
 
 
 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalplan 187 for Novo Nordisk Park 
 

Hvidbog med bemærkninger til indkomne høringssvar 
 
Forslag til Lokalplan 187 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 
2013 har været i høring i perioden fra den 29. maj til den 5. august 2018.  
 
Der er under høringen indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er nedenfor 
gengivet i deres helhed. Svarene er anonymiseret, men navnene er administratio-
nen bekendt. 
 
Samtidig har Erhvervsstyrelsen anmodet om en uddybende redegørelse for mobili-
tetsinitiativer i tilfælde af større kontorbyggeri placeret længere væk end 600 m fra 
en station. 
 
Center for By, Erhverv og Miljø har vurderet høringssvarene som neden for angivet 
med rødt – og på den baggrund formuleret forslag til ændringer og tilføjelser. 
 
 
Afsender Høringssvar 

 
Grundejer-
foreningen 
Ved Gershøj 

Høringsvar vedr. Lokalplan 187 fra Grundejerforeningen Ved Gers-
høj – indsendt d. 11. juli 2018 
Efter at have gennemlæst Lokalplan 187 og deltaget i borgermødet på 
Måløv Kulturhus d. 19. juni 2018 vil bestyrelsen og grundejere i Grund-
ejerforeningen Ved Gershøj, som er umiddelbar nærmeste nabo til grun-
den omfattet af Lokalplan 187, hermed fremsætte følgende kommentarer 
som høringsvar: 
 
§5.4 - Færdsel til/fra grunden – Vi er som grundejerforening glade for, 
at Ballerup Kommune har valgt at droppe den sekundære vejtilslutning fra 
Novo grunden til Jungshøjvej, som oprindelig var nævnt i Lokalplan 187. 
Vi er glade for, at dette blev bekræftet via maildialog med Claus Pichard 
fra Ballerup Kommune, samt på Borgermødet i Måløv Kulturhus d. 19. juni 
2018. På baggrund af dette, beder vi Ballerup Kommune skriftligt be-
kræfte, at den sidste sætning på side 25 i Lokalplan 187 ”Af hensyn til va-
retransport til en kommende bebyggelse i området…” vil blive slettet per-
manent fra denne lokalplan.  

BALLERUP KOMMUNE 
  
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 14. august 2018 

 
Tlf. dir.: 4477 2313 

Kontakt: Claus Pichard 
 
 
 Sagsid: 01.02.05-A50-2-18 
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Vurdering: 
Korrekt. Den sidste sætning på s. 25 i planredegørelsen slettes. 
 
 
Vi går derudover ud fra, at Jungshøjvej ikke vil blive benyttet til 
svær/tung trafik, når byggeriet på grunden - om forhåbentlig mange år – 
starter. Vi forventer, at tung/svær trafik vil foregå via indkørsel direkte fra 
Måløv Byvej, som også er gældende for al anden trafik til grunden. 
 
Vurdering: 
Det forventer kommunen også. Den slags reguleres imidlertid ikke gen-
nem lokalplanen, men af vejmyndigheden efter vejlovgivningen. De kon-
krete omstændigheder må afgøre, om kommunen som vejmyndighed på 
det givne tidspunkt vil finde det begrundet at give tilladelse til en midlerti-
dig arbejdspladsadgang.    
 
 
Værdiforringelse – Vi er generelt bekymrede for, at vores ejendomme 
vil opleve en værdiforringelse i netop vores grundejerforening, når vi bli-
ver nærmeste nabo til SÅ stort et byggeri, som ændringerne af Lokalplan 
187 giver mulighed at bygge, og når der kan bygges SÅ tæt på Jungshøj-
vej og vores grunde, og i de byggehøjder, som den nye Lokalplan 187 
lægger op til. Vi ønsker derfor at anfægte følgende; 
 
Vurdering: 
Generelt set kan der ikke bygges større eller tættere på boligerne, end der 
hele tiden har kunnet i henhold til Lokalplan 066. Bestemmelserne om 
bygningshøjder er justeret, så der kan bygges højere, men der er til gen-
gæld indført en bufferzone bag beplantningsbæltet nærmest boligerne.  
 
