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Hovedstruktur
Gladsaxe er en del af storbyen København og en væsentlig aktør i arbejdet
for at fastholde og skabe vækst og udvikling i Hovedstadsregionen.
Det skal fortsat være attraktivt at bosætte sig og drive virksomhed i Gladsaxe. Det skal understøttes
med levende bymidter, små grønne byrum, rolige forstadsområder med attraktive boligområder og
innovative erhvervsområder.
Gladsaxe vil samtidig være en bæredygtig kommune, som er i balance både socialt og
miljømæssigt. Gladsaxe skal fortsat have velfungerende og bæredygtige boligområder med en
mangfoldighed af boligtyper, der giver plads til alle.
Der er fokus på borgernes sundhed, og derfor vil vi indarbejde muligheder for bevægelse i byens
rum i kommunens byplanlægning.
Gladsaxe ønsker at fremtidssikre kommunen med langsigtede løsninger inden for både
klimatilpasning og -forebyggelse. For at få den størst mulige virkning indgår vi i samarbejder på
tværs af kommunegrænserne.
Gladsaxe er en grøn bykommune med fokus på borgernes adgang til og mulighed for at benytte de
grønne områder. Vi ønsker ligeledes at styrke de grønne forbindelser, så en større biodiversitet
inden for plante- og dyreliv bliver fremmet.
Infrastrukturen i Gladsaxe skal styrkes med flere cykel- og gangstier og kollektiv transport med
velfungerende knudepunkter til skift af transport. På den måde vil Gladsaxe blive bundet bedre
sammen inden for kommunen og med resten af hovedstadsområdet.
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Bagsværd Bypark
Vision

Den nordlige del af Bagsværd Erhvervskvarter skal omdannes til Bagsværd Bypark, en tæt og
attraktiv bydel med en blanding af boliger og detailhandel samt kontor- og servicevirksomhed.
Tværs gennem området løber ”Diagonalen”, en grøn gang- og cykelforbindelse. Det forventes, at
området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.
Helhedsplanen for Bagsværd Bypark rummer Byrådets vision for udviklingen af området.
Ny rekreativ og grøn forbindelse
Diagonalen, der strækker sig gennem hele bydelen, skaber en overordnet forbindelse fra Bagsværd
Sø over Bagsværd Bymidte til Smør- og Fedtmosen. Den snor sig gennem bydelen med en blanding
af pladser, gader og grønne parkagtige rum og vil udgøre et nyt rekreativt byrum i byen til glæde for
bydelens beboere og borgere i øvrigt, der vil tage en attraktiv genvej.
Fem forskellige bykvarterer
Bagsværd Bypark får fem mindre bykvarterer med hver sin identitet af særlige steder, strækninger
og byrum, så området samlet vil opleves som spændende og varieret. Byrum skal indbyde til ophold
og bevægelse og inspirere til et sundt og aktivt liv. Området får med Diagonalen et markant grønt
præg, der binder kvarterene sammen. I bykvarteret mod Bagsværd Bymidte og Bagsværd Station vil
bebyggelsestætheden være højest og mest bymæssig, hvorimod tætheden i kvarteret mod
motorvejen vil være lavere.
Hvad er næste skridt?
Området skal udvikles og omdannes i de kommende år i samarbejde med lokale aktører, investorer
og virksomheder. Udviklingen af området skal ses i sammenhæng med, hvad der i øvrigt sker i
bydelen, eksempelvis udvikling af bymidten, udbygningen af Bagsværdlund, indsatsen for at skabe
social balance i Værebro Park og den kommende omdannelse af Ringbo.
Kommende projekter skal leve op til visionen i helhedsplanen. Der er derfor fastsat
rækkefølgebestemmelser for udbygningen af Bagsværd Bypark. Den vestlige del af området kan
ikke udbygges før den østlige del af området er udbygget. Omdannelsen i området kan ikke starte,
før der som minimum er etableret en del af gang- og cykeldiagonalen, ligesom det skal være
dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, omdannelsen giver mulighed
for. Rækkefølgen kan dog fraviges, såfremt at der udarbejdes lokalplan for en større delområder og
de bærende træk i helhedsplanen sikres.
Før udbygningsmulighederne kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplaner, der fastlægger de
nærmere rammer for, hvad der kan bygges i området. Indtil videre er der alene udarbejdet lokalplan
for Solhusene i områdets nordøstlige ende.
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Redegørelse
I juni 2010 vedtog Byrådet en helhedsplan for det område af Bagsværd Erhvervskvarter, der i
fremtiden vil blive kendt som Bagsværd Bypark. Helhedsplanen danner plangrundlaget for den
videre planlægning af området. Den fastlægger en række overordnede principper for omdannelsen,
der skal sikre kvalitet og en rød tråd i området.
Helhedsplanens vision er omsat til rammebestemmelser for Bagsværd Bypark, og Byrådet har
vedtaget et tillæg til lokalplan 15.08, der muliggør nye anvendelser i de eksisterende bygninger.
Links:
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Rammebestemmelser Bagsværd Bypark
Links ud af Kommuneplan 2017:
Helhedsplan for Bagsværd Bypark PDF
Links ud af Kommuneplan 2017:
Baggrundsmateriale til Helhedsplan for Bagsværd Bypark
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Bæredygtige boligområder
Vision

Gladsaxe har velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper, der
giver plads til alle. Der er en blanding af større og mindre boliger. Der foregår en betydelig indsat
for at sikre social balance i kommunens boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og
ejerformer i de enkelte boligområder.
Krav til boligstørrelser
En variation i boligstørrelser er vigtig for at sikre mangfoldighed, både i de enkelte bydele og i
kommunen som helhed. I lokalplaner for nye større boligområder, vil der derfor også blive stillet
krav om variation i boligstørrelser.

Redegørelse
By- og boligpolitikken, der blev vedtaget i 2014, understøtter Byrådets ønske om at fremme en
bæredygtig udvikling. Med en bæredygtig udvikling menes en by, der er i balance både socialt,
miljømæssigt og økonomisk. Gladsaxe skal også fremover have velfungerende og bæredygtige
boligområder med en mangfoldighed af boligtyper, der giver plads til alle. Der skal således være en
blanding af større og mindre boliger, og i de større områder vil det ofte være ønskeligt med en
blanding af ejerformer for at opnå den bedste balance. Befolkningsprognosen viser, at en af
udfordringerne i Gladsaxe er, at andelen af unge, erhvervsaktive og ældre stiger, mens andelen af
børn falder en smule. Hvis Gladsaxe også i fremtiden skal være et samfund i social balance, er der
behov for, at kommunen fortsat kan tiltrække unge erhvervsaktive børnefamilier i konkurrence med
de omkringliggende kommuner.
Udviklingen går i retning af, at familier bor på flere og flere kvadratmeter per person. Gladsaxe har
en stor andel af små boliger. Hvis Gladsaxe skal være interessant for familier på sigt, er der derfor
behov for relativt flere større boliger.
Links:
Arealanvendelse
Links ud af Kommuneplan 2017:
By- og boligpolitikken
Bydele i social balance
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Energi og miljø
Vision

Andelen af vedvarende energi øges, og samtidig reduceres det samlede energiforbrug for at
begrænse effekten af de nuværende klimaudfordringer og for at forebygge klimaforandringer. Målet
er at skabe tætte byområder med energirigtigt byggeri, der samtidig understøtter den grønne
transport. Indsatsen vil ske med det lange perspektiv for øje.
Begrænse CO2 udledningen
Byen skal indrettes med gode og oplevelsesrige muligheder for at bevæge sig til fods og på cykel.
Der skal være nem adgang til bus og tog, så flere tilskyndes til at bruge kollektiv transport og
dermed bidrager til at nedsætte CO2 udledningen. Med LOOP CITY-samarbejdet forpligter Byrådet
sig til at arbejde for et sammenhængende net af bæredygtige transportløsninger og infrastrukturer.
Kommunen har udarbejdet en Trafik og Mobilitetsplan. Formålet er at få en større andel af
trafikanterne til at vælge cyklen eller den kollektive trafik som deres foretrukne transportmiddel ved
at gøre det attraktivt at vælge kollektiv trafik og cykeltransport.
Øge andelen af vedvarende og miljøvenlig energi
Udviklingen af en mere miljøvenlig energiforsyning skal fremmes ved at have fokus på at reducere
energibehovet, blandt andet ved efterisolering af den eksisterende bygningsmasse og ved at benytte
vedvarende eller miljøvenlig energi. Gladsaxe Kommune vil være frontløber i forhold til at erstatte
og energirenovere de mest energitunge kommunale bygninger.
Tætte og bæredygtige byområder
Byrådet vil udvikle tætte, bæredygtige byområder i tilknytning til nuværende og kommende
stationer med særligt fokus på de erhvervsområder, der er i forandring. I de nye byområder vil der
være fokus på grøn transport, og der vil blive stillet krav om klima- og energihensyn i det
kommende planlægningsarbejde.
Hvad er næste skridt?
Gladsaxe Kommune bygger videre på vores samarbejder med boligejere og boligforeninger om
fremtidssikring af deres boliger og har netop indgået et partnerskab med fire andre kommuner om
energirenovering af etagebyggeri. Partnerskabet skal sikre, at de mange rentable energiforbedringer
i det eksisterende byggeri gennemføres i langt højere grad end i dag. Idéen er at pulje de mange
energitiltag og via en platform at gøre det simpelt for boligforeningerne at udbyde deres
energibesparelsesopgaver, og på den anden side gøre det attraktivt for de udførende at gennemføre.
Partnerskabet har fået tilskud fra Energistyrelsen.
I Gladsaxe har vi en stærk tradition for at samarbejde med byens virksomheder om
klimaudfordringer. I vores KlimaKlar netværk for virksomheder, som har 55 medlemmer, deler vi
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løbende viden og erfaringer om alt fra energitiltag, klimavenlige transportvalg til muligheder for
genbrug ressourcer.

Redegørelse
Transport er en af de største bidragydere til den samlede CO2 udledning i Gladsaxe Kommune.
Samtidig er CO2 bidraget fra transport svagt stigende, mens det er faldende på alle andre områder.
Der vil derfor være særlig fokus på de erhvervsområder, der i forvejen er under omdannelse, og
hvor der kan indrettes tætte og bæredygtige byområder. Her skal det lette valg være en bæredygtig
transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. I disse områder vil der også blive stillet krav
om klima- og energihensyn i det kommende planlægningsarbejde.
En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledning stammer fra opvarmning af
boliger. Derfor er både energirenovering af bygninger, udbygning af fjernvarmen og et øget brug af
vedvarende energikilder et fokusområde. Gladsaxe Kommune vil gå foran med markante
energiforbedringer i egne bygninger. Vi vil samtidig indgå samarbejder med boligselskaber og foreninger om energirenovering af ældre ejendomme samt med lokale håndværker om kampagner,
der skal sikre, at flere boligejere
Links:
Retningslinjer Energi og miljø
Retningslinjer Trafik, mobilitet og letbane
Links ud af Kommuneplan 2017:
CO2 og Miljøplan
Strategisk energiplan
Trafik- og Mobilitetsplan
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Gladsaxe Ringby
Vision

Gladsaxe Erhvervskvarter skal omdannes til Gladsaxe Ringby, en attraktiv, grøn og bæredygtig
bydel med erhverv og andre byfunktioner med fokus på sundhed og bevægelse for områdets
brugere. Der skal være plads til en mangfoldighed af virksomheder: store kontorvirksomheder, små
værksteder og servicevirksomheder, produktionsvirksomheder med videre. Mangfoldigheden skal
understøtte et innovativt miljø. Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby rummer Byrådets overordnede
vision for udviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.
Gladsaxe Ringby
Den kommende letbane i Ring 3 giver mulighed for at omdanne en lang række nedslidte
erhvervskvarterer i kommunerne langs Ring 3 til nye attraktive byområder. Samlet kaldes det
LOOP CITY. Gladsaxe Ringby er en del af LOOP CITY og får to letbanestationer til at betjene
området. Helhedsplanen for området lægger op til, at der kan bygges tæt og højt i områderne, der
ligger nærmest de kommende letbanestationer og mindre tæt i de områder, der ligger længst væk fra
stationerne.
Gladsaxe Boulevard
Mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej omdannes Ring 3 til en boulevard, der som en ny
hovedgade samler området og skaber by med høj bebyggelse og banebrydende arkitektur.
Boulevarden bliver hovednerven i Gladsaxe Ringby. Bebyggelsen skal have facade mod
boulevarden, hvor letbanen kører i midten.
Forskelligartede kvarterer
Helhedsplanens vision er, at området skal være mangfoldigt. De enkelte kvarterer i bydelen vil være
forskellige, både når det gælder tæthed, bygningernes form og udseende, og når det gælder de
virksomheder, som er i området. I udkanten af bydelen planlægges for nye boligkvarterer. Bydelens
identitet skal bæres af innovation, bæredygtighed og god infrastruktur.
Helhedsplanens visioner blev indarbejdet i rammebestemmelserne i kommuneplanen. Efterfølgende
er visionerne så småt blevet konkretiseret og detaljeret i nye lokalplaner for området.
Hvad er næste skridt?
Byrådet sætter fokus på nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan understøtte byens udvikling.
Kommunen samarbejder med investorer, ejere og lejere i området om områdets udvikling.
I 2016 har kommunen samarbejdet med repræsentanter for parterne i Gladsaxe Ringby om at stifte
erhvervsforeningen Gladsaxe Erhvervsby. Foreningen har som mål at skabe fremtidens
erhvervskvarter. Et erhvervskvarter med en synlig identitet, som er dynamisk, og hvor der er dialog
mellem virksomheder, medarbejdere og øvrige interessenter.
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I de kommende år forventes det, at Byrådet vil vedtage en række af lokalplaner som opfølgning på
Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby.

Redegørelse
Gladsaxe Byråd vedtog 15. juni 2011 Helhedsplan for Gladsaxe Ringby. Helhedsplanen tager afsæt
i byvisionen for Ringbyen, LOOP CITY, som de 10 kommuner langs Ring 3 har udviklet i
samarbejde med Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet og
Realdania.
Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på tværs af både forvaltninger, geografiske grænser og
myndigheder og tager fat på mange af de allerstørste udfordringer, som moderne byer står overfor i
dag. Det er udfordringer som global opvarmning, energiforsyning, biodiversitet (artsrigdom),
sundhed, mobilitet, mangel på arbejdskraft med videre.
Helhedsplanen vil føre Gladsaxe Erhvervskvarter ind i fremtiden som en attraktiv, bæredygtig bydel
med erhverv og andre byfunktioner, der naturligt kan indpasses i en moderne erhvervsby. Samlet set
et mangfoldigt område, der kan tiltrække nye attraktive virksomheder. En spændende bydel med
bykvaliteter der kan trække servicefunktioner som spisesteder, overnatning, fitness og andre
fritidsfunktioner til.
Byrådet har sidenhen vedtaget lokalplaner for mindre dele af kvarteret – omdannelsen af Søborg
Møbel og den tidligere tobaksfabrik – som de første i rækken af lokalplaner som opfølgning på
helhedsplanen for Gladsaxe Ringby. Med disse lokalplaner i udkanten af området, der primært giver
mulighed for boliger, er området ved at udvikle sig til en mere blandet bydel.
Links:
Gladsaxe Ringby
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Trafik, mobilitet og letbane
Links ud af Kommuneplan 2013
Helhedsplan for Gladsaxe Ringby
LOOP CITY
Gladsaxe Erhvervsby
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Grønne Gladsaxe
Vision

Gladsaxe Kommune er en grøn bykommune med fokus på at skabe sammenhæng mellem de grønne
områder. En bedre sammenhæng vil være til glæde for borgerne, når de færdes rundt i kommunen,
og samtidig give bedre betingelser for dyre- og planteliv.
Grøn Struktur
Kommunens grønne områder består af store naturområder, grønne forbindelser og passager samt
parker og grønne byrum. Der er indarbejdet nye grønne bykiler i forbindelse med letbanen. Der
arbejdes videre med udpegningen af potentielle nye bykiler via kommunens grønne strategi. Målet
er at skabe nye forbindelser og større sammenhæng mellem områderne, og derved skabe en lettere
adgang til det grønne i kommunen.
Bagsværd Sø
Byrådet har fokus på Bagsværd Sø ved at skabe et attraktivt område, der forener de mange
interesser i og omkring søen. Målet er at udvikle området til at have plads til både benyttelse og
beskyttelse, så alle brugerne kan få glæde af Bagsværd Sø. Bagsværd Rostadion står overfor en
renovering, som skal sikre både rosporten og områdets andre gæster gode rammer for natur og
fritid.
Grønt i den tætte by
Bymidterne og områderne omkring stationerne udvikles til nye tætte byområder. Byrådet lægger
vægt på, at der skal være grønt også i de tætte byområder. Det kan blandt andet ske ved
træplantning, små grønne oaser og beplantning på mure og tage. De nye byområder skal tilpasses
det ændrede klima med øgede regnmængder. Byen skal tilføres nye grønne elementer, som
tilbageholder eller optager regnvandet. Det grønne i byerne kan også være nye vilde naturtyper, som
normalt ellers ikke ses i byerne. Som noget nyt indsættes en retningslinje om, at der i forbindelses
med lokalplanlægningen kan stilles krav til biofaktoren i for byomdannelses- og erhvervsområder.
En biofaktor er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse.
Hensigten er at få fokus på værdien af det grønne element.
Hvad er næste skridt?
Byrådet vil i den kommende planperiode have fokus på at udvikle og styrke byens grønne struktur.
Der vil være fokus på at arbejde for at fremme en varieret og bæredygtig natur, som er grundlag for
en høj grad af biodiversitet, og som er robust overfor klimaforandringer. Herudover vil der være
fokus på at tænke bynatur ind i planlægningen for at styrke Gladsaxes identitet som en grøn
bykommune.
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Redegørelse
Gladsaxe er en grøn bykommune med mange naturmæssige og rekreative kvaliteter. 17 procent af
arealet er offentlige naturområder, der ligger som skov-, sø-, park- og moseområder i kanten af
kommunen. Hertil kommer 1.700 varige kolonihaver, de grønne byområder som parker og lignende,
idrætsanlæggene, parkbebyggelserne og boligområdernes haver samt vejbeplantningerne med mere,
der alle giver kommunen et grønt præg.
Den grønne struktur suppleres med nye bykiler, som er bymæssige grønne områder, der så vidt
muligt skal forbinde de nye tætte byområder til eksisterende og eventuelt nye grønne kiler. De skal
samtidig give adgang til naturkvaliteter og i videst muligt omfang være alment tilgængelige for
friluftslivet.
Byrådet har både ansvaret for planlægningen af det åbne land og de grønne områder i byzonen.
Dermed har Byrådet også ansvaret for at sikre naturbeskyttelsesinteresserne. Retningslinjerne skal
sikre de særlige landskabelige og biologiske værdier i kommunen mod tiltag, der forringer deres
værdi og samtidig medvirke til en styrkelse og forbedring af værdierne.
Biodiversiteten i byen skal øges gennem højnelse af bynatur. Derfor er der indarbejdet en
retningslinje om fastsættelse af biofaktor i kommende lokalplaner for byomdannelses- og
erhvervsområder. Dette skal sikre, at der i forbindelse med planlægning af nye områder kommer
øget fokus på værdien af det grønne og naturen i byen. Biofaktoren er et mål for omfanget af et
områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. Forskellige belægningstyper og
beplantningstyper får en værdi, efter hvor "grøn" den er. Højeste værdi findes for skove, mens en
almindelig græsplæne har en relativt lav værdi, og asfalt har værdien nul.
Links:
Natur og fritid
Arealanvendelse
Klimatilpasning
Links ud af Kommuneplan 2017:
Naturplan
Plejeplaner
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Klimatilpasning
Vision

Målet for klimatilpasning er at forebygge og mindske skaderne af skybrud og adskille regnvandet
fra spildevandet.
Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet bruges som en
ressource til at få mere kvalitet i byen eller indgår i grønne løsninger, der samtidig øger
naturkvaliteten. Klimatilpasning vil ske i samarbejde med kommunens vandselskab og
nabokommunerne.
Gladsaxe går foran og gennemfører klimatiltag på kommunale ejendomme, der kan inspirere
borgere og virksomheder. Grundejere opfordres til at deltage aktivt ved selv at håndtere regnvand
på egen grund. Klima- og energihensyn indarbejdes generelt i planlægningen.
13 områder er udpeget
Ambitionen med klimatilpasningsplanen er at sikre værdier som bygninger, indbo, maskiner og
naturen mod skadevoldende oversvømmelser. Analyser viser, at der er 13 områder, hvor der er
størst risiko for skadevoldende oversvømmelser.
Det langsigtede og generelle mål er, at der højst hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn,
undtaget arealer der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand. Der vil være en
konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de
konkrete løsninger og projekter.
Der er foretaget en prioritering af de 13 områder ud fra en række kriterier. Byrådet har valgt først at
sætte fokus på boligområderne i Bagsværd og Buddinge, samt på erhvervskvarterene i Bagsværd og
Gladsaxe, der i forvejen er under omdannelse.
Hvad er næste skridt?
Klimatilpasningen gennemføres i følgende fem spor i de 13 områder:
•
•
•
•
•

indsats for boligområder
indsats for erhvervsområder
indsats der kobles på anlægsprojekter
kampagner og vejledning
udviklings- og undersøgelsesprojekter

Redegørelse
Fremtidens klimaudfordringer
Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr. Temperaturen vil stige. Vintrene vil
blive mildere og somrene vil blive varmere.
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Stigende temperatur giver længere vækstsæson og milde vintre med behov for at bruge mindre
energi til opvarmning. De negative konsekvenser er især knyttet til ekstrem regn, højere
havvandstand og kraftige storme. Klimaændringerne skaber behov for at udvikle løsninger i
planlægningen, som kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier.
Hvad sætter planen fokus på
Klimatilpasningsplanen fokuserer både på håndtering af ”hverdags-regn” i løsninger, som mindsker
belastningen på kloaknettet og på håndtering af de kraftige skybrud, som kloaksystemet ikke er
dimensioneret til at kunne klare. Planen sætter fokus på de områder i kommunen, hvor risiko for
oversvømmelse er størst.
Baggrunden for målet i Klimatilpasningsplanen er, at Gladsaxe Kommune ønsker at sikre værdier
mod skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse, det vil sige en regnhændelse,
der har 1 % sandsynlighed for at ske om året. En skadevoldende oversvømmelse vurderes at ske,
når der står mere end 10 cm vand over terræn.
Udgangspunktet for klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe vil derfor generelt være, at de skal kunne
håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget der
hvor vandet skal ledes hen. Der vil dog ske en konkret vurdering af det rimelige niveau for
klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.
Risikobillede
Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er en kortlægning af risikoen
for oversvømmelse.
I Klimatilpasningsplanen er der på baggrund af oversvømmelseskortet foretaget beregninger af,
hvor stor sandsynligheden er for, at der sker oversvømmelser i Gladsaxe, se oversvømmelseskortet.
Dette er sammenholdt med værdien af de områder, der bliver berørt. Værdien er opgjort som
gennemsnitlige skadesomkostninger ved oversvømmelse.
Risikoen for oversvømmelse er dermed en kombination af, hvor ofte et område bliver
oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i
kroner.
Risikoen er en beregnet risiko og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været
oversvømmelse det pågældende sted.
Risikokortlægningen er derefter brugt til at udpege 13 områder i kommunen, hvor
oversvømmelserne vurderes at kunne give størst skade.
Hvert område er afgrænset sådan, at det omfatter de arealer, hvor der samler sig mest vand og de
omgivende arealer, hvor vandet kommer fra. Risikokortet viser, hvor problemet er størst, og denne
information kan bruges i lokalplanlægningem til at fastlægge bestemmelser for særlige tiltag i disse
områder.
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Prioritering
Der er foretaget en prioritering af de 13 områder. Prioriteringen er nødvendig, da en indsats for
klimatilpasning forventes at tage mindst 25 år. Formålet med prioriteringen er at starte en indsats,
hvor der er størst behov og samtidig gode muligheder for klimatilpasning.
Prioriteringen er foretaget ud fra en række kriterier som skadesomkostning, trafikale knudepunkter,
naturkvalitet og at fælleskloakerede områder prioriteres før separatkloakerede. Samtidig har
igangværende planlægning for et område betydning. Løsninger der kan udvikles i samarbejde og
dialog med nabokommuner og forsyningsselskaber vil også blive prioriteret. Kriterierne er vægtet i
forhold til hinanden.
Den samlede prioritering betyder, at Gladsaxe Kommune vil starte klimatilpasningsindsatsen i
boligområderne i Bagsværd og Buddinge, samt i erhvervskvarterne i Gladsaxe og Bagsværd.

