-
træden.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 7.

8.1 Bebyggelsesprocenten i lokalplanområ-
det må ikke overstige 110.

Den reelle udnyttelsesmulighed kan dog vise
sig at være mindre på grund af de fastlagte
byggefelter og mulighederne for at bygge i
højden.

Bebyggelsen består af fire gavlhuse, hvoraf de
tre har sidebygninger. Markeret med hen-
holdsvis I og II på Kortbilag 3.

8.2 De to østlige gavlhuse med sidebygnin-
ger må ikke have en større husdybde
end l O meter.
De to vestlige gavlhuse med sidebyg-
ning må ikke have en større husdybde
end 8,5 meter.

8.3 De to østlige gavlhuse med sidebygnin-
ger må ikke opføres med mere end en
etage med udnyttelig tagetage. Dog
maksimalt 8,5 meter taghøjde.

De to vestlige gavlhuse med sidebyg-
ning må ikke opføres med mere end to
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etager uden udnyttelig tagetage. Dog
maksimalt 11,0 meter taghøjde.

Øvrige bygninger må ikke være højre
end 3,5 meter.

8.4 Gavlhusene og sidebygningerne skal
have symmetriske saddeltage udformet
efter samme principper som de øvrige
huse i området - se også bilag 4. Tag-
hældning skal være 45 grader.

Tage skal belægges med røde uglasere-
de vingetegl.

Tage på sidebygningerne kan dog helt
eller delvis udføres med glas.

Småbygninger kan forsynes med en an-
den tagform og med materialerne tegl,
skiffer eller tagpap. Tage kan være i
farverne rød, grå eller sort.

Tage må ikke forsynes med valm.

8.5 De enkelte bygningers facader skal
være teglstensmur, som er pudset, filtset
eller sækkeskuret og malet i en gul nu-
ance, der passer til den øvrige bebyggel-
se.
Facaden skal indeholde karakteristiske
elementer fra den omgivende bebyggel-
se som sokkel, gesimser, vinduesplace-
ringer og lignende.

Sidebygningernes facader kan helt eller
delvist være lavet af glas. Dog skal fa-
caden mod nord være lavet som pudset
og malet teglstensmur.

Småbygninger kan opføres med facader
af træ - der fremstår enten som naturtræ
eller er malet i en gul eller grå nuance.

8.6 Døre skal være fyldningsdøre i "gam-
mel" stil, der passer til omgivelserne.
Der må kun være et mindre vindue i dø-
rens øverste fjerdedel.

8.7 Vinduer skal udformes som en- eller
torammede sprossede vinduer med 3
henholdsvis 6 glas.
Enkelte vinduer i facade mod gade kan
udformes som små butiksvinduer.

8.8 Vinduer og døre skal være i træ og ma-
les hvide. På fyldningsdøre kan mindre
partier dog males i andre dæmpede far-
ver.
For udformning af vinduer og døre er
der et par eksempler på bilag 4.

8.9 Der må skiltes på bygningerne i område
A i forbindelse med et erhverv. Skiltet
skal være diskret - både i størrelse, ty-
pografi og farver og passe til bygnin-
gens arkitektur og farver.
Skiltene skal placeres ved siden af ho-
vedindgangen til erhvervet.
Der må meget gerne opsættes fælles-
skilte.
Skiltene skal enten være udformet som
enkeltbogstaver direkte på muren eller
tekst på en tynd metalgrå plade. Skilte
på væggen må ikke belyses.
Der kan også opsættes udhængsskilte
udformet med en simpel tekst/ logo på
en tynd metalgrå plade eller som et
symbol lavet som silhuet. Udhængs-
skilte må belyses fra siden med spot.
Der skal søges om al skiltning.

8.10 Der må opsættes radio-, TV, og para-
bolantenner på bygningerne. De må dog
ikke placeres på facader eller tagflader
mod vej og skal i øvrigt placeres så di-
skret som muligt.

§ 9 Ubebyggede arealer.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 9.

9. l Der må ikke foretages terrænregulering
på mere end +/- 0,5 m, i forhold til eksi-
sterende terræn, og ikke nærmere skel
end l ,0 m.
Hvis det af hensyn til forureningen bli-
ver nødvendigt at lægget et ekstra lag
muld ovenpå det eksisterende terræn,
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tæller dette lag ikke med i forbindelse
med en yderligere terrænregulering.

9.2 Inden for planens område må der ikke
ud over af- og pålæsning ske parkering
af køretøjer med en totalvægt over 3500
kg, hensættelse af kølbåde og uindregi-
strerede køretøjer samt skurvogne og
containere.

9.3 Der må ikke i området oplagres noget,
der frembyder ubehageligt skue, eller er
til ulempe for de omboende.

9.4 Synlige antenner, parabolantenner, frit-
stående master og lignende må ikke op-
stilles på grundene i lokalplanområdet.
Byrådet kan meddele godkendelse af
enkeltanlæg, når anlægget tjener til et
bredere formål. Der er mulighed for til-
slutning til hybridnet i lokalplanområ-
det.

9.5 Der må ikke opsættes fritstående skilte i
lokalplanområdet. Undtaget herfra er
mindre vejledende skilte, der skal ud-
formes diskret i farver, størrelse og pla-
cering. Disse skilte skal stå i forbindelse
med veje, stier eller parkeringspladser.
Der skal søges om al skiltning.