Links:
Retningslinjer Klimatilpasning
Energi og miljø
Links ud af Kommuneplan 2017:
Klimatilpasningsplan
Links ud af Kommuneplan 2017:
Klimatilpasningsplan Kortlægning
Klimatilpasningsplan Prioritering af områder
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Levende bymidter
Vision

Bymidterne og bydelscentrene skal styrkes som centerområder og indkøbssteder med et varieret
butiksliv til gavn for borgerne og erhvervslivet i Gladsaxe. Det skal være muligt at handle lokalt.
Levende bymidter med handel og oplevelser er et stort aktiv for Gladsaxe. Bymidterne og
bydelscentrene skal være naturlige mødesteder for byens borgere og erhvervslivets medarbejdere
både om dagen og om aftenen. Her skal skabes en bedre bymæssig sammenhæng gennem nye
funktioner og forbedrede byrum. Bymidterne skal tilbyde en bred vifte af tilbud og aktiviteter, og
folk skal kunne samles til både bevægelse, ro og ophold.
Udvikling af bymidter og bydelscentre
Gladsaxe Kommune har to bymidter, Bagsværd Bymidte og Buddinge By, og tre bydelscentre
(Søborg Hovedgade Syd, Søborg Torv og Høje Gladsaxe). Der er fokus på at udvikle bymidterne og
bydelscentrene.
Bagsværd Bymidte skal styrkes som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i
højere grad bliver muligt at handle lokalt. I den forbindelse skal Bagsværd Hovedgades
karakter som handelsgade forstærkes. Det skal være en levende bymidte, der bliver brugt som
mødested både om dagen og om aftenen. Placeringen mellem Bagsværd Bypark og Bagsværd
Station gør yderligere bymidten til et attraktivt forbindelsesled og hovedstrøg.
Buddinge By omfatter området fra Telefonfabrikken i syd til Buddinge Station i nord. Buddinge By
skal være den grønne sammenhængende bymidte. Udviklingen skal tage udgangspunkt i at udvikle
og understøtte den grønne profil, som området allerede har. Der skal skabes sammenhæng mellem
de mange funktioner, området rummer, og bylivet i området skal synliggøres og understøttes.
Samtidig skal udviklingen af bymidten understøtte den kommende letbane med udvikling af
stationsområderne.
Langs Søborg Hovedgade er detailhandlen koncentreret i to bydelscentre, dels omkring den sydlige
del af hovedgaden og dels omkring Søborg Torv. I mellem de to bydelscentre er der et
funktionsmæssigt slip, hvor Søborg Kirke og Søborg Skole ligger. Det betyder, at synergien mellem
de to bydelscentre er formindsket. Søborg Hovedgade skal generelt styrkes som indkøbssted for
borgerne i Søborg.
Høje Gladsaxe Center er under ombygning, så indgang til butikkerne ikke længere sker fra en indre
butiksarkade, men direkte fra forsiden af centeret. Tanken er, at det vil skabe bedre forhold for de
butiksdrivende ved at synliggøre butikkerne for kunderne.
Byrum og byliv
Hovedgadernes karakter som handelsgader skal forstærkes. Bymidterne skal opleves som
sammenhængende butiksgader, der fungerer på tværs af hovedgaderne. Gadernes randbebyggelse
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definerer deres forløb, og deres publikumsorienterede facader skal gøre dem behagelige at færdes
på.
Beplantning langs gaden, på facaden og grønne tage skal skabe grønne bymidter, så det bliver en
god oplevelse både for handlende og beboere.
Et bredt udbud af mødesteder og byrum inviterer til et levende byliv og spændende muligheder for
aktiviteter.
I det brede arbejde med udviklingen af byen og byens rum tager vi udgangspunkt i tankerne
fra GladsaxeLiv:
•
•
•
•
•
•

Vi fokuserer på hverdagslivet
Vi fokuserer på de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer
Vi synliggør det byliv, der allerede findes
Vi skaber sammenhæng mellem livet inde og ud med bløde overgange
Vi arbejder for variation i byens udtryk
Vi arbejder for flere brugergrupper af det samme byrum

Trafik og parkering
Udformningen af bymidterne skal understøtte det gode hverdagsliv ved at gøre det nemt at komme
rundt i byen på cykel eller med den kollektive trafik. Det kræver, at bymidterne er godt forsynet
med parkering for cyklister og bilister.
Hvad er næste skridt?
Som opfølgning på den gennemførte detailhandelsanalyse blev der i 2016 igangsat et
samarbejdsprojekt ’Styrk butikslivet i bymidterne’ med detailhandelen i bymidterne om at
fremtidssikre butikslivet. Målet er at styrke samarbejdet mellem butikkerne om branding og fælles
initiativer. Målet er også at udvikle ideer til, hvordan de fysiske rammer kan understøtte
handelslivet og dermed en mere levende by. Det er et fælles ønske at skabe identitet og tydeliggøre
detailhandlen i Gladsaxe, der skal være attraktiv for byens egne borgere.
En ny planlov med ændringer indenfor detailhandelsplanlægning forventes vedtaget i 2017. Da
disse ændringer ikke kan indarbejdes i nærværende kommuneplanrevision, er det hensigten at
udarbejde et kommuneplantillæg for detailhandel, når den nye planlov er trådt i kraft.

Redegørelse
I Gladsaxe Kommune er der to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og tre
bydelscentre (Søborg Hovedgade Syd, Søborg Torv og Høje Gladsaxe). Gladsaxe Kommune vil
understøtte bymidterne og bydelscentrene i kommunen, da detailhandlen i Gladsaxe er under
stigende pres både af konkurrence fra e-handel, men også fra bymidterne i nabokommunerne.
Med Vækststrategien ”Levende by i vækst” sætter Byrådet blandt andet fokus på at fastholde og
tiltrække flere borgere og virksomheder ved at skabe rammerne om det gode hverdagsliv. Det
kalder vi GladsaxeLiv, og arbejdet tager udgangspunkt i en analyse af potentialer og udfordringer
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for at skabe en levende by. Byliv er en væsentlig faktor i forhold til bosætningen, når kommunen
ønsker at tiltrække nye indbyggere, investorer og arbejdspladser.
Det er i høj grad i bymidterne, at rammerne for bylivet skabes. Gode bymidter skabes dog ikke kun
af muligheden for ophold og flotte byrum. Butikkerne er ofte målet for mange ture til bymidterne.
Varierede indkøbsmuligheder er helt afgørende. De handelsdrivendes vigtige arbejde med at skabe
aktiviteter og et velfungerende handelsliv er centralt for borgernes brug af bymidterne og
bydelscentrene.
Bymidterne og bydelscentrene er nemme at komme til for både gående og cyklende. Der er god
tilgængelighed for biler, ligesom der er mulighed for tilfredsstillende parkeringsløsninger. Samtidig
er bymidterne placeret ideelt i forhold til den kollektive trafik med S-tog og S-busser.
Bydelscentrene har gode busforbindelser med enten S-bus eller A-bus.
Byrådet ønsker i næste planperiode at intensivere samarbejdet mellem kommune, private grundejere
og investorer for at skabe rammer for et attraktivt byliv ved at have fokus på byrum, arkitektur og
trafik i bymidterne.
Links:
Retningslinjer Detailhandel
Landsplandirektiv for Detailhandel
Bagsværd Kvartersbeskrivelse
Buddinge Kvartersbeskrivelse
Links ud af Kommuneplan 2017:
GladsaxeLiv

18

Trafik, mobilitet og letbane
Vision

Byens struktur og indretning skal gøre det nemt at vælge bæredygtige transportformer. En mere
bæredygtig transportstruktur skal sikre fremkommelighed og tryghed for alle trafikanter. Samtidig
medvirker det til et sundere liv og bedre klima for os alle. Byen skal indrettes, så det er nemt at
komme frem på cykel, og så der er nem adgang til bus, tog og letbane. Mulighederne for at
intensivere bebyggelse og anvendelse udnyttes i de stationsnære områder ved S-togs stationer og
ved de kommende letbane stationer langs Ring 3.
Bæredygtig transport
Hovedstaden vokser med flere borgere og flere arbejdspladser. Det giver mere trafik, også i
Gladsaxe. Byrådet ønsker at fremme en bæredygtig transport, hvor færre kører bil og flere cykler,
går eller bruger kollektiv transport. Et væsentligt led i dette er udbygningen af den kollektive
transport, hvor samarbejdet med de øvrige kommuner langs Ring 3, Staten og Region Hovedstaden
om at etablere en letbane i Ring 3 spiller en hovedrolle. Herudover udvikler vi busdriften, blandt
andet som følge af den kommende metrocityring i København, og der arbejdes for gode
skiftemuligheder og kombinationsløsninger.
Byrådet arbejder fortsat med en udbygning af cykelstierne, og kommunen indgår stadig i det
regionale samarbejde omkring udviklingen af supercykelstier.
Letbane
Letbanen i Ring 3 vil ligge som en ring omkring København og styrke den kollektive trafik på tværs
af byfingre og S-togslinjer. Letbanen strækker sig fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd og forbedrer
adgangen til vigtige funktioner som Glostrup og Herlev sygehuse, Danmarks Tekniske Universitet
samt flere store erhvervs- og industriområder. I Gladsaxe kommer der seks letbanestationer på Ring
3 placeret ved Gammelmosevej, Buddinge Station, Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej, Gladsaxe
Trafikplads og ved Dynamovej. De nye muligheder søges først udnyttet i Gladsaxe Erhvervskvarter
med udgangspunkt i Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby.
Mobilitetsplanlægning
Arbejdet med bæredygtig transport samles og koordineres i mobilitetsplanlægningen.
Mobilitetsplanlægning er en samlet betegnelse for en række metoder og værktøjer, der har til formål
at ændre trafikvaner og skabe efterspørgsel efter bæredygtig transport. Mobilitetsplaner kan dække
større eller mindre byområder, og de skal give konkrete forslag, som fremmer brugen af
bæredygtige transportformer, for eksempel ved at påvirke folks adfærd, når det gælder valg af
transportmiddel. I udviklingen af byomdannelsesområderne sætter vi særligt fokus på bæredygtig
transport. Vi indgår derfor i samarbejder med virksomheder, pendlere og beboere med videre for at
koordinere og forbedre adgangen til de bæredygtige transportvalg. Her kan planerne for eksempel
indeholde krav til et maksimalt antal af parkeringspladser, krav om parkering i konstruktion og
etablering af fælles parkeringshuse for at begrænse trængslen og samtidig have krav til stiforløb,
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cykelparkering med videre. Samtidig handler det om at øge mobiliteten gennem forbedringer af
fremkommeligheden for biltrafikken, så vejene kan bære den øgede trafik, som udviklingen fører
med sig.
I forbindelse med LOOP CITY samarbejdet har Gladsaxe Kommune i 2016 etableret et netværk af
byens virksomheder, der aktivt deltager i at forsøge at løse trængselsudfordringen, især med fokus
på udfordringerne i forbindelse med anlæg af letbanen langs Ring 3. Netværket samarbejder om
mobilitetsløsninger, og tanken er at udvikle og teste nye løsninger i fællesskab. For at sikre fælles
løsninger på tværs af kommuner, bringes bidragene fra virksomhederne i Gladsaxe i spil i et fælles
mobilitetsnetværk for alle 10 kommuner langs Ring 3.
Hvad er næste skridt
Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget den endelige anlægslov for Hovedstadens Letbane. Udbuddet
er startet i oktober 2016 og de endelige kontrakter forventes underskrevet i slutningen af 2017.
Lednings- og anlægsarbejderne forventes at starte i midten af 2018, og letbanen vil stå klar til drift i
2023-24.
I den fortsatte planlægning af byomdannelsesområderne vil der blive arbejdet med mobilitetsplaner.
Tilsvarende arbejdes der med fremme af cykeltrafik og kollektiv trafik for hele kommunen i en
række planer og projekter med udgangspunkt i Trafik og Mobilitetsplanen og Gladsaxe Cykler.

Redegørelse
Bæredygtighed
Bilen belaster CO2 regnskabet i betydelig grad. Kø og forsinkelser på vejnettet betyder tab af
arbejdstid og øget belastning af miljøet. I fremtidens trafikplanlægning skal vi finde løsninger, der
skaber den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov, klima og adfærd. Det skal være let og
attraktivt at vælge en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. Dette kan
ske ved at skabe nogle gode rammer for disse transportformer, for eksempel etablere gode
cykelstier, øge fremkommeligheden for busserne og etablere letbane. Det kan også handle om at
styrke mulighederne for at kombinere forskellige transportformer, eller at bruge bilen mere
fornuftigt. Herved skabes mindre trængsel på vejnettet til gavn for erhvervsliv og trafikanter, der er
nødsaget til at anvende bilen. Samtidig investeres der i de nødvendige vejanlæg, som byudviklingen
fører med sig.
Letbanen som rygrad i byudviklingen
Arbejdet med mobilitet kan ikke ses snævert, så mister det sin værdi. Mobilitetsplanlægning
strækker sig ud over kommunegrænsen og skal tænkes ind i et regionalt perspektiv. Letbanen langs
Ring 3 vil betjene mange arbejdspladser og boliger i hovedstadsområdet og skabe høj
fremkommelighed for borgere, erhvervsliv og pendlere. Allerede i dag er der i byområderne tæt ved
den kommende letbane mange arbejdspladser og flere store regionale institutioner som blandt andet
sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Visionen for LOOP CITY og letbanen styrker gensidigt
hinanden. Den tætte by med en højklasset kollektiv trafikbetjening er en grundlæggende
forudsætning for at sikre en langsigtet holdbar byudvikling. Samtidig er realiseringen af visionen
med til at øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet.
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Tilgængelighed og tværgående trafikforbindelser
En af de største styrker ved LOOP CITY er den gode tilgængelighed, som nærheden til letbanen
medfører. Letbanen sikrer hurtig og god tilgængelighed til og fra byen med velfungerende
knudepunkter til det øvrige banesystem og busserne. Velfungerende tværgående trafikforbindelser
for både bane og vej vil muliggøre udvikling af LOOP CITY som et vækstområde i regional
sammenhæng. En højere grad af bymæssighed skal sikre gode rammer for liv og mangfoldighed
med nem adgang til arbejde, kultur, service, natur og landskab. Dette vil ikke kun være til gavn for
dem, der bor i de nye byområder langs banen, men også for de mange i det øvrige
hovedstadsområde, der arbejder i erhvervsområderne langs Ring 3. En satsning på byudvikling
langs Ring 3 vil også være med til at ændre de pendlingsstrømme, der er vendt mod centrum i
København. Cyklen vil sammen med den kollektive trafik være en attraktiv transportform i
Ringbyen.
Links:
Dialog med nabokommuner
Gladsaxe Ringby
Byomdannelse
Trafikstruktur
Links ud af Kommuneplan 2017:
LOOP CITY
Hovedstadens Letbane
Helhedsplan for Gladsaxe Ringby
Trafik- og Mobilitetsplan
Gladsaxe Cykler
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Retningslinjer for by
Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner med en
bymæssig karakter.
•
•
•
•
•
•
•

Arealanvendelsen indeholder retningslinjer for boligområderne og definitioner på anvendelser i
center-, erhvervs- og offentlig områder
Afsnittet byomdannelsen beskriver retningslinjerne for byomdannelse i erhvervskvarterene og
muligheden for fortætning andre steder i kommunen
Detailhandel indeholder retningslinjer for placering, størrelser og samlet areal på butikker
(dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer)
Stationsnærhed om retningslinjer, der sikrer en bymæssig intensitet omkring stationerne
Kulturhistoriske værdier i Gladsaxe indeholder retningslinjer for at sikre, at byen forbliver varieret
med en blanding af ny og ældre arkitektur
Under klimatilpasning fastsættes retningslinjer, der skal sikre hensigtsmæssig håndtering af
regnvand
Energi og miljø indeholder retningslinjer for energirigtig byggeri, vedvarende energi,
energiforsyning, affald og støj

En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og
udviklingen af dem.
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Arealanvendelse
Gladsaxe Kommune er inddelt i en række bolig-, erhvervs-, og centerområder, der er adskilte af veje, som
gennemskærer kommunen på kryds og tværs. Derudover har kommunen tre store sammenhængende
naturområder, Bagsværd Sø og Hareskoven, Smør- og Fedtmosen og Gyngemosen, som alle rækker ud over
kommunegrænsen.

Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte udgør sammen med bydelscentrene på Søborg
Hovedgade og i Høje Gladsaxe handelscentre i kommunen. Bagsværd Erhvervskvarter, Gladsaxe
Erhvervskvarter og Mørkhøj Erhvervskvarter er kommunens erhvervsområder. Den nordlige del af
Bagsværd Erhvervskvarter og det meste af Gladsaxe Erhvervskvarterer er under begyndende
omdannelse fra mere traditionelle erhvervskvarterer til nye attraktive byområder med blandede
anvendelser.
Gladsaxes mange boligområder ligger spredt i kommunen, og udgør en bred vifte af forskellige
boligbebyggelser.
Samlet repræsenterer Gladsaxe en type af by, hvor hele kommunen er forstad og indgår i et
forstadsområde, der er større end kommunen selv.
By- og landzone
Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og der udlægges derfor ikke nye byzonearealer.
Landzonearealer findes langs Hillerød Motorvejen, Smør- og Fedtmosen, Kagså, Hareskoven og en
del af bredden ned mod Bagsværd Sø.
Gladsaxe Kommune har følgende byzonearealer, der kan overføres til landzone. Bredden langs
Bagsværd Sø og Lyngby Sø, den nordlige del af Smør- og Fedtmosen, kolonihaverne ved
krydsningen af Hillerød Motorvejen og Motorring 3 og Høje Gladsaxe Park.
Boligformål
Gladsaxe Kommune ønsker en mangfoldighed af boligtyper, boligstørrelser og ejerformer som
grundlag for at skabe social balance i de enkelte bydele. Boligformål omfatter traditionelle boliger,
bofællesskaber, kollektiver, kollegier, ældreboliger med videre.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Boliger må kun benyttes til helårsbeboelse
I lokalplaner for nye større boligområder, vil der blive stillet krav om variation i boligstørrelsen
I Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen kan Byrådet stille krav om op til 25 procent
almene boliger
I områder, der alene er udlagt til boligformål, kan der udlægges arealer til lokal betjening med kollektive
anlæg som dagtilbud, grønne områder og parkering. Friarealer til ophold og leg må ikke reduceres i
væsentlig omfang
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•
•

Parkering af lastbiler og varevogne over 3.500 kg egenvægt må ikke finde sted i boligområderne
På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, uindregistrerede biler, campingvogne
og lignende.

Åben-lav boliger
Betegnelsen åben-lav svarer til parcelhuse og villaer. Ved åben-lav boliger forstås
fritliggende beboelsesbygninger med én bolig i højst én etage med udnyttelig tagetage. Der kan
etableres bofællesskaber inden for rammerne af åben-lav boliger.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Eksisterende tæt-lav bebyggelse i åben-lav boligområder kan bebygges efter reglerne for tæt-lav boliger
Forhaver til åben-lav boliger skal have et grønt præg
I tilfælde, hvor åben-lav boliger ligger op til en hovedvej eller lignende, kan de have en støjafskærmning.
Støjafskærmning skal begrønnes
I lokalplaner vil der blive stillet krav om en størrelse på mindst 120 m2 for nye boliger i åben-lav
boligområder. Undtaget herfra er ungdomsboliger, seniorboliger og boliger til andre grupper med særlige
forhold. Såfremt bebyggelsen indrettes som bofællesskab med en større andel af indendørs fællesarealer,
kan den gennemsnitlige boligstørrelse reduceres.

Tæt-lav boliger
Betegnelsen tæt-lav boliger omfatter rækkehuse, kæde- og klyngehuse. Ved tæt-lav boliger forstås
beboelsesbygninger, der hver indeholder én bolig, og som er helt eller delvist sammenbygget med
flere bygninger af tilsvarende art.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•
•
•

Der må opføres bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 40
Der fastsættes generelt en mindste grundstørrelse på 300 m2
Tæt-lav boliger har som hovedregel adgang til et privat udendørs opholdsareal
Tæt-lav boliger skal opføres efter bebyggelsesplaner for passende afgrænsede områder
Forhaver til tæt-lav boliger skal have et grønt præg
I tilfælde, hvor tæt-lav boliger ligger op til en hovedvej eller lignende, kan de have en støjafskærmning.
Støjafskærmning skal begrønnes
I lokalplaner vil der blive stillet krav om en gennemsnitsstørrelse på mindst 120 m2 for nye boliger i tæt-lav
boligområder. Undtaget herfra er ungdomsboliger, seniorboliger, almene boliger og boliger til andre
grupper med særlige forhold. Såfremt bebyggelsen indrettes som bofællesskab med en større andel af
indendørs fællesarealer, kan den gennemsnitlige boligstørrelse reduceres.

Etageboliger
Ved etageboliger forstås beboelsesbygninger i to eller flere etager med tre eller flere boliger med
enten vandret eller lodret opdeling i boligenheder.
•

Til enhver etageboligbebyggelse skal der udlægges og anlægges fælles friarealer til sikring af
tilfredsstillende opholdsarealer, adgangsforhold, parkering mv.
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•
•
•
•

Etageboligers gårdrum skal have et grønt præg
Friarealer til etageboliger skal indeholde varierede muligheder for rekreation for ejendommens beboere
Etageboliger skal opføres efter bebyggelsesplaner for passende afgrænsede områder
I lokalplaner vil der blive stillet krav om en gennemsnitsstørrelse på mindst 95 m2 for etageboliger.
Undtaget herfra er ungdomsboliger, seniorboliger, almene boliger og boliger til andre grupper med særlige
forhold. Såfremt bebyggelsen indrettes som bofællesskab med en større andel af indendørs fællesarealer,
kan den gennemsnitlige boligstørrelse reduceres.

Offentlige formål
Områder, som er udlagt til offentlige formål, kan anvendes til dagtilbud, undervisning,
omsorgscentre, kulturelle formål, herunder fritidsformål og idræt, samt anden offentlig service og
administration.
Der gælder følgende retningslinjer
•
•
•

Lægehuse kan placeres i alle bymidter, bydelscentre og lokalcentre med god tilgængelighed for alle
borgere, herunder også bevægelseshæmmede
Arealer til idrætsformål ved folkeskolerne må som udgangspunkt ikke ændres, så mulighederne for
idrætsudøvelse forringes
I områder til offentlige formål skal der inden for den enkelte ejendom udlægges areal til fælles
opholdsarealer, som understøtter bygningens anvendelse.

Erhvervsformål
Erhvervsvirksomheder placeres som udgangspunkt i erhvervsområderne, bortset fra detailhandel,
visse kontorerhverv og andre funktioner, som med fordel kan placeres i bymidter og bydelscentre.
Erhvervsområderne i Gladsaxe rummer lettere industri, produktions- og lagervirksomheder,
håndværksvirksomheder, kontor- og serviceerhverv.
Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby er udlagt til byomdannelsesområder, hvor der sker en
gradvis ændring fra traditionelle erhvervsområder til nye moderne funktionsblandede byområder. I
områder for blandet bolig og erhverv kan alene placeres erhverv, som ikke er til gene for
omgivelserne.
Der er i Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby åbnet for en række nye anvendelser i de
eksisterende bygninger, eksempelvis kreative erhverv, værksteder, kontorhotel, offentlige- og
kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventprægede aktiviteter.
Indførelse af de nye anvendelser i erhvervsområderne skal ske under hensyntagen til de
eksisterende virksomheder, så de ikke pålægges nye krav.
Der gælder følgende retningslinjer
•
•
•

I lokalplaner for områder til erhverv kan Byrådet stille krav om, at biofaktoren skal være 0,3
Eksisterende boliger (portnerboliger og lignende) i erhvervsområder kan nedlægges
Gladsaxe Kommune betragter spillehaller som en forlystelse. Forlystelser må kun placeres i bymidter, men
ikke på steder der er udpeget som hovedstrøg.
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Centerformål
Gladsaxe Kommune ønsker at styrke detailhandlen inden for kommunen. Bymidterne skal
understøttes, så flere borgere vælger at handle lokalt. I områder til centerformål kan placeres
forskellige typer af erhverv, som defineres herunder.
Dagligvarebutikker:
Ved dagligvarebutikker forstås butikker med varer, der ophører med at eksistere ved forbrug, og
som forbruges relativt hurtigt, primært fødevarer og produkter til personlig pleje, rengøring med
videre.
Udvalgsvarebutikker:
Ved udvalgsvarebutikker forstås butikker, der forhandler varige forbrugsgoder.
Publikumsorienterede serviceerhverv:
Ved publikumsorienterede, offentlige og private serviceerhverv forstås funktioner, der ikke er
detailhandel (butikker), men som alligevel med fordel kan lokaliseres på hovedstrøgene sammen
med detailhandel. Der er typisk tale om funktioner, der bidrager til et levende gademiljø med åbne
facader og høj grad af impulskunder.
Kontorer, klinikker med videre:
Denne gruppe af erhverv er ikke eller kun i begrænset omfang publikumsorienterede, og de egner
sig derfor ikke til lokalisering i stueetagen på hovedstrøgene sammen med detailhandel.
Virksomhederne har sjældent behov for åbne facader, og kundernes besøgsmønster er i højere grad
præget af forudgående tidsbestilling end af impulskøb.
Links:
Detailhandel
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Udregning af biofaktor

Links ud af Kommuneplan 2017:
Kort med placering af institutioner og kultur
By- og boligpolitik
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Redegørelse
Oplag i boligområder
På den enkelte ejendom i boligområderne må der ikke finde oplag sted af større både,
uindregistrerede biler, campingvogne og lignende. Med oplag menes, at større både,
uindregistrerede biler, campingvogne og lignende er placeret uden for en godkendt konstruktion, for
eksempel en garage eller carport. Årsagen til dette er hensynet til naboerne, dels i forhold til
områdets karakter af boligområde og ryddeligheden i området, og dels i forhold til hvad der kan
forventes placeret i skel. For campingvogne er der tale om både indregistrerede og uindregistrede
campingvogne, mens der kun er tale om uindregistrede biler.
Almene boliger
Med udgangspunkt i planloven kan Byrådet ud fra et ønske om at opnå en alsidighed i
boligsammensætning stille krav om, at op til 25 procent af byggeriet i nye boligområder skal være
almene boliger. Der kan alene stilles krav i forbindelse med nye lokalplaner for områder, der ikke i
forvejen er udlagt til boliger. Det forudsættes i loven, at kommunen er indstillet på at give tilsagn
om støtte inden for en kortere tidsramme, og at der i praksis er en almen boligorganisation, der er
interesseret i at realisere planen. I modsat fald kan kommunen efter planlovens § 48 blive forpligtet
til at overtage ejendommen.
Byrådet ønsker generelt, at Gladsaxe også fremover har velfungerende og bæredygtige
boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og ejerformer, der giver plads til alle. Der skal
således være en blanding af større og mindre boliger, og i de større områder vil det ofte være
ønskeligt med en varieret boligsammensætning og en blanding af ejerformer for at opnå den bedste
balance. På den baggrund kan Byrådet i forbindelse med kommende lokalplaner i Bagsværd Bypark
og i Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen stille krav om op til 25 procent almene boliger.
Opdeling af store boliger
Et led i at sikre attraktive villaområder, der giver mulighed for forskellige typer af familieboliger, er
at give mulighed for en opdeling af store boliger i to. Baseret på BBR‐oplysninger har Gladsaxe
Kommune i dag ca. 70 villaer, der er større end 250 m2. Der er tale om et ret begrænset antal store
boliger i kommunen som helhed, og en opdeling er allerede i dag en mulighed i Regattakvarteret. På
den baggrund åbnes op for en opdeling af alle store boliger. Det vurderes, at dette ikke vil ske i
særlig stort omfang eller med særlig høj hastighed.
Behov for større boliger
Der er mange små boliger i Gladsaxe Kommune. Gennemsnitsboligstørrelsen er på 87m2 mod
112m2 på landsplan. For at bevare og forstærke den mangfoldighed, der er i boligtyperne i
Gladsaxe, er der behov for at skabe mulighed for flere attraktive, store familieboliger som modspil
til kommunens mange små boliger. Med udgangspunkt i ønsket om at hæve den gennemsnitlige
boligstørrelse i Gladsaxe Kommune, fastsættes det, at der i lokalplaner for nye boligområder vil
blive stillet krav om, at etageboliger i gennemsnit skal være mindst 95 m2, samt at nye åben‐lav og
tæt‐lav boliger i gennemsnit skal være mindst 120 m2. Undtaget herfra er ungdomsboliger,
seniorboliger, almene boliger og boliger til andre grupper med særlige forhold.
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Da variation og mangfoldighed er vigtig for kommunen som helhed og for de enkelte bydele,
fastsættes det samtidig, at der i lokalplaner for nye, større boligområder vil blive stillet krav om
variation i boligstørrelser.
Biofaktor
Med Kommuneplan 2017 er der indarbejdet krav til størrelsen af biofaktoren i erhvervsområderne.
Dette er dels for at fastholde byens grønne præg i de bebyggede områder, og dels for at understøtte
udviklingen af en bæredygtig og klimatilpasset by. Det grønne i de bebyggede områder skal sikre
sammenhæng i og imellem områderne, give plads til klimatilpasning og plads til oplevelser i
hverdagen.
Det er byrådets hensigt at fastholde antallet af træer i de bebyggede områder. Træer understøtter
strukturer, biodiversitet og klimatilpasning. Bevaringsværdige beplantninger sikres gennem
lokalplanlægningen. Det er hensigten at bevare og beskytte sunde, velplacerede træer langs veje og i
de urbane byrum.
Offentlige formål
Områder, som er udlagt til offentlige formål, kan anvendes til en lang række formål inden for
offentlig service og administration.
Offentlige formål kan blandt andet omfatte:
Dagtilbud
Børnehaver
Integrerede institutioner
Fritidscentre
Fritids- og Ungdomsklubber
Legesteder
Skolefritidsordninger
Vuggestuer
Undervisning:
Folke- og privatskole
Gymnasium
Kostskole
Specialundervisning
Undervisningstilbud
Omsorgscentre:
Dagtilbud for ældre og handicappede
Boliger til ældre og handicappede
Pensionistcentre
Plejeboliger
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Kulturelle institutioner:
Biblioteker
Foreningshuse
Gæstehuse
Kirker
Medborgerhuse
Teater
Centerformål
I områder til centerformål, kan der placeres forskellige typer af butikker og erhverv. Herunder listes
eksempler på de forskellige anvendelser.
Eksempler på dagligvarebutikker er:
Apotek
Bager
Blomsterbutik
Chokoladebutik
Fisk/vildt
Frugt/grønt
Helsekost
Kiosk
Materialist
Ostehandel
Slagter
Supermarked
Tobak/vin
Varehuse
Eksempler på udvalgsvarebutikker er:
Antikviteter/genbrug
Boghandel
Cykelhandel
Dyrehandel
Farvehandel
Gaveartikler
Guldsmed/urmager
Håndværker med butik (glarmester, el-installatør med videre)
Hårde hvidevarer
Isenkram
Legetøjsbutik
Optiker
Radio/tv/elektronik
Sportsudstyr
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Tøj- og skobutik
Tæppehandel
Eksempler på publikumsorienterede serviceerhverv er:
Bar/café
Bibliotek
Biograf/teater
Fotoatelier
Frisør
Hotel
Låseservice/hælebar
Musiksted/diskotek
Netcafé
Posthus
Rejsebureau
Restaurant
Eksempler på kontorer, klinikker med videre er:
Advokat
Bank
Ejendomsmægler
Klinikker* (akupunktur, dyrlæge, fysioterapi, hudpleje, tandlæge med mere)
Kontor/administration
Køreskole
Reklamebureau
Revisor
Solcenter
Tegnestue
*) Der skal være mulighed for, at der kan etableres lægehuse også på hovedstrøgene. Hvis klinikker
indgår som en del af et lægehus, kan de etableres sammen. Det bør tilstræbes, at lægehuse ikke
optager en stor facadelængde.
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Byomdannelse
I Gladsaxe vil byudvikling fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Her
er det især de store områder Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark, som står overfor en gradvis ændring fra
traditionelle erhvervsområder til nye moderne funktionsblandede byområder.

Men også i andre dele af kommunen vil mindre byomdannelser bidrage til et ændret bybillede med
ny arkitektur og nye anvendelser.
Se kort over Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byudvikling skal fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af utidssvarende erhvervsarealer og
udvalgte stationsnære arealer til nye moderne funktionsblandede byområder med arkitektur af høj kvalitet
I andre byområder kan der ske små lokale omdannelser ved for eksempel at tilføre ny bebyggelse og nye
anvendelser
Der skal sikres variation og kvalitet i byomdannelsesområderne ved at se på områderne ud fra en helhed,
som omfatter blandt andet byrum, aktiviteter, institutioner, kulturarv, forbindelser, kollektiv transport med
videre
De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges til at skabe identitet og kvalitet i områderne
Der skal sikres trygge områder med mødesteder og grønne udearealer, der skaber rammer for et sundt og
aktivt liv. Varierede byrum skal indbyde til ophold, bevægelse og oplevelser for alle grupper af borgere
I forbindelse med nyt byggeri skal der prioriteres sammenhængende friarealer ved blandt andet at undgå,
at bebyggelsen optager hele grundarealet
Parkering skal så vidt muligt tilvejebringes i konstruktion eller under terræn, og løsninger kan med fordel
omfatte større sammenhængende arealer
Byomdannelsesområderne skal kobles op på den omkringliggende by ved etablering af attraktive og grønne
sammenhængende gang- og cykelforbindelser
I lokalplaner for byomdannelsesområder kan Byrådet stille krav om, at biofaktoren skal være 0,3
For større byomdannelsesområder skal der udarbejdes mobilitetsplaner med henblik på at fremme
bæredygtige trafikformer
Klimatilpasningstiltag som for eksempel grønne tage, regnvandsbede og beplantning indarbejdes i
planlægningen
I Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen kan Byrådet stille krav om op til 25 procent
almene boliger.

Redegørelse
Byomdannelsesområder
I planlægningen skelnes der mellem særlige byomdannelsesområder udpeget efter planlovens § 11
og andre områder, der ikke er udpeget som egentlige byomdannelsesområder, men hvor der
alligevel sker en form for omdannelse ved for eksempel fortætning eller ændret anvendelse.
Retningslinjerne gælder for begge typer af områder.
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De særlige byomdannelsesområder kan udpeges i kommuneplanen. For disse områder gælder, at
støjbelastede erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af
området.
I lokalplaner for særlige byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges til
støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der
ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for en
gradvis omdannelse af området med boliger med videre, der i en begrænset periode udsættes for en
lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.
Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets
fællesarealer og fællesanlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening.
Hele Bagsværd Bypark og en del af Gladsaxe Ringby er udpeget som byomdannelsesområder i
henhold til planlovens § 11. Ønsket i Gladsaxe Ringby er ikke at afvikle de eksisterende
velfungerende produktionsvirksomheder i naboområderne, men at muliggøre en omdannelse og
fortætning af de dele af erhvervsområderne, som ligger stationsnært. Ændring af anvendelserne i
byomdannelsesområderne sker under hensyntagen til de eksisterende virksomheder, således at de
ikke pålægges nye miljøkrav som følge af omdannelsen. Omdannelse med nye boliger vil alene ske
i tilknytning til eksisterende boligområder.
Almene boliger
Med udgangspunkt i planloven kan Byrådet ud fra et ønske om at opnå en alsidighed i
boligsammensætning stille krav om, at op til 25 procent af byggeriet i nye boligområder skal være
almene boliger. Der kan alene stilles krav i forbindelse med nye lokalplaner for områder, der ikke i
forvejen er udlagt til boliger. Byrådet ønsker generelt, at Gladsaxe også fremover har velfungerende
og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og ejerformer, der giver plads til
alle. I de større områder vil det ofte være ønskeligt med en varieret boligsammensætning og en
blanding af ejerformer for at opnå den bedste balance. På den baggrund kan Byrådet i forbindelse
med kommende lokalplaner i Bagsværd Bypark og i Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen stille
krav om op til 25 procent almene boliger.
Biofaktor
Med Kommuneplan 2017 er der indarbejdet krav til størrelsen af biofaktoren. Dette er dels for at
fastholde byens grønne præg i de bebyggede områder, og dels for at understøtte udviklingen af en
bæredygtig og klimatilpasset by. Det grønne i de bebyggede områder skal sikre sammenhæng i og
imellem boligområder, give plads til klimatilpasning og plads til oplevelser i hverdagen.
Links:
Trafik, mobilitet og letbane
Gladsaxe Ringby
Bagsværd Bypark
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Arealanvendelse
Udregning af biofaktor
Links ud af Kommuneplan 2017:
By- og boligpolitik
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Detailhandel
Gladsaxe Kommune indgår i hovedstadsområdets samlede detailhandelsstruktur. Kommunens butikker er
derfor både i konkurrence med hinanden og med de regionale handelscentre.

Der er i kommunen en god lokalforsyning med dagligvarebutikker. Byrådet vil derfor ikke give
mulighed for udlæg af yderligere areal til nye lokale butikker. Byrådet ønsker i stedet at styrke
detailhandlen inden for kommunen med fokus på bymidterne og bydelscentrene, som skal
understøttes og udbygges, så flere borgere vælger at handle lokalt.
Se detailhandelskort nederst på siden
Bymidter og bydelscentre
Der er to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og tre bydelscentre (Søborg
Hovedgade Syd, Søborg Torv og Høje Gladsaxe).
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Butikker og andre centerfunktioner skal placeres i bymidterne eller bydelscentrene
Bymiljøet i bymidter og bydelscentre skal være af høj kvalitet, og der skal være mulighed for gadehandel
med torvedage, stadepladser med mere
Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for
Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet
I bymidter og bydelscentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 3.500 m² og for en
udvalgsvarebutik højst 2.000 m².

Hovedstrøg
I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger
udpeget som hovedstrøg.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

I stueplan langs hovedstrøgene må der kun etableres butikker, publikumsorienterede funktioner, som har
butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende
Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan langs
hovedstrøgene
Etager over stueplan må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger
Spillehaller betragtes som en forlystelse, som kun må etableres i kommunens to bymidter, Buddinge og
Bagsværd. Spillehaller må ikke placeres på hovedstrøgene.

Lokalcentre
Der er udpeget 12 lokalcentre i Gladsaxe Kommune (Værebro Park, Stengårdens Station,
Lyngparken, Pileparken, Gyngemosepark, Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé,
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Gammelmosevej/Stengårds Allé, Kong Hans Allé, Kildebakken Station, Gladsaxevej 130,
Boulevarden og Boulevarden Vest).
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•

I lokalcentrene kan placeres butikker, der først og fremmest forsyner et mindre lokalområde eller rejsende i
et trafikknudepunkt
Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for
Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.

I lokalcentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 1.000 m² og for en
udvalgsvarebutik højst 100 m².
Pladskrævende varer
Der er tre områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer (Mørkhøj
Erhvervskvarter, dele af Gladsaxe Erhvervskvarter og dele af Bagsværd Bypark).
Der gælder følgende retningslinjer:
•

•

I disse områder kan etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter,
havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer. Møbelbutikker kan etableres,
når der ikke er plads i bymidter eller bydelscentre
Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for
Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.

Bruttoetagearealet for en butik til pladskrævende varegrupper må være højst 10.000 m² i Mørkhøj
Erhvervskvarter og højst 5.000 m² i Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd Bypark.
Samlet butiksareal
Oversigten herunder viser det maksimale bruttoetageareal til butikker for de enkelte centre.
Desuden fremgår det faktiske bruttoareal per 1. 1. januar 2017 og restrummeligheden til nybyggeri
og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.
Område

Samlet maksimalt
bruttoetageareal
til butiksformål

Samlet
bruttoetageareal
per 02.11.2012
iflg. BBR-registret*

Ramme til
nybyggeri og
omdannelse
til butikker

10.450 m²
800 m²
2.800 m²
10.700 m²

9.600 m²
800 m²
2.800 m²
2.900 m²

850 m²
0 m²
0 m²
7.800 m²

Bymidter
Bagsværd Bymidte
2C1
2C2
2C3
2C4
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2C5
2C6
2C7
2C8
18C1
Bagsværd Bymidte i alt

950 m²
600 m²
2.900 m²
800 m²
5.000 m²
35.000 m²

950 m²
600 m²
600 m²
800 m²
0 m²
18.4500 m²

0 m²
0 m²
2.300 m²
0 m²
5.000 m²
15.950 m²

Buddinge Bymidte
13C1
13C2
13D1
13D2
13C4
13B1
13B17
13E1
11C1
11E1
11B1
11D5
Buddinge Bymidte i alt

7.500 m²
500 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
5.000 m²
0 m²
0 m²
0 m²
13.100 m²

6.500 m²
400 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.500 m²
0 m²
0 m²
0 m²
10.500 m²

Søborg Hvg. syd/Søborg Torv
14C1
14C2
14C3
14C4
14C5
14C6
Søborg i alt

1.200 m²
2.000 m²
2.100 m²
9.500 m²
3.100 m²
700 m²
18.600 m²

1.100 m²
1.900 m²
2.000 m²
9.400 m²
3.100 m²
700 m²
18.200 m²

100 m²
100 m²
100 m²
100 m²
0 m²
0 m²
400 m²

Høje Gladsaxe
15C1

8.000 m²

5.000 m²

3.000 m²

Gyngemosepark
3.000 m²
Stengården Station
1.150 m²
Værebro Park
1.500 m²
Buddinge Hvg./Stengårds Allé 2.000 m²
Gammelmosevej/Stengårds
1.200 m²
Allé
200 m²
Lyngparken
200 m²
Kong Hans Allé
800 m²
Kildebakken Station
650 m²

3.000 m²
1.150 m²
1.500 m²
2.000 m²
1.200 m²
200 m²
200 m²
800 m²
650 m²

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

1.000 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
1.500 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.600 m²

Bydelscentre

Lokalcentre
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Gladsaxevej 130
Pileparken
Boulevarden øst
Boulevarden vest

750 m²
3.000 m²
1.000 m²

750 m²
0 m²
0 m²

0 m²
3.000 m²
1.000 m²

* Tallene stammer fra BBR-registret. For overblikkets skyld er tallene afrundet. Enkelte steder er
der foretaget manuel korrektion for fejlindberetninger og andre afvigelser.

Redegørelse
Der sker ingen ændringer i detailhandelsstrukturen i forbindelse med Kommuneplan 2017, da
Gladsaxe Kommune afventer den planlovsændring, der forventes i 2017.
Planlovsændringen forventes at give ændrede udviklingsmuligheder for detailhandel, herunder at:
•
•
•
•
•
•

alle byer, uanset størrelse, kan planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger
butikker med særligt pladskrævende varer kan placeres i erhvervsområder, eller hvor det ellers er
hensigtsmæssigt
dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker kan være 1.200 m2 (mod 1.000 m2 i dag)
dagligvarebutikker kan fremover være 5.000 m2 (mod 3.500 m2 i dag) i bymidter og bydelscentre samt
3.900 m2 i aflastningsområder
brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter ophæves
kommunerne får mulighed for at udlægge nye aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag

Der vil derudover skulle fastlægges nærmere retningslinjer for udmøntningen af de ovenstående
ændringer for hovedstadsområdet efter lovændringernes ikrafttræden.
Detailhandelsanalysen fra 2014 viser, at detailhandlen i Gladsaxe Kommune er særligt udfordret.
Dels bliver butikkerne presset af den øgede e-handel, og herudover bliver de presset af det nye BIGcenter på DISA-grunden i Herlev og af Lyngby Storcenter, der udvider. Med de nye muligheder,
som en ændring af planloven giver, kan presset på detailhandlen i Gladsaxe øges.
Derfor vil der efter vedtagelsen af planlovsændringen og udmøntningen i et landsplandirektiv være
behov for en omfattende dialogproces med kommunens detailhandlere og parter på
detailhandelsområdet om ønsker til større ændringer i den eksisterende detailhandelsstruktur.
Tanken er, at det drøftes om centerområderne skal give samme muligheder med etablering af store
butikker som detailhandlen i de omkringliggende kommuner, så bymidterne i Gladsaxe stadig kan
tilbyde et varieret butiksudbud til borgerne. Derfor vil en stillingtagen til eventuelle ændringer i
detailhandelsstrukturen ske separat i form af et kommuneplantillæg til nærværende Kommuneplan
2017. Herved bliver det muligt at vurdere konsekvenserne af de nye bestemmelser samt
mulighederne for at understøtte detailhandlen i Gladsaxe Kommune, så den bedst får gavn af de nye
muligheder.
Tillæg 20 til Kommuneplan 2013 Lokalcentre og lokale butikker er i fornyet høring i perioden
31.01.2017-28.02.2017. Tillæg 20 fjerner muligheden for at placere lokale butikker uden for
detailhandelsstrukturen i både Haspegård og Maglegård kvarter, desuden nedlægges lokalcenter
Skoleparken.
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Links:
Arealanvendelse
Links ud af Kommuneplan 2017:
Landsplandirektiv for detailhandel
Designmanual for Gladsaxe Kommune
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Energi og miljø
Gladsaxe Kommune vil leve op til de nationale målsætninger om at udlede 40 procent mindre CO2 i 2020
og om at genanvende 50 procent af borgernes affald i 2022. Derudover ønsker kommunen at øge andelen
af vedvarende energi, reducere energiforbruget, håndtere de store mængder regnvand og bruge det som
en ressource.

Miljømæssigt ønsker Gladsaxe Kommune at mindske dannelsen af affald og udnytte ressourcerne
på en bedre måde. Kommunen vil sikre områder til støjfølsom anvendelse mod støjgener.
Energirigtig byggeri og anlæg
Både i forbindelse med planlægning af omdannelsesområderne og i den eksisterende by vil der være
fokus på bæredygtighed, når der skal bygges og anlægges nyt. Gladsaxe Kommune vil med sine
egne ejendomme fungere som udstillingsvindue for energirigtige og bæredygtige løsninger og
dermed give inspiration til virksomheder og borgere.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•

Energirigtige og bæredygtige løsninger skal indarbejdes i planlægningen af nye byområder, bygninger og
anlæg
Energirigtige og bæredygtige løsninger skal indtænkes i kommunens ejendomme

Solceller og solfangere
I Gladsaxe er der fokus på at øge andelen af vedvarende energi ved blandt andet at fremme brugen
af solceller og solfangere. Det gælder både i planlægningen af byomdannelsesområder, hvor der er
gode muligheder for at kombinere god arkitektur og bæredygtig energiforsyning, men også i den
eksisterende by.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Hvor det er muligt, skal solceller og solfangere på bygninger være integreret i taget eller facaden
Hvor det ikke er muligt, at solceller og solfangere er integreret i bygningen, skal de placeres i en eller flere
sammenhængende rektangulære flader
Solceller og solfangere må gerne være synlige i bybilledet, men de må ikke skæmme eller være til gene for
naboejendomme med hensyn til refleksioner
I større sammenhængende bebyggelser, som for eksempel rækkehusbebyggelser, må der ikke opsættes
solceller og solfangere, før der er vedtaget et fælles princip for, hvordan de skal opsættes.

Byvindmøller
Gladsaxe Kommune ser positivt på placering af byvindmøller i kommunen, da de kan være med til
at bidrage til den lokale vedvarende energiproduktion.
Se kort nederst på siden
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Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•

•
•
•

Der er ikke mulighed for placering af store vindmøller i Gladsaxe Kommune
Byvindmøller må placeres i erhvervskvartererne; Bagsværd Erhvervskvarter, Gladsaxe Ringby, Mørkhøj
Erhvervskvarter, Buddingevej Vest og Glentegård
Derudover må byvindmøller placeres på udpegede bygninger, der har en væsentlig højde i forhold til de
omkringliggende bygninger, så de ikke kommer til at skæmme i bybilledet. Det gælder for højhusene i
Værebro Park, de to højhuse i Bagsværd og højhuset ved Buddinge Bymidte
Byvindmøller bør placeres så de er mindst synlige og under hensyntagen til den eksisterende arkitektur og
nærområdet
I de tilfælde, hvor der bliver opsat flere byvindmøller i samme område, skal de være ens
Ved opsætning af byvindmøller skal der tages hensyn til støjfølsomme arealanvendelser.

Energiforsyning
Gladsaxe Kommune er i gang med den planlagte udvidelse af fjernvarmeforsyningen, der vil
resultere i en reduktion i forbrugernes CO2 udledning.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•

Energiforsyningen skal samlet set være så CO2-neutral som mulig
Varmeforsyningen skal baseres på fjernvarme, men med mulighed for alternativer inden for vedvarende
energi
Der skal ved omlægning til fjernvarme, så vidt muligt indtænkes løsninger for regnvand i forbindelse med
anlægsarbejdet.

Affald
Gladsaxe arbejder for, at affaldet bliver sorteret i flere forskellige fraktioner, så affaldet kan blive
håndteret korrekt, og en stor andel af affaldet bliver genanvendt. Når affaldet bliver genanvendt og
håndteret korrekt mindskes miljøbelastningen og ressourcerne genbruges. Vi skal derfor gøre det
nemt for borgerne at sortere deres affald. Det gør vi blandt andet ved at stille de rigtige
affaldsløsninger til rådighed for borgerne, så de kan sorterer deres affald.
Der gælder følgende retningslinjer:
•

På den enkelte ejendom skal det sikres, at der er tilstrækkeligt areal til placering af beholdere og udstyr til
opbevaring af affald og genanvendelige materialer fra ejendommens brugere

Støj
Vedvarende støj kan have en stor negativ effekt i ens hverdag. Gladsaxe Kommune har flere
strækninger langs vejene, hvor støj fra trafikken overstiger de vejledende grænseværdier fra
Miljøstyrelsen. Derfor er det nødvendigt med et fokus på reducering af støj både ved eksisterende
og fremtidige støjfølsomme bebyggelser.
Der gælder følgende retningslinjer:
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•

•
•
•

Der skal så vidt muligt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse såsom boliger, offentlige formål,
institutioner, udendørs opholdsarealer og lignende i områder, der overstiger Miljøstyrelsens
grænseværdier for trafikstøj (Støj fra Veje, 2007)
Såfremt støjniveauet ikke kan sikres gennem afstandsdæmpning, skal der fastsættes krav om forebyggelse
af støjgener, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn
I forbindelse med omdannelse af tidligere erhvervsområder til nye støjfølsomme anvendelser skal der tages
hensyn til eksisterende støjende virksomheder enten ved afdæmpning eller støjforanstaltninger
I byomdannelsesområderne kan der opereres med overgangsordninger jf. mulighederne i planlovens § 15
a, hvorefter der kan udlægges areal til støjfølsomanvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen
er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år.