9.6 Belysningsanlæg skal have parkagtig
karakter, og udformes så lamperne pas-
ser til bymiljøet og giver en passende
belysning.,

9.7 Hegning
Langs Valseværksgades nordside - i
hullerne mellem gavlhusene skal der
etableres en teglstensmur med en højde
på 2 - 2,25 meter afsluttet med røde
uglaserede vingetegl for oven. Disse
vingetegl skal lede vandet ind på de en-
kelte grunde. Muren skal have samme
farve og behandling som et eller begge
gavlhusene, den støder op til.
Der må etableres døre og en port i hver
af disse mure. Døre og porte skal være
af træ og i en farve, der passer til bygge-

riet i øvrigt.
Langs nord- og sydsiden af pladsen i
Valseværksgade skal der etableres et le-
vende hegn bestående af bøg eller avn-
bøg ud mod vejarealet. Hegnet må ikke
blive over l meter højt, og må støttes af
et 0,6 meter højt trådhegn.
Langs Valseværksstrædes vestside skal
der etableres et hegn, der enten kan væ-
re af bøg eller avnbøg eller stakit. Heg-
net må ikke være højere end l meter.
Stakittet skal være af træ, være udfor-
met som et traditionelt stakit med lod-
rette stave og være hvidmalet. Der skal
være en indkørsel til Skjoldborgs for-
plads i dette hegn.
Omkring parkeringspladsen længst mod
nord skal der etableres et levende hegn,
der ikke må være højere end l meter.
Hegnet skal bestå af bøg eller avnbøg
og må støttes af et op til 0,6 meter højt
trådhegn.
I område A skal der hegnes med leven-
de hegn eller stakit efter samme ret-
ningslinier som for Valseværksstræde.
Dog må levende hegn mod nabo være
op til 1,5 meter højt. Internt i området
kan der opsættes mindre læhegn af mere
lukket karakter i op til 1,8 meters højde.
Sådanne hegn skal være hvide.
Eksempel på stakit kan ses på bilag 4.

9.8 Der skal etableres en legeplads på plad-
sen i Valseværksgade. Legepladsen skal
være forsynet med legeredskaber, der
har en mere "skulpturel" karakter og er
forholdsvis store.

9.9 Belægninger
Belægningerne i lokalplanområdet skal
være af materialer, farver og dimensio-
ner, der passer til bebyggelsen og miljø-
et.
Pladsen i Valseværksgade skal hoved-
sageligt være lagt ud som græsplæne.
Stier og mindre områder med fast be-
lægning skal være belagt med mindre
sten eller fliser.
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§ 10 Ophør af gyldighed for andre be-
stemmelser.
Planloven § 15, stk. 2, nr. 16.

10.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse
ophører gyldigheden af lokalplan 04.7
og 04.16 for de områder, denne lokal-
plan omfatter.

§11 Butikker.

11.1 Bruttoetagearealer for butikker i område
A må ikke være større end:
100 m2 for dagligvarebutikker, 100 m2

for udvalgsvarebutikker og 250 m2 for
servicefunktioner.

§ 12 Forurening.

12.1 Der skal foreligge en plan for oprens-
ning og eller behandling af arealerne for
at sikre mod skadevirkninger fra områ-
dets forurening før et byggeri kan gå i
gang.

§ 13 Tilsyn og dispensation.

13.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens
§ 51, stk. l, overholdelse af bestemmel-
serne i lokalplanen.

13.2 Byrådet kan, som angivet i planlovens §
19, dispensere fra bestemmelserne i
lokalplanen, hvis dispensationen ikke er
i strid med principperne i planen.

13.3 Videregående afvigelser end omhandlet
i stk. 2 kan kun foretages ved tilveje-
bringelse af en ny lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning.

Denne lokalplan blev vedtaget som forslag af Frederiksværk Byråd den 18. juni 2002. Forslaget har
været fremlagt i offentlig høring fra den 26. juni til den 21. august 2002.

Således endeligt vedtaget som lokalplan 04.40, af Frederiksværk Byråd den 8. oktober 2002.

/Helge F/nfs Michael Graatang/
borgmester kommunaldirektør
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Kortbilag l, Overordnet bebyggelses- og udnyttelsesplan samt lokalplangrænse

Ikke i mål
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,ny gadehusbebyggelse

Kortbilag 2, Vej- og stiforhold Ikke i mål
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Eks. gi:
arbejderboliger

.nygadehusbebyggélse

ny pladsdannelse

ks. gadehuse

Kortbilag 3, Byggefelter Ikke i mål
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Tagdetaljer (§ 8.4)

etobb&t, »f.

Døre og vinduer (§ 8.6 og 8.7)

I
Stakit (§ 9.7)

Bilag 4, Eksempler på bygningsdetaljer og stakit

20 Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning


	FORSIDE
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	REDEGØRELSE
	LOKALPLANEN
	§ 1. Lokalplanens formål
	§ 2. Lokalplanens område
	§ 3. Områdets anvendelse
	§ 4. Udstykning
	§ 5. Vej- og stiforhold
	§ 6. Ledningsforhold
	§ 7. Bebyggelsens beliggenhed
	§ 8. Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden
	§ 9. Ubebyggede arealer
	§ 10. Ophør af gyldighed for andre bestemmelser
	§ 11. Butikker
	§ 12. Forurening
	§ 13. Tilsyn og dispensation
	Vedtagelsespåtegning

	KORTBILAG
	Kortbilag 1
	Kortbilag 2
	Kortbilag 3
	Kortbilag 4