Redegørelse
Energirigtig byggeri og anlæg
En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledning stammer fra opvarmning af
boliger. Der arbejdes derfor på at hjælpe borgerne med at reducere energiforbruget og til at overgå
til mere miljøvenlige energiformer.
Bygningsreglementet stiller løbende større og større krav til energiniveauet i nybyggeri. Det er
derfor i højere grad i den eksisterende bygningsmasse, at der skal ske en indsats i forhold til
energirenovering. Gladsaxe Kommune vil lægge sig i front med markante energiforbedringer i
egne bygninger. En udbygning af fjernvarmenettet vil desuden resultere i en reduktion i
forbrugernes CO2 udledning. Der ønskes fortsat udbygget med fjernvarme i naturgasområder i de
kommende år, inden for de rammer som Staten sætter herfor. Ved starten af 2017 er det dog ikke
muligt.
Solceller og solfangere
Stigende energipriser og øget fokus på miljøet har bidraget til udvikling af solceller og solfangere.
Gladsaxe Kommune ser positivt på denne udvikling, men finder det også nødvendigt at have
retningslinjer for opsætning af dem, så arkitekturen i kommunen også fremover er fremtrædende
såvel som bæredygtig.
For større samlede bebyggelser er det vigtigt, at der fastsættes et princip for opsættelse af
anlæggene, så der opnås et harmonisk og ensartet udtryk i for eksempel en husrække.
Nogle ejendomme er omfattet af lokalplaner eller deklarationer, hvori der for eksempel findes
regulerende bestemmelser vedrørende materialer og udformning af taget og facaden, som kan være
afgørende for, hvordan et anlæg kan monteres.
Byvindmøller
Byvindmøller omhandler såkaldte minivindmøller. De er små vindmølleanlæg, der kan opstilles i
tilknytning til beboelse og har en nominel effekt på maksimum 10 kW. Minivindmøller kan være
relevante at montere på større bygninger og åbne arealer.
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Lovgivningsmæssigt falder minivindmøller i Danmark ind under begrebet husstandsvindmøller.
Miljøgodkendelsesmæssigt betyder det, at der ikke umiddelbart stilles krav om en VVMredegørelse inden opførelsen. Dog skal der for alle former for vindmøller foretages en screening for
nødvendigheden af en VVM-redegørelse.
Ved opsætning af byvindmøller skal der tages hensyn til støjfølsomme arealanvendelser. Disse
defineres som ved områder udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller
rekreative områder.
Affald
I 2015 blev der i kommunens indsamlingsordninger for borgerne indsamlet ca. 26.000 ton affald,
heraf ca. 10.000 ton til genanvendelse.
På Gladsaxe Kommunes genbrugsstation afleveres hvert år knap 30.000 ton affald.
Affaldsmængderne har været faldende de seneste år. Både borgere og mindre erhverv har adgang til
Genbrugsstationen. I 2015 var der ca. 200.000 besøg.
Byrådet godkendte i 2015 Affaldsplan 2015-2024. Et ambitiøst mål i planen er 58 procent
genanvendelse fra husholdningerne i 2022. I 2015 var genanvendelsen 35,3 procent. Vejen til målet
er indsamling af madaffald. Fra april 2019 starter vi en ny ordning for madaffald i parcel-,
rækkehuse og mindre etageejendomme og fra 2020 kommer de store boligselskaber også med i
ordningen. I de kommende år vil der derfor fortsat være behov for et større areal til
affaldscontainere på den enkelte ejendom, fordi kravene til sortering af affald vil blive skærpet, og
fordi borgerne løbende bliver bedre til at sortere deres affald. Vi arbejder også på at kunne etablere
en udbygget, moderniseret genbrugsstation, der kan imødekomme borgeres og virksomheders
behov.
Støj
Byrådet har vedtaget en støjhandleplan, der omfatter de mest trafikstøjbelastede boliger i
kommunen. Denne støjhandleplan opdateres løbende på baggrund af en støjkortlægning af
trafikstøjen i kommunen. Næste støjhandleplan forventes i 2018.
Gladsaxe Kommune vil i forbindelse med helhedsplaner og lokalplanlægningen udarbejde en
støjkortlægning, hvor det er relevant. Det gælder både for trafik- og virksomhedsstøj. Med
omdannelsen af erhvervsområderne vil risikoen for virksomhedsstøj over tid naturligt mindskes,
hvor behovet for krav om trafikstøj fortsat vil have et fokus.
Links:
Tekniske anlæg
Links ud af Kommuneplan 2017:
Affaldsplan
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Støjhandleplan for trafik 2013-2018
MiljøGIS for kort med trafikstøj
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Klimatilpasning
Klimatilpasning

Kraftigere og mere intense regnhændelser er en stigende miljø- og samfundsmæssig udfordring.
Gladsaxe er en klimavenlig kommune, der har fokus på både klimaforebyggelse og klimatilpasning.
Der skal derfor tænkes i løsninger, der håndterer den øgede regn. Bygninger skal sikres mod
oversvømmelser, og parkeringspladser og grønne områder skal bruges til midlertidigt at
tilbageholde regnvand. Det er et mål i Gladsaxe Kommune, at de store mængder regnvand ses som
en ressource i forhold til at øge den naturmæssige og/eller rekreative kvalitet i kommunen.
Se klimatilpasningskort nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer:
•
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•

I forbindelse med planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg, skal området klimasikres i henhold
til gældende spildevandsplan. Klimasikringen skal ske ud fra følgende virkemidler:
Forsinkelse, som etablering af for eksempel regnvandsbede, terrænregulering med fordybninger til
forsinkelsesarealer, afledning via åbne render/trug med videre
Nedsivning, for eksempel med permeable belægninger, faskiner, fastsættelse af maximale
befæstelsesgrader.
Fordampning, både ved etablering af grønne tage, plantning af flere træer og ved forsinkelse i åbne
bassiner/render/trug
Afbødende foranstaltninger, både i forhold til placering af byggefelter under hensyntagen til eksisterende
terræn og kortlægning af oversvømmelsesarealer samt ved fastsættelse af sokkelkoter og terrænregulering
Ved fortætning i byområder skal det dokumenteres, at fortætningen ikke giver øget risiko for
oversvømmelser. Alternativt skal der etableres foranstaltninger, som sikrer, at risikoen ikke øges
Regnvandet skal ind i det naturlige kredsløb og ledes hen, hvor det gør mindst skade
Regnvandet skal være synligt i bybilledet og indgå i rekreative løsninger, alle de steder hvor det er muligt
Regnvandet kan anvendes i naturmæssige sammenhænge, såfremt det bidrager til en øget naturværdi og
ikke er i modstrid med gældende areal- og artsfredninger
Der kan ske lokal afledning af regnvand til grønne friarealer og vandområder under skybrud
Under skybrud kan der ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje, såkaldte skybrudsveje
Klimatilpasning indenfor de 13 områder, der er udpeget i risikokortlægningen i Gladsaxe Kommunes
Klimatilpasningsplan, skal ske i overensstemmelse med klimatilpasningsplanens mål.

Redegørelse
Ved planlægning af nye byområder, bygninger og anlæg er det vigtigt, at der fra start indtænkes
klimatilpasningsløsninger. Gennemtænkte og integrerede løsninger gør ikke nødvendigvis et
byggeri dyrere, men kan forhindre, at der på sigt opstår uheldige konsekvenser af for eksempel
ekstremregn.
Ifølge planloven er det muligt at udarbejde klimalokalplaner, der regulerer byggeri og anlæg med
baggrund i et ønske om at sikre klimatilpasning.
Risikokortlægningen i Klimatilpasningsplanen har vist, at der er behov for at sætte særlig fokus på
klimatilpasning i 13 udpegede områder. Retningslinjerne for klimatilpasning gælder for hele
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kommunen, men i de 13 udpegede områder stilles der krav om, at klimatilpasningsløsninger
integreres i udviklingen af områderne.
Retningslinjerne følges op i kommuneplanens rammer ved at markere alle de rammeområder, der er
omfattet af de 13 udpegede områder. I forbindelse med den konkrete planlægning skal behov for
klimatilpasningstiltag undersøges på baggrund af analyse- og kortmateriale i klimatilpasningsplanen
sammenholdt med de lokale forhold på stedet.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder
Klimatilpasningsplan Idékatalog
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Kulturhistoriske værdier
Gladsaxe Kommune ønsker at værne om vores fælles kulturarv. Det drejer sig om fortidsminder, kirker,
fredede bygningsanlæg, bygninger af kulturhistorisk interesse og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

Se kort over kulturhistoriske værdier nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•

Fortidsminder, kirker, fredede bygningsanlæg, bygninger af kulturhistorisk interesse og bevaringsværdige
bygninger, som er vist på kortet, skal sikres i den kommende planlægning
I de bevaringsværdige bymiljøer (med kulturhistorisk værdi) skal områdernes karakterskabende træk
bevares og om muligt forbedres
Alle bygninger, der i Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998 er registreret med bevaringsværdi 1 til 3, skal
pålægges bevaringsbestemmelser i kommende lokalplaner
Der skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygninger med bevaringsværdi 4 skal pålægges
bevaringsbestemmelser i kommende lokalplaner
Hensynet til bygningers bevaringsværdi må ikke forhindre, at der kan ske en nænsom energirenovering til
gavn for miljøet.

Redegørelse
Bevaringsværdige bygninger
Alle bygninger i Gladsaxe Kommune, som er opført før 1945 er blevet vurderet og registreret i
Kommuneatlas Gladsaxe fra 1998. Der er desuden registreret ca. 1.600 udvalgte bygninger fra
perioden 1945 til 1965. De registrerede bygninger er tildelt en bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9,
hvor 1 er den højeste og 9 er den laveste værdi.
Kommuneatlasset danner grundlag for administrationen af sager, der handler om nybygning,
renovering og tilbygninger af huse, som er udpeget som bevaringsværdige, eller som ligger i
bevaringsværdige miljøer. På den måde sikrer kommunen, at værdifulde bygninger og bymiljøer
bevares, og at de forskellige områders kvalitet og særpræg ikke forsvinder.
Foruden de registrerede bygninger i kommuneatlasset, har Byrådet vedtaget, at også Vilhelm
Lauritsens højhus i Gyngemosen skal regnes for en bevaringsværdig bygning. Højhuset er pålagt
bevaringsbestemmelser i lokalplan 176.
Fortidsminder
Fortidsminder er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18, som sikrer, at der ikke må ske ændringer
i fortidsmindets tilstand.
Følgende fortidsminder er udpeget i kommuneplanens retningslinjer om kulturhistoriske værdier.
Udvælgelsen er foretaget på baggrund af en faglig vurdering af de enkelte fortidsminders størrelse,
synlighed, kulturhistoriske værdi og almene interesse.
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Aldershvile Slotsruin
Bagsværd Fort
Buddinge Batteri
Dyssekammer i HF Voldly ved Gladsaxe Trafikplads
Espehøj; bronzealderhøj på villagrund ved Gladsaxe Møllevej
Garhøj; bronzealderhøj på villagrund ved Holmevej
Gladsaxe Fort
Kirsebærhøj; bronzealderhøj på villagrund ved Ærtemarken
Langdysse ved Skovbrynet Harehøj
Sneglehøj; bronzealderhøj i Mørkhøj Erhvervskvarter
Stendiger i Hareskoven
Stendige i Høje Gladsaxe Park
Svenske Vold i Hareskoven
Tinghøj Batteri
Kirker
I Gladsaxe findes otte kirker under Den Danske Folkekirke. Af disse er det kun Gladsaxe Kirke,
som afkaster en beskyttelseszone på 300 meter efter Naturbeskyttelseslovens § 19. Formålet med
denne bestemmelse er at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod, at
der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirken. De øvrige syv kirker i kommunen er alle
omgivet af bymæssig bebyggelse.
Bagsværd Kirke
Buddinge Kirke
Gladsaxe Kirke
Haraldskirke
Mørkhøj Kirke
Stengård Kirke
Søborg Kirke
Søborgmagle Kirke
Fredede bygningsanlæg
Der er kun to egentlige bygningsfredninger i Gladsaxe Kommune. Det er Slots- og Kulturstyrelsen,
der skal godkende alle ændringer på de fredede bygninger.
Vandreservoir, Københavns Energi, Vandtårnsvej, opført 1935
Mørkhøjgård i Mørkhøj landsby, opført ca. 1850.
Bevaringsværdige bymiljøer
En række bymiljøer er beskrevet i afsnittet "Bebyggelsesmønstre" i Kommuneatlas Gladsaxe fra
1998. Bymiljøerne har forskellige karakterer og størrelser, men de er alle kendetegnet ved, at
bygninger, veje, pladser og grønne træk danner en helhed, som gør området til noget særligt. Disse
særlige karaktertræk skal i kommende lokalplaner bevares og om muligt forbedres.
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Følgende bymiljøer er udpeget:
Aldershvile- og Regattakvarteret
Blaagaard Seminarium og Enghavegård Skole
Dobbelthusene i Kongshvileparken
Gavlhusene ved Vandtårnsvej
Høje Gladsaxe
Kildeparken I & II og Kildevænget
Maglegård kvarter
Marielyst med Rundgården
Mørkhøj Erhvervskvarter
Rækkehusene ved Søborg Parkallé
Rækkehusene ved Vibevænget
Søndergård Park
Skoleparken
Søgård
Torvegård og Torveparken, Mørkhøj Skole
Ved Kirken
Villakvarteret langs Søborg Hovedgade
I forbindelse med at Bocentret Ringbo, der ejes af Københavns Kommune, fraflyttes og forventes at
overgå til anden anvendelse, har Gladsaxe Kommune foretaget en vurdering af bebyggelsens
bevaringsværdi. Kommunen finder ikke længere, at bebyggelsen lever op til kriterierne, og
bocentret udgår derfor af kommuneplanen som bevaringsværdigt bymiljø.
Kulturhistoriske bygninger
I afsnittet "Det forsvundne Gladsaxe" i Kommuneatlas Gladsaxe nævnes en række bygninger af
særlig kulturhistorisk interesse. I kommende lokalplaner skal de kulturhistoriske bygninger sikres
med bevaringsbestemmelser.
Følgende bygninger er udpeget:
Christianslyst, Gammelmosevej 307
Enggård, Klausdalsbrovej 195
Enghuset, Slotsparken, ca. 1780
Gedebukkemandens Hus, Gl. Møllevej 73, 1700-tallet
Gladsaxegård (delvist bevaret), Stengårds Alle 278
Grønnegård, Ring 3 og Dynamovej, 1884
Grønnemosegård, Holmevej 57, opført efter brand
Haspegårdshuset, Frodesvej 41, 1700-tallet
Hus ved Louisehøj, Møllemarken 55
Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, oprindelig opført 1770
Kongsvillie, Amundsensvej 45
Krogården, Vadstrupvej 35-43, 1906
Lillemosegård, Kellersvej, ca. 1790
Mosehuset, Vandkarsevej l
Mørkhøjgård, Mørkhøj Bygade, nuværende bygning opført 1836
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Nybrogård, Nybrovej 289-341
Pilegård, Gladsaxe Møllevej 63-65, opført 1919 efter brand
Præstegården, Gladsaxe Møllevej, opført 1919 efter brand
Rønnebærgård (delvist bevaret), Aldershvilevej 80
Skovdiget 147-149
Stengård, Gammelmosevej 228, ombygget, oprindelig opført 1770
Stenhuset, Slotsparken 94 og 98, ca. 1780
Søgård, Slotsparken, ca. 1780
Søndergård, Huginsvej 20
Thinghøjgård, Tinghøjvej 59-69, opført 1897 efter brand
Thorasminde, Laurentsvej, opført efter brand
Toftegård, Gladsaxe Møllevej 67-69, opført 1919 efter brand
Tornhøjgård, Klausdalsbrovej 271
Vævergården, Slotsparken 29-31
Links ud af Kommuneplan 2017:
Slots- og Kulturstyrelsen WWW (https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm)
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Stationsnærhed
Begrebet 'stationsnærhed' stammer fra Fingerplanen, som har været model for planlægningen i
Hovedstadsområdet siden 1948.

Hensigten er, at den mest intensive byudvikling skal ske omkring S-togs stationerne og de
kommende letbane stationer, så den kollektive trafik bliver udnyttet bedst muligt.
Stationsnære kerneområder
De stationsnære kerneområder er udvalgte områder i umiddelbar nærhed af stationerne, hvor
Byrådet ønsker en fortsat intensiveret byudvikling. Afstanden til nærmeste station er højst 600
meter.
Der er udpeget stationsnære kerneområder omkring Bagsværd Station, Buddinge Station,
Kildebakken Station og de kommende letbanestationer ved Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej og
Gladsaxe Trafikplads.
Se Stationsnærhedskort nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer
•

•

•
•
•

Inden for de stationsnære kerneområder kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse,
arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Det vil sige blandt andet
kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillingsog kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt
boligbebyggelse og lignende
Intensive byfunktioner, der henvender sig til et regionalt opland, det vil sige et opland, som rækker ud over
kommunen og nabokommunerne, kan placeres i kerneområderne omkring Bagsværd Station og Buddinge
Station, der begge er knudepunktstationer
Ved planlægning i de stationsnære kerneområder skal det tilstræbes, at byudviklingen vil kunne bidrage til
en trafikal adfærd, hvor mange benytter den kollektive transport
Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse
tæt på stationen
Placering af funktioner, herunder parkering, skal understøtte udviklingen af tætte varierede byområder.

Stationsnære områder
De stationsnære områder er udvalgte områder med kort afstand til stationerne, hvor Byrådet ønsker
en intensiveret byudvikling.
Udpegningerne for stationsnære områder er omkring Bagsværd Station, Buddinge Station,
Kildebakken Station, Vangede Station og de kommende letbanestationer.
Der gælder følgende retningslinjer
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•
•

•

•

•
•
•

Inden for de stationsnære områder og fortrinsvist i kerneområderne, kan der placeres byfunktioner, som på
grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter
Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige
institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål,
hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende
Inden for det stationsnære område - men uden for kerneområdet - kan der opføres kontorbyggeri på mere
end 1.500 m², når der ved planlægningen af områderne redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med
virkemidler til at begrænse trafikken. Denne redegørelse skal indarbejdes i kommuneplantillæg eller
lokalplaner. Det kan for eksempel handle om at begrænse udbuddet af parkeringspladser,
virksomhedsfinansierede ordninger, der fremmer brug af cykel og gang, samt kollektiv trafikbetjening til og
fra stationen. Målet er, at trafikale virkemidler skal gøre det lige så attraktivt at benytte kollektiv trafik, som
det er i de stationsnære kerneområder
Der kan planlægges for kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i hele det stationsnære område, når Byrådet
vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i den
pågældende egn (det inkluderer stationer i nabokommuner på samme banestrækning)
Eksisterende kontorejendomme, der er placeret stationsnært, men uden for de stationsnære
kerneområder, kan udbygges, hvis de er opført før 1. januar 2007
Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse
tæt på stationen
Placering af funktioner, herunder parkering, skal understøtte udviklingen af tætte varierede byområder.

Ikke stationsnære områder
De ikke stationsnære områder er enten områder med stor afstand til stationerne eller områder, hvor
Byrådet af andre årsager ikke ønsker en intensiveret byudvikling.
Der gælder følgende retningslinjer
•
•

Uden for de stationsnære områder kan der ikke placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse,
arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter
Øvrige byfunktioner, herunder tæt boligbyggeri og kontorbyggeri mindre end 1.500 m², må placeres både
inden for og uden for de stationsnære områder.

Redegørelse
Begrebet stationsnærhed stammer fra Fingerplanen, hvor det bærende princip har været, at
byudvikling primært skal ske i forbindelse med S-tog stationerne, for derved at skabe bedre
mulighed for at benytte den kollektive transport. I Fingerplan 2013 blev de kommende letbane
stationer også omfattet af begrevet. Her angives de stationer, som er udgangspunkt for en
afgræsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder.
I Fingerplan 2013 er byområdet opdelt i henholdsvis det indre storby område (håndflade) og det
ydre storby område (byfingre). Der gælder forskellige regler indenfor henholdsvis 'håndflade' og
'byfingre'. I Gladsaxe Kommune er områderne syd for Motorring 3 'håndflade', mens områderne
nord for hører under 'byfingre'.
S-tog stationerne
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Omkring hver S-tog station skal kommunerne udpege hvilke områder, der egner sig til intensiveret
byudvikling. Inden for en radius af 600 meter i gåafstand defineres de 'stationsnære kerneområder'
og i en større radius udpeges de 'stationsnære områder'. I 'håndfladen' er den vejledende radius
omkring stationerne 1.000 meter, mens den i 'byfingrene' er 1.200 meter.
I Gladsaxe Kommune har Byrådet vedtaget, at intensiv byudvikling med fordel kan ske i Bagsværd,
Buddinge og langs dele af Søborg Hovedgade. Der er foretaget en mindre udvidelse af det
stationsnære område langs Søborg Hovedgade, så hele bydelscentret, der ligger stationsnært, nu er
udpeget til stationsnært område. Øvrige områder egner sig efter Byrådets vurdering bedre til en
mere ekstensiv udbygning.
Letbanen
I forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3 har Byrådet med udgangspunkt i 600 meter
radier fra letbanens kommende stationer udpeget stationsnære kerneområder, der giver mulighed for
en øget vækst i områderne i Gladsaxe Ringby og Buddinge Bymidte.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Fingerplanen
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Retningslinjer for infrastruktur
Dette afsnit har retningslinjer, der forholder sig til emner indenfor
infrastruktur.
•
•

Afsnittet trafikstruktur indeholder retningslinjer for eksisterende og planlagte trafikanlæg
Under tekniske anlæg fastsættes retningslinjer, der sikrer de tekniske anlæg
En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og
udviklingen af dem.
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Tekniske anlæg
Tekniske anlæg omfatter trafikanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg som for eksempel
genbrugsplads, renseanlæg, deponeringsanlæg mv.

Tekniske anlæg er vist på kortet og retningslinjerne giver bestemmelser for placering af nye anlæg
og behovet for at respektere de eksisterende anlæg i forbindelse med nyt byggeri og anlæg.
Se kort over tekniske anlæg nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Nybyggeri skal, hvor det er muligt, tilsluttes den kollektive varmeforsyning, fjernvarme eller naturgas
Anlæg, byggeri eller andre dispositioner skal respektere højspændings- og naturgasanlæg
Ud over kommunens egen Genbrugsstation må der ikke etableres større affaldsanlæg
Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg med særlige beliggenhedskrav

Redegørelse
Højspændningsanlæg
Der planlægges for højspændningsledninger over Hillerødmotorvejen, og krydsning af statens
vejareal, skal godkendes af Vejdirektoratet.
Fjernvarme
Gladsaxe Kommune er i gang med at udvide fjernvarmeforsyningen i kommunen. Konverteringen
fra for eksempel naturgas til fjernvarme vil medføre en reduktion af forbrugernes CO2-udledning
og besparelser til indkøb af energi.
Gladsaxe Kommune er delt op i to områder, når det gælder udbygningen af fjernvarme. Grænsen
går ved Motorring 3 og Stengårds Allé. Vestforbrændingen forsyner den nordlige del, mens
Gladsaxe Fjernvarme forsyner den sydlige del. Byrådet ønsker fortsat at udbygge med fjernvarme i
naturgasområder i de kommende år, inden for de rammer som Staten sætter herfor. Ved starten af
2017 er det dog ikke muligt.
Genbrugsstation
I takt med den stigende genanvendelse af affald og byggematerialer ønsker Gladsaxe Kommune at
udvide Genbrugsstationen på Turbinevej med det ubebyggede areal nord for den eksisterende
Genbrugsstation. På arealet findes den fredede gravhøj Sneglehøj. Udvidelsen af Genbrugsstationen
skal ske i respekt for fortidsmindet. Dette vil blandt andet ske ved at friholde et areal omkring
gravhøjen, og samtidig sikre, at containere bliver placeret i et nedsænket område, så gravhøjen
fortsat vil være synlig fra motorvejen. Det udvidede område vil ikke blive anvendt til opbevaring af
farligt affald, og området vil ikke blive bebygget.
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Virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav
I overensstemmelse med Fingerplan 2013, må der ikke etableres virksomheder og anlæg med
særlige beliggenhedskrav i Gladsaxe Kommune.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Gladsaxe Fjernvarme
Vestforbrændingen
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Trafikstruktur
Gladsaxe Kommune har fokus på adgangen til attraktive transportformer og trafikal afvikling. Vi ønsker at
sikre, at cykling, gang og kollektiv trafik er så attraktiv, at de vælges som de primære transportformer I
byen. Samtidig vil vi arbejde for at sikre en god fremkommelighed og rejsehastighed på vejene, og at
trafikken så vidt muligt afvikles uden trængsel og kødannelse.

Eksisterende trafikanlæg
Som udgangspunkt fastholdes den nuværende overordnede vejstruktur og niveauinddeling i
Gladsaxe Kommune.
Vejstrukturen omfatter en vejklassificering bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokalveje og
en tilhørende hastighedsklassifikation. På trafikveje er der de fleste steder 50 km/t
hastighedsbegrænsning, mens fordelingsveje og lokalveje typisk er skiltet med 40 km/t
hastighedsbegrænsning. Veje i industri- og erhvervsområder, der som oftest er fordelingsveje, har
generelt 50 km/t hastighedsbegrænsning og er ikke forsynet med hastighedsdæmpende
foranstaltninger.
Vi arbejder løbende med at sikre og forbedre trafiksikkerheden på de eksisterende veje for både
bilister og bløde trafikanter.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•

Den gode tilstand af det kommunale vejnet skal opretholdes og sikres ved vedligehold, drift og renovering
Der skal sikres en fortsat forbedring af trafiksikkerheden i kommunen via trafiksaneringsprojekter
Serviceniveauet for den kollektive trafik skal fastholdes, og hvor det er muligt, skal der gennemføres tiltag,
der sikrer en hurtigere afvikling i bustrafikken

Planlagte trafikanlæg
Der vil i trafikplanlægningen i Gladsaxe Kommune de kommende år være et særligt fokus på
fremkommelighed, herunder overflytning af biltrafik til kollektiv trafik, letbane og cykeltrafik.
Der gælder følgende retningslinjer:
Trafik i og ved omdannelsesområderne
•
•
•
•

I forbindelse med omdannelsesområderne Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby kan der etableres nye veje
og stier eller ske en omlægning af eksisterende veje og stier til betjening af de nye funktioner i områderne
I forbindelse med omdannelsen af Gladsaxe Erhvervskvarter og etableringen af letbanen vil vejstrækningen
på Gladsaxe Ringvej, mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej, blive udformet til en grøn boulevard
I forbindelse med etableringen af letbanen i Ring 3 skal trafikafviklingen sikres
Der skal sikres areal til letbanen langs Ring 3 med stationer ved ringvejens krydsning ved Gammelmosevej,
Buddinge Station, Buddinge Rundkørsel, Gladsaxevej, Gladsaxe Trafikplads og ved Dynamovej
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Trafikstier og rekreative stier
Gladsaxe har et veludbygget net af trafikstier, som understøtter den trygge og hurtige transport i
hverdagen. Trafikstier skal gøre det attraktivt af vælge cyklen som transportmiddel i hverdagen –
også i kombination med andre transportmidler.
I stinettet indgår endvidere et regionalt system af rekreative stier. Dette er stier i eget tracé, som
forbinder byområder med friluftslandskabet, og som gør det til en rekreativ oplevelse at komme til
de omgivende friluftslandskaber.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Cykelstinettet udbygges med cykelstier langs Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej og supercykelstier langs
Ring 3 i forbindelse med etablering af letbanen
Der skal sikres tilstrækkelig plads til attraktiv cykelparkering ved større trafikknudepunkter, så
kombinationen mellem cykel og kollektiv trafik bliver forbedret
Ved udbygning af stinettet skal sammenhængen til de nationale og regionale cykelruter og rekreative stier
opretholdes
Det regionale rekreative stinet bør have sikrede skæringer over eller under veje, baner og vandløb, så
oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng bliver tilgodeset.

Statslige arealreservationer
•

Der skal sikres areal til udbygning af Hillerødmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem Motorringvej 3 og Værløse

Redegørelse
I de kommende år vil der i trafikplanlægningen blive arbejdet med at styrke mulighederne for at
give borgere og pendlere et attraktivt valg med at tage cyklen og bruge den kollektive transport.
Kollektiv transport
Gladsaxe Kommune er bundet op på den regionale kollektive transportstruktur med S-banen til
Farum og København, linjen har fem S-togs stationer i kommunen.
De større veje, bebyggelser og erhvervskvarterer i kommunen betjenes af en række højklassede Sog A-buslinjer. Derudover betjener en række buslinjer lokalområder i kommunen.
Letbane
Den nye letbane på Ring 3 vil give mulighed for at pendle på tværs af S-togslinjerne, og dermed
binde Gladsaxe tættere sammen med resten af Storkøbenhavn. Derfor er der fokus på at understøtte
muligheden for kombinationsrejser og sammenkoblingen mellem den kommende letbane og cyklen.
Statslige vejnet
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Gladsaxe har let adgang til det statslige vejnet, da kommunen ligger mellem Helsingørmotorvejen
og Hillerødmotorvejen, mens Motorring 3 går på tværs af kommunen. De større veje i det
kommunale vejnet, Ring 3 og Ring 4, er en del af den regionale sammenhængende vejstruktur.
De statslige vejstrækninger i Gladsaxe Kommune, der udgør ialt 14 km - fordelt på ca. 12,5 km
motorvej og ca. 1,5 km øvrige veje, er:
•
•
•

En del af Hillerødmotorvejen (statsvej nr. 13, rute 16)
Motorring 3 (statsvej nr. 3)
Ring 4 (statsvej nr. 111)

Vejdirektoratet er myndighed for de statslige veje.
Supercykelsti
Et kommunalt tiltag på regionalt niveau inden for cykeltrafikken, er at udvikle et sammenhængende
højklasset cykelnet i Hovedstadsområdet, også kaldet supercykelstier. Der er i forbindelse med
letbaneprojektet planlagt en supercykelsti i Ring 3.
Rekreative stier
De rekreative stier ligger i eget trace, og her prioriteres oplevelsen af cykelturen sammen med
komfort og sikkerhed. Det rekreative stinet giver mulighed for transport i grønne omgivelser i hele
hovedstaden. Den nationale cykelrute, rute 2 Hanstholm-København, følger Motorring 3’s forløb
gennem Gladsaxe.
Links:
Trafik, mobilitet og letbane
Links ud af Kommuneplan 2017:
Trafiksikkerhedsby
Supercykelstier
Hovedstadens Letbane
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Retningslinjer natur og fritid
Dette afsnit indeholder retningslinjer om emner af naturmæssig og
rekreativ karakter.
•
•
•

Under grøn struktur og fritid beskrives retningslinjer for anvendelsen af de sammenhængende
naturområder og af bynatur som friluftsanlæg, kolonihaver og lokale grønne områder
Natur og landskab indeholder retningslinjer for, hvordan natur- og landskabsværdier beskyttes og
bevares
I afsnittet, Vandområder, beskrives retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af henholdsvis
overfladevand og grundvand (ODS, NFI og BNBO)
En retningslinje er en regel for, hvordan vi skal forholde os til de givne emner i planlægningen og
udviklingen af dem.
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Grøn struktur og fritid
Den grønne struktur skal give adgang til rekreative oplevelser, leg, ro, fællesskaber og aktiviteter tæt på,
hvor vi bor, og den skal give plads til, at naturen kan udfolde sig.

Den grønne struktur består af de regionale friluftsområder, kolonihaveområder, forter og batterier
under Københavns Befæstning og to grønne bykiler, der er udpeget på baggrund af Fingerplan
2013.
Områder, der er udpeget til fritidsformål, ligger overvejende indenfor den grønne struktur.
I områder til fritidsformål indgår også kommunale idrætsanlæg, der skal sikre rammer for den
organiserede idræt samt offentlige pladser og lokale grønne områder, der anvendes til uorganiserede
fritidsformål.
Den grønne struktur
Den overordnede grønne struktur dannes af Hjortespringskilen i vest, Hareskovkilen i nord samt af
Vestvoldsringen i syd. De tre grønne landskabskiler er en del af Hovedstadens regionale
friluftsområder, som er fastlagt i Fingerplanen. Forter og batterier indgår ligeledes i den grønne
struktur, det samme gør områder udlagt til kolonihaver. I Gladsaxe Kommunes grønne struktur
indgår to grønne bykiler; Kagsåparken og Vandledningsstien.
Regionale friluftsområder
Områderne er i kraft af deres udstrækning og historie bærende for den grønne struktur i Gladsaxe.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Områderne skal overvejende anvendes til almene, ikke bymæssige rekreative formål
Områderne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige
formål. Undtaget er kolonihaveområder og velplacerede støttepunkter, hvor bebyggelse reguleres i
kommuneplanens rammer
Regionale friluftsområder skal friholdes for anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser borgernes
adgang til og benyttelse af områderne til almene rekreative formål
Der kan etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende
friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med øvrige anvendelses- og
beskyttelsesinteresser
Der kan etableres mindre bebyggelse til områdernes drift og anvendelse
Placering og udformning af byggeri skal ske under hensyntagen til områdernes landskabelige karakter
Der kan ikke placeres støjende friluftsanlæg
Adgang til områderne skal opretholdes og forbedres, for eksempel ved etablering af støttepunkter som
toiletfaciliteter og informationsskilte
Fingerplanens grønne kiler, Hjortespringkilen og Hareskovkilen, skal administreres i overensstemmelse med
godkendte planer for de enkelte kiler

Kolonihaver
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Kolonihaver er mindre jordstykker, der er udlagt med det formål, at supplere helårsboligen med
dyrkning af jorden og fællesskaber i grønne rammer. Kolonihaver i Gladsaxe er overvejende udlagt
som varige.
Der gælder følgende retningslinjer:
•

Der planlægges ikke for nye kolonihaver

Grønne bykiler
Med indarbejdelsen af de grønne bykiler suppleres kommuneplanen med nye retningslinjer for at
sikre intentionerne i Fingerplan 2013.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•
•
•
•

De grønne bykiler skal skabe sammenhængende grønne og blå forbindelser på tværs af
kommunegrænserne i Ring 3-korridoren
Det grønne og vandet skal integreres i byomdannelsen i Ring 3-korridoren
Det skal tilstræbes at skabe sammenhængende grønne og blå forbindelser fra nye tætte byområder til de
eksisterende og eventuelt nye regionale friluftsområder og grønne bykiler
Hensyn til klimatilpasning i kommunen og på tværs af kommunegrænserne skal tilgodeses
De grønne bykiler skal fremme god adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen og på
tværs af kommunegrænserne
De grønne bykiler skal i videst mulig omfang være alment tilgængelige for friluftsliv
Ved byudvikling og byomdannelse skal der tages hensyn til potentialer for udpegning af nye grønne bykiler
Potentialer for udvidelse af grønne bykiler eller udpegning af nye skal indarbejdes i den grønne strategi

Friluftsanlæg, forter og batterier og lokale grønne områder
Friluftsanlæg er offentligt tilgængelige anlæg, som kan benyttes til og danne ramme for
friluftsaktiviteter. Derudover er der udpeget offentlige pladser og lokale grønne områder, som er
rekreative anlæg for et kvarter eller en bydel, og som kan anvendes til uorganiserede
friluftsaktiviteter.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt
tilgængelige
Forter og batterier skal udvikles som naturmæssige rekreative tilbud i de nære boligområder og som en del
af den samlede fortælling om Københavns Befæstning
Lokale grønne områder skal være offentligt tilgængelige og kan indeholde forskellige og varierede
støttepunkter for den almene rekreative anvendelse
I lokale grønne områder og friluftsanlæg kan klimatilpasning indgå i samspil med den rekreative
anvendelse, såfremt det ikke går imod andre interesser
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Redegørelse
Den grønne struktur
Den grønne struktur udgøres af store sammenhængende naturområder, hvoraf størstedelen også er
udpeget som regionale friluftsområder, samt af kolonihaveområder, forter og batterier under
Københavns Befæstning, bykiler, friluftsanlæg og lokal grønne områder.
Fingerplan 2013 fastlægger, at kommuneplanlægningen i Gladsaxe og de øvrige LOOP CITY
kommuner skal sikre, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3
fastlægges grønne bykiler, som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål.
Regionale friluftsområder
De regionale friluftsområder er udpeget i de tidligere regionplaner og omfatter Hareskovene,
Bagsværd Sø med omgivelser, Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.
Hjortespringkilen og naturområderne i syd er forbundet af en grøn forbindelse langs med
Hillerødmotorvejen.
Som et led i at gøre de grønne områder til attraktive hverdagslandskaber og rekreative udflugtsmål
kan der placeres støttepunkter for friluftslivet, hvor der er god stiadgang. Støttepunkter kan indrettes
i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.
I forbindelse med planlægning og administration af de regionale friluftslandskaber skal der i
afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale
friluftsområders rekreative funktion.
Kolonihaver
Kolonihaveområder skal have adgang for offentligheden til fods på veje og stier i området fra
klokken 8-21 i perioden for sommertid.
Der kan ikke planlægges nye kolonihaveområder, men der kan udlægges areal til daghaver.
Daghaver er nyttehaver og pensionisthaver, hvor overnatning ikke er tilladt. I daghaver kan der
forefindes mindre havehuse, redskabsskure og lignende. Gladsaxe har flere områder med
nyttehaver, som bidrager til variation af både oplevelser og natur i byen.
Gladsaxe Kommune har følgende kolonihaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilegårdens Haveby
HF Voldby
HF Mosehøj
HF Smørmosen
HF Skrænten
HF Tornhøj
HF Fælleseje
HF Samvirke
HF 4. juli 1917
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•
•

HF Mirabelle
HF Carl Nielsens Minde

Grønne bykiler
I Gladsaxe Kommune er følgende grønne bykiler udpeget:
•
•

Kagsåparken
Vandledningstien

I udpegningen af de grønne bykiler er der taget højde for:
•
•
•

at de så vidt muligt skal forbinde nye tætte byområder til eksisterende og eventuelt nye grønne kiler
(regionale friluftsområder) og grønne bykiler,
at de skal give adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen eller på tværs af
kommunegrænser,
og at de i videst mulige omfang skal være alment tilgængelige for friluftsliv.

De udpegede grønne bykiler indarbejdes i Fingerplan 2017.
Friluftsanlæg, forter og batterier samt lokale grønne områder
De kommunale idrætsanlæg er rammer for den organiserede idræt. I Gladsaxe Kommune er der
følgende tre kommunale idrætsanlæg:
•
•
•

Akademisk Boldklub Gladsaxe
Bagsværd Stadion
Gladsaxe Idrætscenter

Offentlige pladser og lokale grønne områder som Rådhusparken og Wergelandsparken kan
anvendes til uorganiserede fritidsformål.
Byrådet ønsker at understøtte borgernes sundhed og livskvalitet ved at tilbyde gode faciliteter til
idrætsudøvelse og give mulighed for en mangfoldig anvendelse af kommunens friluftsanlæg,
pladser og lokale grønne områder. Bevægelse skal være en mulighed i borgernes hverdag. Der skal
være plads til at prøve nyt, som kan inspirere til GladsaxeLiv i form af aktivitet og bevægelse i
byens rum. Det er blandt andet baggrunden for udviklingen af Gladsaxe Idrætsanlæg, som i dag
byder indenfor til både den organiserede idræt, til uorganiseret leg og aktivitet og til en mere
mangfoldig natur end traditionelle idrætsanlæg. Friluftsanlæg er vigtige for rekreation i hverdagen
og som trædesten for byens natur.
I Gladsaxe ligger to forter og to batterier. I forbindelse med revitaliseringen af Københavns
Befæstning, har der været særligt fokus på at gøre Bagsværdfortet synligt og tilgængeligt for
rekreation og bevægelse i hverdagen. Gladsaxefortet og Buddinge Batteri er vigtige grønne områder
i byområderne med en særlig historisk fortælling. Tinghøj Batteri ligger på privat grund.
De lokale grønne områder kan både have en natur- og park- eller bymæssig karakter. Det er de
områder, som særligt bidrager til rekreative oplevelser og rammer for mødesteder i hverdagen. Det
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er områder, hvor der er bynatur, som understøtter den biologiske mangfoldighed. Det er samtidig
områder, hvor der er plads til og mulighed for leg og bevægelse. Det er byens mødesteder med
plads til fællesskaber og GladsaxeLivet.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Fingerplanen
GladsaxeLiv
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Natur og landskab
Natur og landskab

Beskyttelses- og bevaringsinteresser varetages for at sikre levesteder til dyr og planter og sikre, at
landskabelige og kulturhistoriske værdier bevares. Samtidig giver det også bybefolkningen
mulighed for at være i og opleve naturen og landskabet. Dette fremmes ved at sikre god adgang til
og god formidling om naturen.
De økologiske forbindelser skal forbinde naturområderne, så planter og dyr har mulighed for at
spredes. De bevaringsværdige landskaber har særlig værdi, enten fordi de er en del af et større
kulturlandskab, eller fordi landskabet er særligt upåvirket af indgreb. Udpegninger under
skovrejsning og lavbundsarealer skal understøtte bevaringen af natur- og kulturhistoriske værdier.
Naturbeskyttelse
Beskyttelsesområderne i Gladsaxe er sammenfaldende med de regionale friluftslandskaber. Den
overvejende del af kommunens værdifulde naturtyper ligger i denne struktur. Her er både lysåbne
landskaber med moser og enge samt store skovarealer. I områderne er der en stor mangfoldighed af
planter og dyr, og arter, som er afhængige af specifikke forhold, og derfor kan være særligt sårbare
eller truede.
At beskyttelsesområder og områder udlagt til friluftsliv er sammenfaldende, stiller særlige krav til at
beskyttelsen af naturen og benyttelsen af naturen sker ud fra et balanceret hensyn.
Retningslinjerne skal sikre, at større sammenhængende naturområder bevares og forbedres som
levesteder for det vilde plante- og dyreliv med henblik på at bevare og fremme den biologiske
mangfoldighed.
Beskyttelsesområder er:
•
•
•
•
•

Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelse
Radiomarken
Bagsværd Søpark
Smør- og Fedtmosen
Høje Gladsaxe og Gyngemosen

Der gælder følgende retningslinjer:
•
•

•

Indenfor de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller karakteren af områderne ikke ændres, hvis
det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra
væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at
tilsidesætte områdernes særlige værdier
Indenfor beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og
anlæg
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•
•

Indenfor beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes god adgang til og mulighed for at opleve
naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare
I beskyttelsesområder skal der være skærpet fokus på bekæmpelse af invasive arter.

Økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser er grønne og sammenhængende områder, der forbinder større og mindre
naturområder, og som dermed giver dyr og planter mulighed for at spredes.
Der er udpeget tre økologiske forbindelser:
•
•
•

Den grønne korridor langs Hillerødmotorvejen
Kagsåparken
Vandledningsstien

Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•

•

Indenfor de økologiske forbindelser må der ikke foretages ændringer, som overskærer forbindelserne,
reducerer eller i øvrigt forringer deres biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger
Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller
etablering af nye naturområder, både i den grønne struktur og i det byggede miljø
I forbindelse med nyanlæg og omdannelse i byen skal spredningsmuligheder tænkes ind langs veje og stier.
Det gælder ligeledes faunapassager, hvis vigtige forbindelser overskæres. Afstanden mellem levesteder for
truede dyre- og plantearter må ikke øges
Der skal arbejdes på en ny potentiel økologisk forbindelse mellem Hjortespringkilen og Hareskovkilen.

Bevaringsværdige landskaber
Bevaringsværdige landskaber er sammenhængende arealer, hvor de natur- og kulturhistoriske lag
kan aflæses og opleves. Istidslandskaberne i den nordvestlige del af Gladsaxe Kommune med
Hareskovene, Bagsværd Sø samt Smør- og Fedtmosen er udpeget som bevaringsværdige
landskaber.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•

Sammenhængen i de bevaringsværdige landskaber må ikke forringes
Indgreb i form af bebyggelse, anlæg og ændret arealanvendelse må ikke forringe landskabsværdier og
konkrete landskabselementer.

Skovrejsning
Gladsaxe er fuldt udbygget og har derfor ikke arealer, hvor der kan rejses ny skov. I dag har
Gladsaxe Kommune 155 hektar skov, som hovedsageligt udgøres af Hareskoven.
Der gælder følgende retningslinjer
•

Der må ikke rejses skov i Smør- og Fedtmosen og i de markerede områder ved Bagsværd Sø
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Lavbundsarealer
Lavbundsarealer er lavtliggende områder, der enten er eller kan genoprettes til våde naturområder.
Der er udpeget lavbundsarealer ved Bagsværd Sø, Smør- og Fedtmosen, Gyngemosen og Høje
Gladsaxe.
Der gælder følgende retningslinjer:
•

Lavbundsarealer uden for bymæssig bebyggelse skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som
forhindrer senere genopretning til vådområde eller eng

Redegørelse
Naturbeskyttelse
Ved at beskytte natur og landskabsværdier fastholder kommunen sin position som et attraktivt sted
at bo og besøge, med oplevelsesmuligheder nu og i fremtiden.
De udpegede beskyttelsesområder bidrager til at sikre en stor artsrigdom og til at bevare levesteder
for truede og sårbare arter. Kommuneplanens naturbeskyttelsesområder er områder, der indeholder
naturtyper som skove, søer, moser, enge og overdrev. Disse naturtyper er også beskyttet af
henholdsvis skovloven og naturbeskyttelseslovens §3. Der kan altid ske en udvidelse af en §3
naturtype, hvis naturtilstanden ændres i positiv retning.
Der udpeges ikke potentielle naturbeskyttelsesområder med Kommuneplan 2017. Gladsaxe
Kommune er en fuldt udbygget kommune, hvorfor der ikke er ledige arealer, som er meningsfulde
at udpege.
De større sammenhængende naturområder skal sikre et rigt fødegrundlag og levesteder, som giver
mulighed for at opretholde og udvikle en mangfoldig natur. For planter og dyr, som er beskyttet
gennem habitatdirektivet, også kaldet Bilag IV arter, kræves særlig opmærksomhed, idet der ikke
må ske forringelse af deres levesteder. Kommuneplan 2017 udlægger ikke nye arealer med
anvendelser, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de bilag IV-arter, der
findes i kommunen.
Store dele af de sammenhængende naturområder i Gladsaxe Kommune er omfattet af fredninger.
Der er udarbejdet plejeplaner for alle fredede områder i Gladsaxe. Plejeplanerne revideres minimum
hvert 10. år og beskriver de rekreative tiltag og den naturpleje, der skal til for at opretholde
fredningens formål.
Invasive arter er en trussel mod den beskyttede natur, da invasive arter udkonkurrerer
plantesamfund og bringer ubalance i økosystemet. Derfor er det særlig vigtigt med en kontinuert og
målrettet indsats overfor invasive arter i de udpegede beskyttelsesområder og økologiske
forbindelser.
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Klimatilpasningsprojekter kan bidrage positivt til naturindholdet og variationen i naturområder,
hvorfor det er muligt at gennemføre under forudsætning af, at det skaber mere eller ny natur og ikke
er i modstrid med anden arealanvendelse.
Økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser er grønne arealer, der skaber sammenhæng mellem større naturområder og
giver mulighed for, at planter og dyr kan spredes eller vandre mellem disse områder. De økologiske
forbindelser er typisk langstrakte korridorer langs vandløb og stier, hvorfor de også giver borgerne
mulighed for at komme ud til naturoplevelser og bevæge sig i grønne omgivelser.
Nogle plante- og dyrearter er afhængige af bevægelse og spredning over større afstande. Derfor er
de økologiske forbindelser en forudsætning for at fremme biologisk mangfoldighed.
De økologiske forbindelser er udpeget med henblik på at fremme grønne sammenhænge for både
planter, dyr og mennesker.
Kommuneplan 2017 udpeger ikke potentielle økologiske forbindelser, men der skal ses nærmere på
muligheden for en ny potentiel økologisk forbindelse mellem Hjortespringkilen og Hareskovkilen.
Hensigten er at forbinde de to store naturområder gennem Værebro Park samt boldbanerne ved
Akademisk Boldklub Gladsaxe og underføringen under Ring 4. Områderne kan fungere som
trædesten, der kan fremme spredning af planter og dyr.
Internationale beskyttelsesområder
Der er ingen internationale beskyttelsesområder i Gladsaxe Kommune. Øvre Mølleådal, som ligger
nord for Gladsaxe, er det nærmeste Natura 2000 område (område nr. 139). Kommuneplan 2017
indeholder ikke rammer for projekter, der vurderes at påvirke et Natura 2000 område.
Bevaringsværdige landskaber
Bevaringsværdige landskaber er større sammenhængende landskaber eller landskabselementer, som
repræsenterer samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturelle udvikling.
I Gladsaxe Kommune er skov- og søområderne i nord samt Smør- og Fedtmosen udpeget som
bevaringsværdige landskaber. Udpegningen stammer fra Hovedstadsrådets udpegning af områder
med særlig landskabelig værdi i Regionplan 1982 og Regionplantillæg 1985.
Skovrejsning
Der udpeges områder, hvor skovrejsning er uønsket, fordi skov kan være i strid med andre
arealinteresser som byudvikling, naturværdier og kulturhistoriske spor. Andre steder kan
skovrejsning sløre landskabsformer og derfor være uønsket. Smør- og Fedtmosen er udpeget som
uønsket til skovrejsning for at bevare mosens nuværende karakter.
Gladsaxe er en fuldt udbygget kommune, og ikke bebyggede arealer er beskyttet af andre
naturmæssige og rekreative arealinteresser. Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket,
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er sket ud fra en afvejning af interesserne knyttet til beskyttelsen af grundvandet, vandmiljøet,
naturen, befolkningens rekreative udfoldelsesmuligheder, tekniske anlæg og veje.
Størstedelen af Gladsaxe er hverken udpeget som skovrejsningsområder eller som områder, hvor
skovrejsning er uønsket. Der er dog stadig mulighed for tilplantning af arealer, så der opnås
skovkarakter, med mindre andre lokale forhold taler i mod det.
Lavbundsarealer
Lavbundsarealer er lavtliggende områder, tidligere enge, moser eller søer, som er kunstigt afvandet
eller drænet.
Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af ældre kort, oplysninger fra Landbrugsministeriets
Arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning. De kan desuden være udpeget som potentielt
egnede som vådområder i forbindelse med statslige vandmiljøplaner.
Udpegningen skal sikre mulighed for at bevare og genskabe nogle af de lysåbne naturtyper, som
især har været i tilbagegang på grund af intensiv dræning, dyrkning og omfattende byvækst.
Det er vigtigt at hindre grundvandssænkning i lavbundsområderne og deres tilgrænsende områder,
både fordi det påvirker naturens og miljøets tilstand, og fordi der netop her ofte findes
kulturhistoriske spor som bopladser, der ødelægges ved udtørring.
Geologiske bevaringsværdier
Der er ikke arealer i Gladsaxe Kommune, der er udpeget med geologiske bevaringsværdier, hverken
lokale, nationale eller geosites.
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Vandområder
Vandområder

Det er både i Statens og Gladsaxe Kommunes interesse, at der dannes tilstrækkeligt med grundvand.
Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget og den nuværende befæstelsesgrad i kommunen er meget
høj. Det betyder en reduceret grundvandsdannelse og dermed en begrænsning for, hvor meget
grundvand der på bæredygtig vis kan indvindes.
Det overordnede mål er derfor at sikre grundvandet, blandt andet ved at fastholde det rensede
regnvand i vandkredsløbet i forbindelse med klimasikring.
Derudover udgør kommunens søer og vandløb et væsentligt bidrag til naturen samt til de rekreative
interesser. Det gælder både Bagsværd Sø og de mange mindre søer, der ligger på private
ejendomme.
Søer og vandløb
Der er mere end 100 søer i Gladsaxe Kommune. Bagsværd Sø er langt den største sø, hvorfor den er
særlig vigtig for både natur og rekreation, men alle søer bidrager til kommunens naturindhold.
Mange af søerne er udpeget som naturbeskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af
søerne har ikke offentlig adgang og indgår derfor ikke i den grønne struktur. Der er kun få vandløb i
Gladsaxe Kommune. De ligger generelt i eller lige omkring kommunegrænsen. Tipperup Å og
Mølleåen er beskyttede vandløb. Kagså tegner kommunegrænsen til Herlev.
Der gælder følgende retningslinjer:
•
•
•
•

De naturmæssige og rekreative værdier for søer og vandløb skal fortsat styrkes og udbygges
På Bagsværd Sø skal både elite- og fritidsrosporten sikres ordentlige forhold med respekt for områdets
naturmæssige og rekreative værdier
De rekreative og naturmæssige tiltag på arealerne omkring Bagsværd Sø skal forbedres for at sikre flere
tilbud for alle brugerne af området og give bedre adgang til aktiviteter på søen
Det er ikke tilladt at bade i Bagsværd Sø.

Områder med særlige drikkevandsinteresser
Den nordlige del af kommunen (Nord for Klausdalsbrovej / Motorring 3 / Buddinge Hovedgade /
Søborg Hovedgade) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område),
mens den sydlige del er udpeget som et område med drikkevandsinteresser (OD-område).
Hele kommunen på nær to mindre arealer i den sydlige del og et lille areal i den østlige del er
dækket af indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Dele af disse er oplande til
afværgepumpninger for grundvandsforureninger.
Der er udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) i Hareskoven, langs Kagså op til Smørog Fedtmosen, Værebro og en stor del af Bagsværd Erhvervskvarter, Bagsværd Bypark og
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Bagsværd. Derudover er området ved Tinghøjbeholderen, Gladsaxe Stadion og den østlige del af
Gladsaxe Ringby også udpeget som NFI område.
Der er udpeget fire boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i den syd-vestlige del af Mørkhøj,
nord for Kagsåparken, syd for Bagsværd Sø og Søborg / Maglegård.
Se kort over vandområder nederst på siden
Der gælder følgende retningslinjer:
•

•
•
•

Der skal udarbejdes en særskilt grundvandsredegørelse, herunder hvilke tekniske tiltag der skal bidrage til
at sikre grundvandbeskyttelsen ved ændret anvendelse indenfor OSD og indvindingsoplande, hvis den
ændrede anvendelse udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet, samt når ændret anvendelse
indenfor BNBO til almene vandforsyninger medfører en øget fare for forurening af grundvandet
Hvis særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg ønsker at etablere sig i Gladsaxe Kommune kan de
blive mødt af ekstra krav om at etablere tekniske foranstaltninger til sikring mod forurening af grundvandet
For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse tilstræbes det ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i
kommunen ved byomdannelse
Nye og ændrede tilladelser til indvinding af grundvand til drikkevand tilstræbes givet, så risiko for spredning
af eksisterende forureninger minimeres, og så størrelsen på den samlede tilladelse til indvinding af
grundvand ikke overstiger grundvandsdannelsen i kommunen.

Redegørelse
Søer og vandløb
Der er mere end 100 søer i Gladsaxe Kommune. Godt halvdelen ligger på private arealer. Den
rekreative anvendelse af private søer er forbeholdt lodsejerne. Søer er, uanset ejerforhold, omfattet
af naturbeskyttelsesloven, når de er mere end 100 m2.
Bagsværd Sø er ejet af Gladsaxe Kommune. Søen og naturområderne omkring er de mest besøgte i
kommunen på alle årstider. Den 121 ha store sø indgår i Mølleåsystemet, som er et af
hovedstadsområdets største sammenhængende vandområder. Søen har et artsrigt fugleliv og mange
almindelige fiskearter. Det er muligt at bevæge sig hele vejen rundt om Bagsværd Sø til fods eller
på cykel og opleve de omgivende naturområder.
Den rekreative anvendelse af Bagsværd Sø er bred. Her er både naturoplevelser og plads til
organiseret og uorganiseret motion eller idrætsudøvelse. Bagsværd Rostadion står overfor en
omfattende omdannelse, som skal give både idrætten og områdets øvrige gæster gode rammer for at
opleve naturen og for at dyrke motion og idræt i inspirerende omgivelser.
Gladsaxe Kommune er del af tre vandløbssystemer. Tibberup Å ligger i den nordlige del af
kommunen. Den udspringer i Smørmosen, og vandet løber til Værebro Å, som løber ud i Roskilde
Fjord. Mølleåen ligger lige i den nordlige kommunegrænse. Den afleder vand fra Bagsværd Sø til
Lyngby Sø. Herfra løber Mølleåen ud i Øresund. Kagsåen ligger på kommunegrænsen til Herlev og
leder vandet til Harrestrup Å, der løber ud i Kalveboderne.

71

Mål for vandområdernes tilstand fastsættes i de statslige vandplaner. Gladsaxe Kommunes
vandområder er omfattet af Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021. I indeværende planperiode er
der krav til en indsats for Tibberup Å i samarbejde med Herlev og Furesø kommuner. Søer over 5
ha skal målsættes. Målopfyldelse for Bagsværd og Lyngby Sø er udsat.
Den tidligere vandplan stillede krav til en reduktion af regnbetingende udløb til Kagså. Dette krav
er indarbejdet i Gladsaxe Kommunes vandhandleplan og er baggrunden for, at der arbejdes på et
fælles klimatilpasningsprojekt omkring Kagså og opland med deltagelse af Herlev og Gladsaxe
kommuner samt forsyningerne NOVAFOS og HOFOR.
Grundvandsredegørelse
Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for
byudvikling. En stor del af grundvandsbeskyttelsen sker med udgangspunkt i
miljøbeskyttelsesloven, men det er ved kommuneplanlægningen, at kommunerne fastlægger
arealanvendelsen og i den sammenhæng skal sikre, at risikoen for grundvandsforurening minimeres.
I kommuneplanen er områder med særlige drikkevandsinteresser udpeget. Der skelnes mellem OD,
OSD og NFI områder samt BNBO (Områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige
drikkevandsinteresser, Nitratfølsomme indvindingsoplande og Boringsnære beskyttelsesområder).
Omkring 15 procent af kommunens areal er udpeget som NFI område, der blandt andet i relation til
byomdannelse betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, hvor grundvandet skal beskyttes
ekstraordinært.
Der er udpeget fire boringsnære beskyttelsesområder i Gladsaxe. Disse er fastlagt i forhold til de
konkrete boringer. Formålet med at etablere BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for
forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet.
Bortset fra fredede naturområder og andre beskyttede rekreative arealer er hele kommunen
bebygget og udbygget, og der kan derfor ikke udlægges nye arealer til byudviklingen. I
Kommuneplan 2017 fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker derfor ikke en ændring
i arealanvendelsen af eksisterende kommuneplanlagte arealer, som vil medfører en væsentlig fare
for forurening af grundvandet. Der er derfor ikke udarbejdet en særskilt grundvandsredegørelse i
forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017.
Hvis der i planperioden udarbejdes kommuneplantillæg for en ændret anvendelse indenfor OSD og
indvindingsoplande, og hvis den ændrede anvendelse udgør en væsentlig fare for forurening af
grundvandet skal der udarbejdes en særskilt grundvandsredegørelse, herunder hvilke tekniske tiltag,
der skal bidrage til at sikre grundvandsbeskyttelsen. Det samme gælder for en ændret anvendelse
indenfor BNBO til almene vandforsyninger, der medfører en øget fare for forurening af
grundvandet.
Grundvand
Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og landzoneområderne langs Hillerød Motorvejen, Kagså og
Bagsværd Sø samt Hareskoven kan ikke inddrages til byudvikling. I praksis vil byudvikling i
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Gladsaxe Kommune ske ved byomdannelse og derfor oftest være en ændring af den eksisterende
bebyggelse.
Den nuværende befæstelsesgrad i kommunen er meget høj, og det betyder en reduceret
grundvandsdannelse. Dette udgør en begrænsning for, hvor meget grundvand der på bæredygtig vis
kan indvindes.
Det er både i Statens og Gladsaxe Kommunes interesse, at der dannes tilstrækkeligt med grundvand.
Dette tilstræbes sikret ved ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved byudvikling og
anden ændret arealanvendelse. Herudover arbejdes der i højere grad med klimasikring, der
involverer separering af regnvand til lokal nedsivning, hvor det er muligt.
Links:
Klimatilpasning
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Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af
forslag til Kommuneplan 2017.
Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og den
fastlægger overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen.
Kommuneplan 2017 er en fuld revision af Kommuneplan 2013. Den primære årsag til dette er det
omfattende visions- og strategiarbejde, der er gennemført i Gladsaxe Kommune siden
Kommuneplan 2013, og som endnu ikke har været indarbejdet fuldt ud i kommuneplanen.
Herudover har der i forbindelse med overgangen til en digital plan med Kommuneplan 2013 været
nogle mangler, der skulle rettes op på. Der foretages ikke arealændringer eller nye arealudpegninger
bortset fra blå-grønne bykiler og en justering af stationsnæreområder med Kommuneplan 2017.
Følgende nye emner er indarbejdet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justering af grøn struktur for Gladsaxe Kommune til at omfatte alle større grønne arealer herunder
blå-grønne bykiler
Udpegning af blå-grønne bykiler i forbindelse med den kommende letbane
Præcisering af naturområderne og de økologiske forbindelser, som led i et samlet naturnetværk –
også kaldt det grønne danmarkskort
Justering af kort og tekst til drikkevandsinteresser
Fastsættelse af krav om, at der i kommende lokalplaner skal redegøres for lokalplanområdets
biofaktor
Muliggøre to-familiehuse, dobbelthuse og huse i 2 etager på særlige vilkår i villaområder
Fastsættelse af krav til boligstørrelser for familieboliger
Muliggøre mindre rækkehusbebyggelser langs Buddinge Hovedgade og Gammelmosevej
Justering af det stationsnære areal til at omfatte hele det stationsnære areal i centerområdet langs
Søborg Hovedgade.
Endelig er der foretaget småjusteringer indenfor retningslinjer til klimatilpasning og rammer for
parkering, samt mindre opdateringer og smårettelser i tekster og kort.
Der screenes kun på ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan.
Screeningen viser, at kommuneplanen ikke vil medføre miljøpåvirkninger af væsentlig karakter, da
der med Kommuneplan 2017 ikke foretages nye arealudlæg eller ændres væsentligt i
kommuneplanens hovedstruktur. Vurderingen er samlet set, at kommuneplanen ikke vil få en
væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om
udarbejdelse af miljøvurdering.
I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter,
samt:

•

At planen ikke påvirker Natura 2000 områder
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•

At planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning (Landsplanlægningen og statslige
interesser, den regionale udviklingsplan og Planstrategi 2016).
Gladsaxe Kommune har derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering og miljørapport.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, har screeningen været i høring hos
berørte myndigheder fra den 21.12.2016 til og med den 16.01.2017. Der indkom ingen
bemærkninger til screeningen. På baggrund af en samlet vurdering af væsentlighed og en vurdering
af miljøkonsekvenser, bliver der ikke gennemført en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan
2017, da der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser ved realiseringen af planen.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.
Find klagevejledning her.
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Regional planlægning
Gladsaxe er en del af hovedstadsområdet og centralt placeret i Greater
Copenhagen, der er landets vækstmotor og eneste metropolregion med
global gennemslagskraft. Det skal vi udnytte til at skabe vækst, som er en
forudsætning for at kunne opretholde vores velfærdsniveau på lang sigt og
for at realisere Byrådets vision om økonomisk, social og miljømæssig
balance.
Gladsaxe er en moderne forstadskommune med en attraktiv beliggenhed og med god adgang til Stog, S-busser, motorveje, ringveje og regionale cykelruter. Den kommende letbane vil bidrage til
den kollektive trafik, samtidig med at den vil skabe nye muligheder for vækst og udvikling.
Samarbejdet omkring den kommende letbane er et af flere eksempler på, hvorledes Gladsaxe indgår
i et forpligtende samarbejde mellem stat, region og andre kommuner i forhold til at arbejde med en
fælles by- og erhvervsudviklingen i udviklingsområderne.
En lang række af de opgaver, som kommunerne har ansvaret for, rækker udover kommunegrænsen.
Det gælder både i forhold til klimaindsatsen og i forhold til at styrke regionens position på erhvervsog turismeområdet. Fælles for opgaverne er, at de skal løses, dels i et samarbejde kommunerne
imellem, dels i samarbejde med Staten og Region Hovedstaden. Gladsaxe Kommune indgår i
forpligtende samarbejder på disse områder.
Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål. Samspillet mellem
landsplanlægningen og nabokommunernes planlægning er med til at sikre, at den enkelte
kommunes planlægning sker i overensstemmelse med de overordnede interesser.
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Dialog med nabokommuner
Gladsaxe Kommuner løser en række opgaver, som kræver samarbejde på tværs af kommunegrænser, og vi
har en løbende dialog med nabokommuner på forskellige sagsområder.

Gladsaxe deltager desuden i flere tværkommunale samarbejder.
Herunder kan kort nævnes:
Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ejes af
Staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund,
Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.
LOOP CITY er et tværkommunal samarbejde om en ambitiøs og langsigtet byvision, der har som
mål at skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte langs den kommende letbane.
KLIKOVAND er et tværkommunalt projekt med det formål, at opbygge viden i de enkelte
kommuner om hvordan regnvand kan håndteres.
Projektet Energi på tværs, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i
regionen, fik i sin første fase skabt en fælles Energivision, hvor et af fokusområderne er et
sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Nu går projektet ind i
næste fase, hvor opgaven er en fælles strategisk energiplan.
Kommuneplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med mål og visioner fra de forskellige
tværkommunale samarbejder.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Hovedstadens Letbane
LOOP CITY
KLIKOVAND
Energi på tværs
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Fingerplan 2013
Planloven fastlægger overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i
hovedstadsområdet. Disse principper er konkretiseret i et landsplandirektiv - Fingerplan 2013. Planen
regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan
planlægge eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder.

Det overordnede princip for Fingerplanen, har siden 1948 dannet rygrad i den regionale
planlægning for hovedstadsområdet og sætter de overordnede rammer for kommunernes udbygning.
Fingerplan 2013 trådte i kraft den 30. august 2013. Fingerplan 2013 fastlægger nye
byudviklingsområder langs den kommende letbane.
Erhvervs- og vækstministeren har i april 2016 igangsat en revision af Fingerplan 2013. Det
forventes, at den nye fingerplan først vedtages efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.
Fingerplanen deler Gladsaxe Kommune, så området inden for Motorring 3 er omfattet af det indre
storby område (håndfladen) og området uden for Motorring 3 er omfattet af det ydre storby område
(byfingrene).
Kommuneplan 2017 fastsætter rammerne for den fremtidige letbane i Ring 3, for planlægning af
omdannelse af ældre erhvervsområder og udnyttelse af princippet om stationsnærhed. Dermed er
retningslinjerne fra Fingerplan 2013 indarbejdet i kommuneplan 2017.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Fingerplanen
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Greater Copenhagen og Den regionale vækst- og
udviklingsstrategi
Gladsaxe er centralt placeret i Greater Copenhagen – landets vækstmotor og eneste metropolregion med
global gennemslagskraft.

Region Hovedstaden er sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt alle 46 østdanske og
33 skånske kommuner indgået i et samarbejdet om Greater Copenhagen.
Vores stærke udgangspunkt som en af de bedste regioner at leve og arbejde i skal løbende udvikles,
så der kan skabes den bedst mulige livskvalitet. I Gladsaxe vender vi derfor blikket udad og indgår i
konstruktive samarbejder og partnerskaber, der gavner vækst og udvikling i hele Greater
Copenhagen. Vi er ikke i konkurrence med nabokommunerne om at tiltrække virksomheder og
investeringer. Vi er i konkurrence med business-regioner som Stockholm og Hamborg. Vi går
derfor foran med massive investeringer i fælles løsninger, ikke mindst den kommende letbane langs
Ring 3.
Vi ser en sammenhæng mellem vækst og velfærd. Vækst er en forudsætning for at kunne
opretholde velfærdsniveauet på lang sigt. Omvendt er god velfærd en kilde til yderligere vækst, ikke
kun økonomisk ved at tiltrække og fastholde bæredygtige virksomheder, men også ved at styrke
borgernes livskvalitet og bidrage positivt til lokalsamfundet.
Greater Copenhagen-samarbejdet har udarbejdet en fælles fortælling og udtryk, som går igen i
kommuneplaner på tværs af kommunerne i regionen. Hvis vi skal nå vores konkurrenters
vækstrater, kræver det fælles visioner og løsninger, der gør det lettere og mere attraktivt at etablere
virksomhed, investere i og bosætte sig i Greater Copenhagen.
Den fælles fortælling kan findes nedenstående:
Greater Copenhagen Charter
I forhold til Region Hovedstaden er det den regionale vækst- og udviklingsstrategi, også kaldt
ReVUS, der sætter retning for hovedstadsregionen: Vi vil være en grøn og innovativ metropol med
høj vækst og livskvalitet.
ReVUS’en er en fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet,
flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Strategiens fire væksttemaer er grøn, sund,
smart og kreativ vækst. Der er fastsat en handlingsplan for 2015 til 2016, der tager fat i de
udfordringer, som det er oplagt at finde regionale løsninger på; klima, trængsel, mobil- og
bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft samt sundhed. Handlingsplanen rummer 10
fælles fyrtårnsprojekter, som kommuner, virksomheder, organisationer og videns institutioner går
sammen om at investere i.
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Kommuneplan 2017 har indarbejdet retningslinjer i tråd med den regionale vækst- og
udviklingsstrategi, blandt andet i forhold til klimasikring, udnyttelse af potentialer omkring den
kommende letbane med videre.
Links ud af Kommuneplan 2017:
ReVUS
Greater Copenhagen

80

Landsplandirektiv for detailhandel
Det nuværende landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 15. november
2008.

Det fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder
aflastningsområder hvor der kan planlægges for udvalgsvarebutikker over 2.000 m²
bruttoetageareal.
Fingerplanen deler Gladsaxe Kommune, så området inden for Motorring 3 er omfattet af det indre
storby område (håndfladen) og området uden for Motorring 3 er omfattet af det ydre storby område
(byfingrene). Det har betydning for planlægning af detailhandelen, da kommunerne inden for
"håndfladen" selv fastlægger den maksimale ramme for detailhandel, mens landsplansdirektivet
fastlægger, at nye bydelscentre i byfingrene skal holde sig inden for et maksimalt bruttoetageareal
til detailhandel på 5.000 m².
En ny planlov forventes vedtaget i 2017. Det lovforslag, der har været i høring, angiver flere
ændringer indenfor planlægning for detailhandel. Da disse ændringer ikke kan indarbejdes i
nærværende kommuneplanrevision, er det hensigten at udarbejde et kommuneplantillæg for
detailhandel, så snart den nye planlov og et eventuelt nyt landsplandirektiv for detailhandel i
hovedstadsområdet er trådt i kraft.
Kommuneplan 2017 er udarbejdet ud fra de eksisterende retningslinjerne for planlægning af
detailhandel.
Links ud af Kommuneplan 2017:
Landsplandirektiv for detailhandel
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Kortbilag
Kort over arealanvendelse

Kort over byomdannelse
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Kort over byvindmøller

Kort over detailhandel
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Kort over grøn struktur og fritid

Kort over Klimatilpasning
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Kort over kulturhistoriske værdier

Kort over natur og landskab
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Kort over stationsnærhed

Kort over tekniske anlæg

86

Kort over trafikstruktur

Kort over vandområder
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Kommuneplanrammer

88

plannavn

plannr

distrikt

Bagsværd Bypark Blandet bolig og
erhverv

Byzone

zonestatus

bebygpct

notbebygom

notat

Klima udpeget område. Omdannelse 4.00
i området kan ikke starte, før der
som minimum er etableret en første
del af gang- og cykeldiagonalen,
ligesom det skal være
dokumenteret, at områdets
infrastruktur kan bære den byvækst,
omdannelsen giver mulighed for. I
lokalplan fastsættes retningslinjer
for en bymæssig og varieret
bebyggelse.

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
Blandet bolig og erhverv 16.00
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan kravet reduceres,
dog til minimum: 1 bilparkeringsplads pr. 100
m² etageareal til erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. Uafhængig af
antal parkeringspladser skal mindst 85 %
opføres i konstruktion i form af
parkeringskældre eller konstruktion over
jorden. Etableres der flere parkeringspladser
end den angivne norm, skal merandelen alle
opføres i parkeringskælder. I lokalplan kan
fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al
parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen
matrikel. Der skal anlægges 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Kontorbyen

18BE2

Bagsværd Bypark Blandet bolig og
erhverv

Byzone

140

Der kan fastsættes
byggefelter til enkelte høje
bygninger med max. 12
etager og højder på max 48
m.

Klima udpeget område.
4.00
Rammeområdet må ikke udbygges
før område 18C1 Købmandsbyen og
område 18BE1 Boligbyen er
udbygget.
Omdannelse i området kan ikke
starte, før der som minimum er
etableret en del af gang- og
cykeldiagonalen, ligesom det skal
være dokumenteret, at områdets
infrastruktur kan bære den byvækst,
omdannelsen giver mulighed.

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
Blandet bolig og erhverv 16.00
erhverv, 1 parkeringsplads pr. 40 m² etageareal
til pladskrævende detailhandel og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan kravet reduceres,
dog til minimum: 1 bilparkeringsplads pr. 100
m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr.
80 m² etageareal til pladskrævende
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende.
Uafhængig af antal parkeringspladser skal
mindst 85 % opføres i konstruktion i form af
parkeringskældre eller konstruktion over
jorden. Etableres der flere parkeringspladser
end den angivne norm, skal merandelen alle
opføres i parkeringskælder. I lokalplan kan
fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al
parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen
matrikel. Der skal anlægges 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed. Der skal anlægges
1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til
pladskrævende varer.

Vidensbyen

18BE3

Bagsværd Bypark Blandet bolig og
erhverv

Byzone

125

Der kan fastsættes
byggefelter til enkelte høje
bygninger med max. 12
etager og højder på max 48
m.

Klima udpeget område.
4.00
Rammeområdet må ikke udbygges
før område 18C1 Købmandsbyen og
område 18BE1 Boligbyen er
udbygget.
Omdannelse i området kan ikke
starte, før der som minimum er
etableret en del af gang- og
cykeldiagonalen, ligesom det skal
være dokumenteret, at områdets
infrastruktur kan bære den byvækst,
omdannelsen giver mulighed.

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
Blandet bolig og erhverv 16.00
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan kravet reduceres,
dog til minimum: 1 bilparkeringsplads pr. 100
m² etageareal til erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. Uafhængig af
antal parkeringspladser skal mindst 85 %
opføres i konstruktion i form af
parkeringskældre eller konstruktion over
jorden. Etableres der flere parkeringspladser
end den angivne norm, skal merandelen alle
opføres i parkeringskælder. I lokalplan kan
fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al
parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen
matrikel. Der skal anlægges 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Håndværkerb 18BE4
yen

Bagsværd Bypark Blandet bolig og
erhverv

Byzone

115

Der kan fastsættes
byggefelter til enkelte høje
bygninger med max. 12
etager og højder på max 48
m.

Klima udpeget område.
5.00
Rammeområdet må ikke udbygges
før område 18C1 Købmandsbyen og
område 18BE1 Boligbyen er
udbygget.
Omdannelse i området kan ikke
starte, før der som minimum er
etableret en del af gang- og
cykeldiagonalen, ligesom det skal
være dokumenteret, at områdets
infrastruktur kan bære den byvækst,
omdannelsen giver mulighed.

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
Blandet bolig og erhverv 20.00
erhverv, 1 bilparkeringsplads pr. 40 m²
etageareal til pladskrævende detailhandel og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan kravet reduceres,
dog til minimum: 1 bilparkeringsplads pr. 100
m² etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr.
80 m² etageareal til pladskrævende
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende.
Uafhængig af antal parkeringspladser skal
mindst 85 % opføres i konstruktion i form af
parkeringskældre eller konstruktion over
jorden. Etableres der flere parkeringspladser
end den angivne norm, skal merandelen alle
opføres i parkeringskælder. I lokalplan kan
fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al
parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen
matrikel. Der skal anlægges 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed. Der skal anlægges
1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til
pladskrævende varer.

Boligbyen

18BE1

anvendelsegenerel

145

Der kan fastsættes
byggefelter til enkelte høje
bygninger med max. 12
etager og højder på max 48
m.

maxetager

notinfras

anvendelsespecifik

maxbygnhjd

notmiljo

Fra områdets sydlige
grænse og 50 m. mod nord
fastsættes en støjzone,
hvor støjforholdene skal
undersøges nærmere, før
der kan etableres
støjfølsom anvendelse,
som for eksempel boliger.

Fra områdets sydlige
grænse og 50 m. mod nord
fastsættes en støjzone,
hvor støjforholdene skal
undersøges nærmere, før
der kan etableres
støjfølsom anvendelse,
som for eksempel boliger.
Miljøklasse 1-3. Ved
miljøklasse 2-3 skal der
sikres
afværgeforanstaltninger i
forhold til boliger eller
anden støjfølsom
anvendelse.

Købmandsbye 18C1
n

Bagsværd Bypark Centerområde

Byzone

145

Hvis kun en del af bygningen Klima udpeget område.
er høj, for eksempel som ved
terrasseret bebyggelse, kan
der fastsættes byggefelter til
bygninger på max. 10 etager
med en højde på max. 40 m.
Derudover kan der
fastsættes byggefelter til
enkelte høje bygninger med
max 12 etager og højder på
max 48 m.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
Mindre butiksområder
erhverv, 1 bilparkeringsplads pr. 25 m²
etageareal til detailhandel og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet reduceres,
dog til minimum: 1 parkeringsplads pr. 100 m²
etageareal til erhverv, 1 parkeringsplads pr. 50
m² etageareal til detailhandel og 1
parkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. Uafhængig af
antal parkeringspladser skal mindst 85 %
opføres i konstruktion i form af
parkeringskældre eller konstruktion over
jorden. Etableres der flere parkeringspladser
end den angivne norm, skal merandelen alle
opføres i parkeringskælder. I lokalplan
fastsættes bestemmelser, der muliggør, at al
parkering ikke nødvendigvis skal ske på egen
matrikel. Der anlægges mindst 1 cykelparkering
pr. 25 m² butiksareal. 3 cykelparkeringspladser
pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m²
dog kun 1 pr. bolig.

20.00

Smørmosevej 6E3

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

75

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m²
erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

16.00

Novozymes
m.v.

6E1

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

125

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 50 % skal opføres i konstruktion.
Etableres der flere bilparkeringspladser end den
angivne norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

16.00

Novo Nordisk, 6E6
øst

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

110

Min. grundstørrelse 5.000
Klima udpeget område.
m². Inden for en afstand af Bevaringsbestemmelser for
25 m. fra Krogshøjvej må
afskærmningsbælte mod øst.
bebyggelse opføres i 4 etager
og med en bebyggelseshøjde
på højst 16 m. For resten af
området må etageantallet
være højst 3 og
bebyggelseshøjden højst 12
m.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 50 % skal opføres i konstruktion.
Etableres der flere bilparkeringspladser end den
angivne norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

12.00

Novo Nordisk, 6E2
vest

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

75

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m²
erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

12.00

Novo Nordisk 6E5

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

110

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

6.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 50 % skal opføres i konstruktion.
Etableres der flere bilparkeringspladser end den
angivne norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

35.00

Brudelysvej
18-26

6E7

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

110

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m²
erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

18.00

Aslaksvej 1-5 6E4

Bagsværd
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

75

Min. grundstørrelse 2.000
m².

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Ved
Erhvervsområde
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet af pladser
reduceres, dog til min. 1 bilparkering pr. 100 m²
erhverv. 50 % skal opføres i konstruktion.
Etableres der flere bilparkeringspladser end den
angivne norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

12.00

Højgårds Allé 2B12

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Ungdomsbolig 2B22
er ved
Stengården
Station

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
Etagebolig
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering ved nye og eksisterende
stationer skal afpasses i forhold til antallet af
passagerer. En del af cykelparkeringspladserne
skal være overdækkede.

Bindeledet,
nord

2B5

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Godt Gemt

2B4

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Sæbjørnshuse 2B3

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Gammelmose 2B21
vej /
Bagsværd
Hovedgade

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Boligområde - Åben lav

Højgårdspark 2B20
en

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

25

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Bagsværd
2B2
Hovedgade 5684

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Bagsværd
Hovedgade
182-202

2B1

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

60

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Tordisvej

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende.

Boligområde - Tæt lav

2B9

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Poppelkrogen 2B8

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

35

Klima udpeget område.

2.00

Bondehavevej 2B6

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

40

Bagsværdlund 2B24
, syd

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

65

Klima udpeget område.

3.00

Bagsværdlund 2B23
, nord

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

60

Klima udpeget område.

Søndergård
2B11
Park
Hyrdeparken 2B10

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

25

Klima udpeget område.

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

35

Solbærvænge 2B7
t
Gunnarsvej
2B15

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

Slotsparken

2B19

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

Hanehøj

2B16

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

Skovbrynet /
Helmsvej
Højgårds
Vænge
Tværledet

2B18

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

2B17

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

30

2B14

Bagsværd Kvarter Boligområde

Byzone

Østerhegn

2B13

Bagsværd Kvarter Boligområde

Bagsværdlund 2BE2
/ Vadstrupvej

2.00

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav

I enkeltområdet skal der
etableres en del af en grøn
fælled, som strækker sig
over områderne 2BE1,
2B23, 2B24 og 2BE2.

3.00

1 parkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
Boligområde - Tæt lav
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende.

I enkeltområdet skal der
etableres en del af en grøn
fælled, som strækker sig
over områderne 2BE1,
2B23, 2B24 og 2BE2.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Min. grundstørrelse 1.200
Klima udpeget område.
m².
Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

30

Min. grundstørrelse 1.200
m².
Min. grundstørrelse 1.200
Klima udpeget område.
m².
Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Bagsværd Kvarter Blandet bolig og
erhverv

Byzone

150

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² erhverv og 1
Blandet bolig og erhverv 20.00
bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet reduceres til
1 bilparkeringsplads pr. 100 m² erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringsbehovet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. Mindst 85 %
af parkeringspladserne skal opføres i
konstruktion i form af parkeringskældre eller
konstruktion over jorden. Ved tæt-lav
boligbebyggelse kan al parkering dog opføres
på terræn. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m²
kontorerhverv. Cykelparkering skal placeres
nær hovedindgangen eller ved anden indgang
med god cykelfremkommelighed.

I enkeltområdet skal der
etableres en del af en grøn
fælled, som strækker sig
over områderne 2BE1,
2B23, 2B24 og 2BE2.

Bagsværdlund 2BE1
/ Bagsværd
Hovedgade

Bagsværd Kvarter Blandet bolig og
erhverv

Byzone

90

Bygninger må opføres med Klima udpeget område.
max. 4 etager (16 m.) mod
Bagsværd Hovedgade og
max. 3 etager (max. 12 m.) i
resten af området, dog skal 3
etagers bebyggelse trappes
ned til 2 etager (max. 8 m.) i
det sydøstlige hjørne mod
Pinjevej.

4.00

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² erhverv og 1
Blandet bolig og erhverv 16.00
bilparkeringsplads pr. bolig. Ved
dobbeltudnyttelse mv. kan antallet reduceres til
1 bilparkeringsplads pr. 100 m² erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-, og
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. Der skal
anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m²
kontorerhverv. Cykelparkering skal placeres
nær hovedindgangen eller ved anden indgang
med god cykelfremkommelighed.

I enkeltområdet skal der
etableres en del af en grøn
fælled, som strækker sig
over områderne 2BE1,
2B23, 2B24 og 2BE2.

Vadstrupvej / 2C8
Bagsværd
Hovedgade

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

140

Max. husdybde langs
Bagsværd Hovedgade 12 m.

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Promenaden

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

2C3

2.00

Boligområde - Tæt lav

Pinievej

2C5

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

Max husdybde: 12 m.

Klima udpeget område.

3.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Kørom

2C7

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

Max. husdybde 12 m,
stueetagen 20 m.

Klima udpeget område.

3.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Bindeledet,
syd

2C2

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

60

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Bagsværd
Torv

2C6

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

80

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Bagsværd
Bymidte, syd

2C4

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

125

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Bagsværd
2C1
Bymidte, nord

Bagsværd Kvarter Centerområde

Byzone

100

Klima udpeget område.

4.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende
stationer skal afpasses i forhold til antallet af
passagerer. En del af cykelparkeringspladserne
skal være overdækkede.

Bagsværd
Stadion
Bagsværd
Søpark
Langs banen

2F1

Bagsværd Kvarter Rekreativt område

Byzone

10

2F5

Bagsværd Kvarter Rekreativt område

Landzone

Klima udpeget område.

Rekreativt grønt område

2F2

Bagsværd Kvarter Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

Rekreativt grønt område

Aldershvile
2F4
Slotspark
Regattapavillo 2F3
nen
Institutionso 2D3
mrådet ved
Taxvej

Bagsværd Kvarter Rekreativt område

Byzone

Bagsværd Kvarter Rekreativt område

Byzone

23

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

2.00

Idrætsanlæg

Rekreativt grønt område
2.00
Klima udpeget område.

2.00

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Område til offentlige
formål

12.00

Haraldsgave

2D5

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

7

2.00

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Område til offentlige
formål

Højgård

2D2

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.50

Hareskovbo

2D6

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

45

3.50

Vævergården 2D13

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Østerlund

2D12

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Søndergård
Park / Ibsvej

2D11

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Midgården

2D10

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Granvej

2D1

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.00

Sofieskolen

2D9

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

45

Klima udpeget område.

1.50

Bagsværd
skole

2D8

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

45

Bagsværd
Kostskole

2D4

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

40

Bagsværd
Friskole

2D14

Bagsværd Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

40

Søvej

2T1

Bagsværd Kvarter Tekniske anlæg

Byzone

Ericaparken

13B5

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Kildeparken / 13B4
Kildevænget

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

40

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Søborg
Hovedgade
150-154

13B3

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

90

3.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Søborg
Hovedgade
129-173

13B2

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

Max. husdybde 13 m.

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Søborg
Hovedgade
138-148

13B18

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

Max. husdybde 13 m.

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Tinghøjvej,
syd

13B17

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

90

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Kildegården / 13B15
Hannedal

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

55

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Tinghøjparken 13B1

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Ericavej,
nordvest
Tinghøjvej 545
Buddingevej
281-289
Kildebakkegår
ds Allé 37-123

13B7

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

40

2.00

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

13B16

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

55

Klima udpeget område.

2.00

13B14

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

40

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

13B6

Kildebakkegår 13B10
ds Allé 32-80

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

40

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

Fremtidsvej

13B9

1.00

3.00

Klima udpeget område.

2.00

2.00

Klima udpeget område.

Klima udpeget område.

Kulturelle institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Ericavej,
13B8
sydvest
Christianehøj 13B13
/ Tolstojs Allé

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Jacob Bulls
13B12
Allé /
Vandtårnsvej

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Gavlhusene i
Søborg
Tinghøjvej /
Søborg
Hovedgade

13B11

Buddinge Kvarter Boligområde

Byzone

25

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

13C2

Buddinge Kvarter Centerområde

Byzone

60

3.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Klima udpeget område.

Telefonvej,
øst

13C4

Buddinge Kvarter Centerområde

Byzone

90

Klima udpeget område.

4.00

Kildebakken

13C3

Buddinge Kvarter Centerområde

Byzone

Buddinge
Centret

13C1

Buddinge Kvarter Centerområde

Byzone

Buddinge
Batteri
Telefonvej,
vest

13F1

Buddinge Kvarter Rekreativt område

Byzone

13D12

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

Johanneskirke 13D3
n

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Rådhusområd 13D2
et

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

50

Klima udpeget område.

4.00

Gladsaxe
Politi og
Gladsaxe Ret

13D1

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

65

Klima udpeget område.

6.00

Kildevænget

13D9

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Kilde-bo

13D8

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Møllehuset

13D7

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Kildegården

13D4

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

70

Klima udpeget område.

3.00

Zolas Allé

13D11

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Mælkevejen

13D10

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Buddinge
skole

13D6

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

35

Klima udpeget område.

2.00

Christianehøj 13D5

Buddinge Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

35

Københavns 13T1
Vand
Buddinge
11B20
Hovedgade 7480
Stengårdspark 11B6
en, syd

Buddinge Kvarter Tekniske anlæg

Byzone

10

Klima udpeget område.

1.00

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

Bytoften II

11B9

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

Ved Kirken

11B8

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

35

Egeparken

11B4

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

35

Buddinge Park 11B3

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

50

Klausdalsbrov 11B2
ej / Buddinge
Hovedgade

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

50

Yderligere bebyggelse må
ikke finde sted.

70

1 bilparkeringsplads pr. bolig. For ungdoms-,
Bycenter
ældreboliger og lignende vurderes
parkeringskravet konkret. Dette gælder
ligeledes i boligområder med delebiler, særlige
kørselsordninger eller tilsvarende. 3
cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende
stationer skal afpasses i forhold til antallet af
passagerer. En del af cykelparkeringspladserne
skal være overdækkede.

Klima udpeget område.

6.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bycenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Rekreativt grønt område
Klima udpeget område.

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Område til offentlige
formål

2.50

1 bilparkeringsplads pr. bolig, 3
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Blandet boligområde

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

1.00

1.00

Min. grundstørrelse 800 m².

Klima udpeget område.

Kirker og kirkegårde

Administration

Administration

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

5.00

Ærtemarken / 11B19
Buddinge
Hovedgade 95111

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Buddingevej
318-354

11B1

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Klintemarken
2-14
Ved
Branddamme
nI
Ved
Branddamme
n III
Buddinge
Hovedgade
179
Ærtekrogen

11B15

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

11B7

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

35

Klima udpeget område.

1.50
2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

11B5

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

11B17

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

1.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

11B16

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

40

Bytoften I

11B10

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.50
2.00

Boligområde - Tæt lav

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Blomstermark 11B14
en
Klausdalsbrov 11B13
ej / Stengårds
Allé

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Espevangen

11B12

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

Rensdyrvej

11B11

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Signalvej

11B18

Gladsaxe Kvarter Boligområde

Byzone

50

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

3.00

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

Ved
11BE1
Branddamme
n

Gladsaxe Kvarter Blandet bolig og
erhverv

Byzone

35

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
Blandet byområde
cykelparkeringspladser pr. bolig. 1 bilparkering
pr. 50 m² erhverv. 1,5 cykelparkeringsplads pr.
100 m² erhverv. Cykelparkering skal placeres
nær hovedindgangen eller ved anden indgang
med god cykelfremkommelighed.

Buddingevej,
vest

11E1

Gladsaxe Kvarter Erhvervsområde

Byzone

90

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til
kontor og andet erhverv. Kravet til anlæg af
parkeringspladser kan af hensyn til fremme
brugen af kollektiv transport dog reduceres
efter en konkret vurdering i forbindelse med
lokalplanlægningen. 1,5 cykelparkeringsplads
pr. 100 m² kontorerhverv. Cykelparkering skal
placeres nær hovedindgangen eller ved anden
indgang med god cykelfremkommelighed.

Bydelscenter
Buddinge
Station

11C1

Gladsaxe Kvarter Centerområde

Byzone

250

Klima udpeget område.

12.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende
stationer skal afpasses i forhold til antallet af
passagerer. En del af cykelparkeringspladserne
skal være overdækkede.

Buddinge
11C2
Hovedgade /
Stengårds Allé

Gladsaxe Kvarter Centerområde

Byzone

75

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

HF Carl
Nielsens
Minde
Gladsaxe
Kirke

11F1

Gladsaxe Kvarter Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

1.00

11D3

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

Klima udpeget område.

1.50

Alsikemarken 11D9

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Bytoften

11D8

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Egeparken / 11D7
Provst
Bentzonsvej 7

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Egegården

11D2

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Kvikmarkens
Privatskole

11D6

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Gladsaxe
Gymnasium

11D5

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Egegård skole 11D4

Gladsaxe Kvarter Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

1.00

Mørkhøj
Bygade

Gladsaxe Ringby

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

17B1

Boligområde

Klima udpeget område.

Boligområde - Tæt lav

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Kontor og serviceerhverv

Kolonihaver
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Kirker og kirkegårde

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Boligområde - Åben lav

House of
Prince

17E2

Gladsaxe Ringby

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

70

I den nordligste del mod
Klima udpeget område.
Ærtemarken kan kun opføres
byggeri i 2 etager. Bygninger
i 5 etager kan kun opføres i
den sydligste del af området
mod Tobaksvejen.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv 20.00
erhverv, 1 bilparkeringsplads pr. 25 m²
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
1,5 cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv,
1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² detailhandel
og 1,5 cykelparkeringsplads pr 50 m² boligareal.

Forskerbyen

17E8

Gladsaxe Ringby

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

50

I den østlige del af området
dog max. 2 etager med en
max. bygningshøjde på 8 m.

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv 12.00
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og
1,5 cykelparkeringsplads pr 50 m² boligareal.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Værkstedsbye 17E10
n

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

50

Den primære bebyggelse skal Klima udpeget område.
være min. 2 og max. 3
etager.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Etableres der
flere bilparkeringspladser end den angivne
norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Tobaksvejen
Nord

17E6

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

150

Den primære bebyggelse skal Klima udpeget område.
være min. 4 og max. 5
etager.

6.00

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² erhverv. Mindst Kontor og serviceerhverv 23.00
80 % af bilparkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringplads pr. 100
m² erhverv. For at sikre fremkommelighed i
området vil parkeringsnormen blive strammet i
takt med omdannelsen af området, og senest
med letbanen etablering.

Sydmarken /
Gladsaxevej

17E13

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

150

6.00

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

90

Klima udpeget område.

5.00

Iværksætterb 17E9
yen

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

75

Den primære bebyggelse skal Klima udpeget område.
være min. 2 og max. 4
etager.

4.00

1 parkeringsplads pr 75 m² etageareal til
kontor, laboratorier og lignende, og 1
parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til
produktion og lager. Mindst 80 % af
parkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr 100
m² erhverv.
1 bilparkeringsplads pr. 75 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringplads pr. 50 m² erhverv. For at
sikre fremkommelighed i området vil
parkeringsnormen blive strammet i takt med
omdannelsen af området, og senest med
letbanen etablering.

Kontor og serviceerhverv 23.00

MT Højgaard 17E7

Den primære bebyggelse skal Klima udpeget område.
være min. 4 og max. 5 etager
ved anvendelse til kontor,
laboratorium,
undervisningslokaler og
lignende.

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv.
Parkering på terræn eller i fælles
parkeringsanlæg. 1,5 cykelparkeringsplads pr.
100 m² erhverv.

Kontor og serviceerhverv 15.00

Gladsaxevej

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

50

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Etableres der
flere bilparingspladser end den angivne norm,
skal merandelen etableres i konstruktion. 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Lettere industri

Erhvervsparke 17E5
n

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

150

Den primære bebyggelse skal Klima udpeget område.
være min. 4 og max. 5
etager.

6.00

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² erhverv og 1
Kontor og serviceerhverv 23.00
bilparkeringsplads pr. 40 m² butik til særligt
pladskrævende varer. Mindst 80 % af
bilparkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringplads pr. 100
m² erhverv og 1 cykelparkeringsplads pr. 100
m² butik til særligt pladskrævende varer. For at
sikre fremkommelighed i området vil
parkeringsnormen blive strammet i takt med
omdannelsen af området, og senest med
letbanen etablering.

Bygaden

17E4

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

150

Den primære bebyggelse
Klima udpeget område.
være min. 4 og max. 5
etager. På matr. 7ak
Buddinge, Vandtårnsvej 62
må der bygges i 6 etager med
en bygningshøjde 24 m. I
lokalplan fastsættes
endvidere retningslinjer for
at bebyggelsen skal opføres i
forskellige højder som
atriumhuse/karréer i mellem
grønne anlæg.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 Kontor og serviceerhverv 20.00
bilparkeringsplads pr. 50 m² andet erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. 40 m² butik til særligt
pladskrævende varer. Mindst 80 % af
bilparkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. Der kan etableres yderligere
bilparkeringspladser svarende til normen 1
bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal i fælles
kontruktion/parkeringshuse. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv. 1
cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til særligt
pladskrævende varer. For at sikre
fremkommelighed i området vil
parkeringsnormen blive strammet i takt med
omdannelsen af området, og senest med
letbanen etablering.

Boulevarden, 17E3
vest

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

200

Bebyggelsen mod
Boulevarden skal opføres
med facadelinje i den
fastlagte byggelinje. I
lokalplan fastsættes
retningslinjer for, at der skal
være variation i
facadebebyggelsen, og at
den skal opføres med
passager i mellem for at sikre
et net af gangforbindelser i
området. Facadebebyggelsen
skal orienteres mod
boulevarden med
hovedindgang m.v.

Klima udpeget område.. Der skal
4.00
etableres gang- og cykelstier i
området. Stierne anlægges så vidt
muligt i grønne omgivelser, der gør
det muligt at bevæge og rundt om
området og krydse gennem det. Den
grønne motionssti anlægges som vist
i princippet i helhedsplanen. Det 14
m. brede grønne plantebælte på
ejendommene langs Ring 3
nedlægges og omdannes til en
boulevard med allétræer,
adgangsveje, gæsteparkering og
promenader for fodgængere.
Boulevarden er et bærende element
og en vigtig del af intentionen for
hele planen. Ved nybyggeri og
omdannelse må der ikke opsættes
hegn i skel mellem ejendommene.

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 Kontor og serviceerhverv 15.00
bilparkeringsplads pr. 50 m² andet erhverv, 1
bilparkeringsplads pr. 25 m² detailhandel og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. Mindst 80 % af
bilparkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. Der kan etableres yderligere
bilparkeringspladser svarende til normen 1
bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal i fælles
kontruktion/parkeringshuse. Gæsteparkering
kan ske på terræn langs Boulevarden. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv. Ved
detailhandel mindst 1 cykelparkeringplads pr.
25 m². 3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig.
For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr.
bolig. Cykelparkering ved nye stationer skal
afpasses i forhold til antallet af passagerer. En
del af cykelparkeringspladserne skal være
overdækkede. For at sikre fremkommelighed i
området vil parkeringsnormen blive strammet i
takt med omdannelsen af området, og senest
med letbanen etablering.

17E11

Lettere industri

12.00

Kontor og serviceerhverv 20.00

12.00

Boulevarden

17E1

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

250

Ud mod Ring 3 skal den
primære bebyggelse være
min. 6 og max. 10 etager. På
ejendomme der ikke har
facade ud mod Ring 3, kan de
primære bygningsdele være i
ned til 4 etager. Bebyggelsen
mod Boulevarden skal
opføres med facadelinje i
den fastlagte byggelinje. I
lokalplan fastsættes
retningslinjer for, at der skal
være variation i
facadebebyggelsen, og at
den skal opføres med
passager i mellem for at sikre
et net af gangforbindelser i
området. Facadebebyggelsen
skal orienteres mod
boulevarden med
hovedindgang m.v.

Klima udpeget område.. Der skal
10.00
etableres gang- og cykelstier i
området. Stierne anlægges så vidt
muligt i grønne omgivelser, der gør
det muligt at bevæge og rundt om
området og krydse gennem det. Den
grønne motionssti anlægges som vist
i princippet i helhedsplanen. Det 14
m. brede grønne plantebælte på
ejendommene langs Ring 3
nedlægges og omdannes til en
boulevard med allétræer,
adgangsveje, gæsteparkering og
promenader for fodgængere.
Boulevarden er et bærende element
og en vigtig del af intentionen for
hele planen. Ved nybyggeri og
omdannelse må der ikke opsættes
hegn i skel mellem ejendommene.

1 bilparkeringsplads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 Kontor og serviceerhverv 40.00
bilparkeringsplads pr. 50 m² andet erhverv, 1
bilparkeringsplads pr. 25 m² detailhandel og 1
bilparkeringsplads pr. bolig. Mindst 80 % af
bilparkeringspladserne skal etableres i
konstruktion. Der kan etableres yderligere
bilparkeringspladser svarende til normen 1
bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal i fælles
kontruktion/parkeringshuse. Gæsteparkering
kan ske på terræn langs Boulevarden. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv. Ved
detailhandel mindst 1 cykelparkeringplads pr.
25 m². 3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig.
For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr.
bolig. Cykelparkering ved nye stationer skal
afpasses i forhold til antallet af passagerer. En
del af cykelparkeringspladserne skal være
overdækkede. For at sikre fremkommelighed i
området vil parkeringsnormen blive strammet i
takt med omdannelsen af området, og senest
med letbanen etablering.

Alfa Laval

17E12

Gladsaxe Ringby

Erhvervsområde

Byzone

50

Min. grundstørrelse 2.500
m².

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. Etableres der
flere bilparkeringspladser end den angivne
norm, skal merandelen etableres i
konstruktion. 1,5 cykelparkeringsplads pr. 50
m² erhverv. Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

HF Voldly / HF 17F1
Mosehøj
Mørkhøjvej, 10B1
øst

Gladsaxe Ringby

Rekreativt område

Landzone

Klima udpeget område.

1.00

Gyngemose
Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Mørkhøj
10B3
Parkallé
Gyngemosegå 10B2
rd /
Rosenlund

Gyngemose
Kvarter
Gyngemose
Kvarter

Boligområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.50

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
Boligområde - Tæt lav
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² daginstitution. Boligområde
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der
være 1 plads til ladcykler og lignende.

Gyngemosepa 10BE1
rk

Gyngemose
Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

80

Klima udpeget område.

15.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Gyngemosepa 10C1
rk Lokalcenter

Gyngemose
Kvarter

Centerområde

Byzone

80

Klima udpeget område.

15.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
det1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og
lignende.ailhandel og 1 bilparkeringsplads pr.
bolig. For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger el

Gyngemosen, 10F1
vest
Gyngemosev 10D4
ærket og
multianvendel
ig hal
Gyngehaven / 10D3
Mosehaven

Gyngemose
Kvarter
Gyngemose
Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

Gyngemose
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

Gyngemosev
ærket

10D2

Gyngemose
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

Blaagaard
10D1
Seminarium /
Enghavegård
skole

Gyngemose
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

35

Klima udpeget område.

Hareskoven, 19F2
øst
Hareskoven, 19F1
vest
Gammelmose 4B15
vej / Buddinge
Hovedgade

Hareskoven

Rekreativt område

Landzone

Hareskoven

Rekreativt område

Landzone

Haspegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

50

Grævlingestie 4B9
n
Vibevænget 4B8

Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

Boligområde

Byzone

Boligområde

Haspekrogen 4B7
Lundevænge

4B16

Stengårdspark 4B12
en, vest
Hørmarken
4B11
Møllemarken 4B10
Søgården

4B1

Strømskellet

4B4

Haspegård,
4B6
midt
Bondemarken 4B5
Landerslevvej 4B3

Mindst 1/3 af det max.
tilladte etageareal skal
anvendes til boligformål.

Lettere industri

Kolonihaver

Klima udpeget område.

Etagebolig

Rekreativt grønt område

1.00

2.00

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Område til offentlige
formål

Uddannelsesinstitutioner 15.00

Uddannelsesinstitutioner

Rekreativt grønt område
3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

40

2.00
2.00

Byzone

40

2.00

Boligområde

Byzone

40

Boligområde

Byzone

35

2.00

Boligområde

Byzone

40

2.00

Boligområde

Byzone

40

2.00

Boligområde

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

35

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

1.50

15.00

Sociale institutioner

Rekreativt grønt område
Klima udpeget område.
Klima udpeget område.

12.00

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Christianslyst 4B13

Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

1.00

Haspegård
Kvarter
Haspegård
Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Vibevænget 5 4D2

Haspegård
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Bagsværd
Fort, syd

Haspegård
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Haspegårdsve 4T1
j/
Vibevænget
Høje Gladsaxe 15B2

Haspegård
Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Høje Gladsaxe
Kvarter

Boligområde

Byzone

Bykrogen /
15B1
Hjortestien
Høje Gladsaxe 15C1
Center

Høje Gladsaxe
Kvarter
Høje Gladsaxe
Kvarter

Boligområde

Byzone

Centerområde

Byzone

Gyngemosen, 15F2
øst
Skolebotanisk 15F1
Have
Klub 130
15D3

Høje Gladsaxe
Kvarter
Høje Gladsaxe
Kvarter
Høje Gladsaxe
Kvarter

Rekreativt område

Landzone

Klima udpeget område.

Rekreativt område

Landzone

Klima udpeget område.

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Hyldegården / 15D1
Hyldebo

Høje Gladsaxe
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Høje Gladsaxe 15D2
skole

Høje Gladsaxe
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

40

Klima udpeget område.

3.00

Regnvandsbas 15T1
sin
Ved Kagså,
7B8
nord
Kagsåbrinken 7B7

Høje Gladsaxe
Kvarter
Kagså Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.00

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.00

Ved Kagså

7B6

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Ved Fortet,
7B5
nord
Ved Fortet,
7B4
syd
Præstebrovej 7B2

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.00

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

Kagsåvej

7B1

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Kagsåkollegiet 7B3

Kagså Kvarter

Boligområde

Byzone

30

HF
7F2
Smørmosen
HF Skrænten / 7F3
HF Tornhøj /
HF Fælleseje /
HF Samvirke

Kagså Kvarter

Rekreativt område

Kagså Kvarter

Rekreativt område

Kagsåparken, 7F4
nord
Gladsaxe Fort 7F1

Kagså Kvarter
Kagså Kvarter

Ved Fortet

7D1

Haspegård,
vest
Marsk Stigs
Allé
HF 4. Juli
1917 / HF
Mirabelle
Bagsværd
Fort, nord
Abelsvej

4B2
4B14
4F2
4F1
4D3

4D1

Kolonihaver

Klima udpeget område.
Klima udpeget område.

Rekreativt grønt område
1.50

1.50

Klima udpeget område.

Yderligere bebyggelse må
ikke finde sted.

1.00

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Sociale institutioner

Etagebolig

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Tekniske anlæg

Klima udpeget område.

16.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

40

Klima udpeget område.

2.00

80

Klima udpeget område.

9.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
Boligområde - Tæt lav
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Rekreativt grønt område
Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Sociale institutioner

Boligområde - Tæt lav

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

2.00

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

Landzone

Klima udpeget område.

1.00

Byzone

Klima udpeget område.

Kolonihaver

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

Rekreativt grønt område

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

Kagså Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

1.00

Kastaniely /
7D2
Kærnehuset /
Myretuen

Kagså Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

1.00

Holmevej 915
Magle Torv

16B9

Maglegård
Kvarter
Maglegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Klima udpeget område.

Boligområde

Byzone

60

Gladsaxevej
85-109

16B6

Maglegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

Mosehusene

16B5

Maglegård
Kvarter

Boligområde

Gladsaxevej
47-59

16B4

Maglegård
Kvarter

Kallerupgård

16B3

Lauggårds Allé 16B2
Maglegård

16B7

16B1

Gladsaxevej / 16B8
Uranienborg
Allé

1.00

Klima udpeget område.

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Kolonihaver

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Sociale institutioner

1.00

1 bilparkeringsplads pr. bolig

Boligområde - Tæt lav

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Blandet boligområde

60

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Byzone

60

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Boligområde

Byzone

60

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Maglegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

60

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Maglegård
Kvarter
Maglegård
Kvarter
Maglegård
Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Boligområde

Byzone

25

1.00

1 bilparkeringsplads pr. etagebolig. 2
cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

Sociale institutioner

5.00

Garhøj

16F1

Mormon
Kirken

16D1

Maglegård
Kvarter
Maglegård
Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Højmarksvej

Garhøj er fredet fortidsminde. Klima
udpeget område.

16D4

Maglegård
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Søborg
Vandværk

16D3

Maglegård
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

20

2.00

Lauggården

16D2

Maglegård
Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Dynamovej

9E1

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

75

Gladsaxe
Ringvej 51A

9E4

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

50

Generatorvej 9E3

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

40

Min. grundstørrelse 2.500
m².

Klima udpeget område.
Bevaringsbestemmelser for
afskærmningsbælte.

Transformerv 9E2
ej

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Erhvervsområde

Byzone

75

Min. grundstørrelse 2.500
m².

Klima udpeget område.
Bevaringsbestemmelser for
afskærmningsbælte.

Kagsåparken, 9F2
syd
Institution for 9D3
døve

Mørkhøj
Erhvervskvarter
Mørkhøj
Erhvervskvarter

Rekreativt område

Byzone

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Grønnegårde 9D1
n

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Sneglehøj

9T3

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Genbrugsstati 9T2
on og
driftsfunktion

Mørkhøj
Erhvervskvarter

Tekniske anlæg

Byzone

40

Transformerst 9T1
ation
Rybjerg Allé 8B3

Mørkhøj
Erhvervskvarter
Mørkhøj Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

10

Klima udpeget område.

Boligområde

Byzone

Pileparken l, 8B7
lll, lV, V og Vlll

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

50

Åben-lav: min.
Klima udpeget område.
Grundstørrelse 800 m² og 1½
etage. Tæt-lav: min.
grundstørrelse 300 m² og 2
etager.
Klima udpeget område.

Pileparken ll

8B12

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

70

Klima udpeget område.

Maj Allé, øst

Min. grundstørrelse 5.000
m².

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv og 1
bilparkeringsplads pr. 40 m² butik til særligt
pladskrævende varer. 1,5 cykelparkeringplads
pr. 100 m² erhverv. 1 cykelparkeringsplads pr.
100 m² butik til særligt pladskrævende varer.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Kirker og kirkegårde

Erhvervsområde

12.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Erhvervsområde

12.00

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Erhvervsområde

8.00

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Erhvervsområde

12.00

Klima udpeget område.

2.00

Klima udpeget område.

1.50

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Klima udpeget område.
Bevaringsbestemmelser for
afskærmningsbælte.

1.00

3.00

Klima udpeget område.

Klima udpeget område.

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Rekreativt grønt område

Gravhøjen Sneglehøj er et fredet
fortidsminde. Klima udpeget
område.
Klima udpeget område.

Sociale institutioner

3.00

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Tekniske anlæg

Tekniske anlæg

Tekniske anlæg
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Blandet boligområde

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

4.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

1.50

Boligområde - Tæt lav

Boligområde - Åben lav

8B9

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Maj Allé, vest 8B8

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Torveparken,
øst
Torveparken,
vest
Mørkhøjvæng
e
Mørkhøjvej
231-241
Aprilvej

8B6

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.00

8B5

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Klima udpeget område.

3.00

8B4

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

8B13

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

50

8B11

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Septembervej 8B10

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Stavnsbjerg
8B2
Allé /
Lillegårds Allé

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Oktobervej /
Juni Allé
Mørkhøjvej
219-231

8B1

Mørkhøj Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

8BE1

Mørkhøj Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Mørkhøjvej
113-145

8BE2

Mørkhøj Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Pileparken

8C1

Mørkhøj Kvarter

Centerområde

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

3.00

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Der må ikke opbevares
farligt affald inden for
området.
12.00

Pilegårdens
haveby
Pilebro

8F3

Mørkhøj Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

8F2

Mørkhøj Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

1.00

Kildeplads

8F1

Mørkhøj Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Klima udpeget område.

Mørkhøj kirke 8D3

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

20

Klima udpeget område.

1.00

Heldagsafdeli 8D7
ngen Mørkhøj
bibliotek

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

35

Klima udpeget område.

1.00

Mørkhøj

8D6

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Oktobervej

8D5

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

20

Klima udpeget område.

1.00

Mørkhøjvejen 8D4
s børnehave

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Mørkhøj skole 8D1

Mørkhøj Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Kongshvilepar 3B3
ken
Nybrovænge / 3B4
Amundsensve
j

Nybro Kvarter

Boligområde

Byzone

25

Nybro Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

Kongshvilebak 3B2
ken
Nybrogård
3B1
Kollegiet

Nybro Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Nybro Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Min. grundstørrelse 1.200
m².

Nybropynten 3F3

Nybro Kvarter

Rekreativt område

Byzone

20

Nybro Åmose 3F2

Nybro Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Radiomarken 3F1

Nybro Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Møllegården

3D2

Nybro Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

40

2.00

Nybrogård
3D1
Kollegiet /
Nybrovej 356

Nybro Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Bagsværdvej
138

3D3

Nybro Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.50

Kongshvilebak 3T2
ken /
Sydskråningen

Nybro Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Lyngby Radio 3T1

Nybro Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Ældrebo

5B20

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

50

Skoleparken

5B10

Kolonihaver
Rekreativt grønt område
Rekreativt grønt område
Kirker og kirkegårde

1.50

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

2.00

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

1.50

1.00

Kulturelle institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Rekreativt grønt område
Rekreativt grønt område

Klima udpeget område.

Området må bebygges
yderligere med 1.000 m²
etageareal.

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

2.00

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

Tekniske anlæg

3.00

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

1 bilparkering pr. bolig. 2
Blandet boligområde
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Klima udpeget område.

3.00

Gammelmose 5C4
vej /
Stengårds Allé

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

60

Klima udpeget område.

2.00

Mølleparken ll 5B19

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Lyngparken ll 5B18

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

50

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Bagsværdvej
133

5B17

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

35

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Lyngparken l

5B14

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

2.00

5B9

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

25

5B24

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

5B23

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.00

5B22

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.00

Mølleparken l 5B15

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Gammelmose 5B8
vej
Lyngen
5B7

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

Stengårdsvæn
ge
Huldbergs Allé
1-5
Gammelmose
vej 207
Elledalen 8

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Møllevænget 5B6

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Huldbergs Allé 5B5

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Kramsvad

5B4

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Haraldslundve 5B3
j
Hakonsvej
5B2

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Christoffers
5B13
Allé /
Gammelmose
vej
Mogens Allé 5B12

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Stengård,
5B11
midt
Aldershvilevej 5B1

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

1.50
2.00

2.00

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

P. O.
Pedersen
Kollegiet
Bagsværdvej
161

5B16

Stengård Kvarter

Boligområde

Byzone

35

5E1

Stengård Kvarter

Erhvervsområde

Byzone

25

Lyngparken

5C2

Stengård Kvarter

Centerområde

Byzone

25

Gammelmose 5C1
vej 253-261

Stengård Kvarter

Centerområde

Byzone

Krakasvej, syd 5F1

Stengård Kvarter

Rekreativt område

Byzone

10

Klima udpeget område.

1.00

Stengård kirke 5D5

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Elledalen

5D3

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Blomsterhave 5D2
n

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Haraldslund

5D1

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

1.50

Gammelmose 5D9
skolen

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

50

3.00

Gladsaxe
Privatskole

5D7

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

2.00

Den lille skole 5D6

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

35

Klima udpeget område.

1.50

Stengård
skole

5D4

Stengård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Krakasvej,
nord
Marielyst

5T8

Stengård Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

14B7

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Gladsaxevej
22-26

14B6

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

Hagens Fjedre 14B5

Søborg Kvarter

Boligområde

Jonas Lies Vej 14B8
/ Niels Finsens
Allé

Søborg Kvarter

Moseparken

Klima udpeget område.

3.50

2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

2.50

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Kontor og serviceerhverv

1.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Klima udpeget område.

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Kirker og kirkegårde

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

75

3.00

1 bilparkeringsplads pr. etagebolig. 2
cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Boligområde

Byzone

40

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Boligområde

Byzone

40

2.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

2.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

Klima udpeget område.
Klima udpeget område.

Klima udpeget område.

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

14B4

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Søborg
14B3
Parkallé 2-132

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Klima udpeget område.

2.00

Marienborg
Allé
Carl Blochs
Allé / Niels
Finsens Allé

14B2

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

14B1

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Kiplingsgård

14B9

Søborg Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Klima udpeget område.

2.00

1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² daginstitution. Boligområde
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der
være 1 plads til ladcykler og lignende.

Søborg
14BE3
Hovedgade 8191

Søborg Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

Max. husdybde:
Gennemsnitligt 12 m. og
højst 13 m.

Klima udpeget område.

4.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Søborg
14BE4
Hovedgade 92102

Søborg Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

Max. husdybde 13 m.

Klima udpeget område.

5.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Boligområde - Tæt lav

Område ved 14BE1
Vilhelm
Bergsøes Alle,
Niels Finsens
Alle og Erik
Bøghs Alle

Søborg Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

65

Grundstørrelse: Min. 350 m²
og max. 800 m². For matrikel
22v: Ingen min.
grundstørrelse,
bebyggelsesprocent på 6 og
etageantal på 2½ etage.

2.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Gladsaxevej
56-114

14BE2

Søborg Kvarter

Blandet bolig og
erhverv

Byzone

60

2.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² kontor- og andet Blandet bolig og erhverv
erhverv og 1 bilparkeringsplads pr. bolig. 1,5
cykel cykelparingsplads pr. 100 m² erhverv og 2
cykelparkeringsplads pr bolig. Cykelparkering
skal placeres nær hovedindgangen eller ved
anden indgang med god
cykelfremkommelighed.

Søborg
Hovedgade
Syd

14C4

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

Max. husdybde: 12 m. i
stueplan.

Klima udpeget område.

4.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Søborg
Hovedgade
121-127

14C6

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

Max. husdybde: 13 m.
Etageantal mindskes ved
sideveje.

Klima udpeget område.

5.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.Bilog cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Søborg
Hovedgade
104-112

14C3

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

Max. husdybde: boliger 12
m., Butikker 26 m./partielt
39 m.

Klima udpeget område.

4.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.Bilog cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Søborg
14C5
Hovedgade /
Selma
Lagerløfs Allé

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

Max. husdybde: 25 m. i
stueplan.

4.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.Bilog cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Høje Søborg,
vest

14C2

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

110

Klima udpeget område.

6.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Høje Søborg
Øst

14C1

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

60

Klima udpeget område.

4.50

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Bydelscenter
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Gladsaxevej
130

14C7

Søborg Kvarter

Centerområde

Byzone

Wergelandspa 14F1
rken
Gladsaxe
14F2
Sportscenter

Søborg Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Søborg Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Brandstation

14D5

Søborg Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

50

Gnisten

14D3

Søborg Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Høje Søborg

14D1

Søborg Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Marielyst
skole

14D6

Søborg Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

70

Klima udpeget område.

3.00

Søborg skole / 14D4
Søborg kirke

Søborg Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

50

Klima udpeget område.

2.00

TV-sender

14T2

Søborg Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

12B12

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Stationsparke 12B3
n

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

35

Buddingevej
180-260

12B2

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

Buddingevej
221-233

12B1

Vadgård Kvarter

Boligområde

Toftekærsvej 12B7

Vadgård Kvarter

Valdemarskro
gen
Stengårdspark
en, øst
Vadgårdspark
en
Rolf Krakes
Allé
Valdemars
Allé
Snogegårdsvej
, nord
Snogegårdsvej
, syd
Glentegård

12B6

Vadgård Kvarter

12B5

Kong Hans
Alle /
Buddingevej

Tinghøj
Batteri
Buddingevej

14T1

Søborg Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

35

Klima udpeget område.

1.00

Klima udpeget område.

4.00

Klima udpeget område.

2.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Rekreativt grønt område

Klima udpeget område.

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Område til offentlige
formål
Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg
Tekniske anlæg

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

65

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Byzone

50

Klima udpeget område.

3.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Byzone

40

Klima udpeget område.

1.50

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

12B4

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

40

Klima udpeget område.

2.50

12B8

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig.
2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Tæt lav

Boligområde

12B9

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m². Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

12B11

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

12B10

Vadgård Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Min. grundstørrelse 800 m².

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

12E1

Vadgård Kvarter

Erhvervsområde

Byzone

60

3.00

1 bilparkering pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Kontor og serviceerhverv

12C1

Vadgård Kvarter

Centerområde

Byzone

60

3.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

Kong Hans
12F1
Allé
Stengårdspark 12D8
en 21

Vadgård Kvarter

Rekreativt område

Byzone

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Stationsparke 12D7
n / Vadbro 37

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

1.00

Stjernen

12D6

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

1.00

Trinbrættet

12D4

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

20

Klima udpeget område.

1.00

Kløvergården 12D3

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

2.00

Lillemosegård 12D2
, øst

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

2.00

Lillemosegård 12D1
, vest

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

25

Klima udpeget område.

2.00

Vadgård skole 12D5

Vadgård Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

30

Klima udpeget område.

1.00

Vadgårdsvej

Vadgård Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

12T2

Min. grundstørrelse 800 m².

Idrætsanlæg

1.50

Klima udpeget område.

Klima udpeget område.

Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Tæt lav
Boligområde - Åben lav

Rekreativt grønt område
Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Sociale institutioner

Uddannelsesinstitutioner

Tekniske anlæg

20.00

Nesa

Vadgård Kvarter

Tekniske anlæg

Byzone

15

Værebro Park 1B3

12T1

Værebro Kvarter

Boligområde

Byzone

60

Værebrovej

1B2

Værebro Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Skovdiget

1B1

Værebro Kvarter

Boligområde

Byzone

30

Skovbrynet

1E1

Værebro Kvarter

Erhvervsområde

Byzone

35

Værebro Park 1C1
Lokalcenter

Værebro Kvarter

Centerområde

Byzone

Akademisk
Boldklub
Daghaver,
Værebrovej
Smør- og
Fedtmosen
Værebro
skole

1F1

Værebro Kvarter

Rekreativt område

Byzone

1F3

Værebro Kvarter

Rekreativt område

Byzone

1F2

Værebro Kvarter

Rekreativt område

Landzone

1D1

Værebro Kvarter

Område til offentlige
formål

Byzone

Tekniske anlæg
Klima udpeget område.

8.00

1 bilparkering pr. bolig. 2
cykelparkeringspladser pr. bolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.

Etagebolig

Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

1.50

2 bilparkeringspladser pr. bolig.

Boligområde - Åben lav

Klima udpeget område.

1.50

1 bilparkeringsplads pr. 50 m² erhverv. 1,5
cykelparkeringplads pr. 100 m² erhverv.
Cykelparkering skal placeres nær
hovedindgangen eller ved anden indgang med
god cykelfremkommelighed.

Erhvervsområde

40

Klima udpeget område.

1.00

1 bilparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til
Mindre butiksområder
detailhandel og 1 bilparkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende
vurderes parkeringskravet konkret. Dette
gælder ligeledes i boligområder med delebiler,
særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 1
cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For
etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte. For hver 10 cykelparkeringspladser
skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.

10

Klima udpeget område.

2.00

Min. grundstørrelse 1.200
m².
Min. grundstørrelse 1.200
m².
Min. grundstørrelse 1.200
m².

Idrætsanlæg

Klima udpeget område.

Klima udpeget område.

12.00

Rekreativt grønt område

Klima udpeget område.
30

12.00

Rekreativt grønt område
Bil- og cykelparkering til offentlige formål,
kulturelle institutioner mv. skal afpasses i
forhold til antallet af brugere, kunder og
ansatte.

Uddannelsesinstitutioner 15.00