 
§ 8.4 - Beplantningszone – vi anmoder Ballerup Kommune om, at be-
platningszonen indskrives i Lokalplan nr. 187 til minimum 30 meter i ste-
det for de angivne 20 meter.  
 
Vurdering: 
Beplantningsbæltet langs Jungshøjvej er på hovedparten af strækningen 
udlagt i en bredde på 30 m. Kun på den sydlige del mellem Måløv Byvej 
og Måløv Hovedgade er den reduceret til 20 m, da der mellem vejen og 
bæltet ligger et kommunalt ejet areal, som reservation til en eventuel 
fremtidig vejudvidelse.   
 
Til § 8.4 tilføjes følgende note: 
”Med undtagelse af den sydlige strækning mellem Måløv Hovedgade og 
Måløv Byvej, hvor bæltet er udlagt i en bredde af 20 m, er den reste-
rende, nordlige del af beplantningsbæltet op til gravhøjen Jungshøj udlagt 
i en bredde af 30 m.” 
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Derudover beder vi om, at beplantningszonen gøres ”landskabs-arkitekto-
nisk” passende med lav beplantning længst mod øst (tættest på Jungshøj-
vej), der stiger i højde længere mod vest i beplantningszonen. Dette også 
for at det passer ind i forhold til det dejlige åbne naturområde, som Novo 
Nordisk bygger i forlængelse af – nemlig Måløv Naturpark mod nordøst.  
Vi vurderer som grundejere, at der – ved en ikke-skaleret potentiel høj 
beplantning, der med årene vil vokse sig stor og tæt - kan forventes væ-
sentlig ændring af områdets landskabelige værdi samt give en væsentlig 
skyggevirkning. Vi mener, at den megen luft og himmel, som i dag kan 
opleves i og omkring Måløv Naturpark og på Jungshøjvej, vil blive påvir-
ket, hvilket dermed vil betyde ”en væsentlig påvirkning” af miljøet i for-
hold til Ballerup Kommunes opfattelse i Miljøscreeningen på side 4 vedr. 
den landskablige værdi og på side 6 vedr. skyggevirkning. 
 
Vurdering: 
Det nytter ikke meget, at lave eksakte højdebegrænsninger for beplant-
ning, der gror og vokser efter de lokale vækstbetingelser. I stedet angiver 
vi relevante arter, der imødekommer beboernes ønsker. Vi kan desuden 
tilføje et vilkår om, at plantningens karakter skal være etageret, således 
at der er løv såvel i top og bund som i mellemhøjde, som tilsammen kan 
medfører den ønskede skærmende effekt. 
 
Beskrivelsen af bæltets karakter i § 8.4 ændres således: ”…beplantnings-
bæltet, der dog til stadighed skal have karakter af en tæt, sammenhæn-
gende og etageret bevoksning bestående af hjemmehørende buske og 
træarter, herunder eg, røn, tjørn og lignende.” 
 
Til § 8.4 tilføjes desuden følgende, anden note: 
”For at opnå den ønskede karakter og skjule et eventuelt hegn bør be-
plantningens front langs Jungshøjvej bestå af buske som ovennævnte.” 
 
 
Alt efter hvilken beplantning, der sættes i beplantningszonen, anmoder vi 
om, at den første del af beplantningsbæltet plantes til allerede, når de før-
ste spadestik til byggeriet tages. Dermed kan beplantningen skærme mod 
byggeriet, mens dette ”skyder op”. Vi ønsker dog ikke, at beplantnings-
bæltet etableres længe før byggeriet påbegyndes. 
 
Vurdering: 
I lokalplanens § 12.5 er der stillet krav om etablering af beplantningen før 
ny bebyggelse tages i brug. Det er en sædvanlig praksis at knytte så-
danne vilkår til ibrugtagningstilladelsen. 
 
Centret foreslår, at bestemmelsen ændres, således at der allerede i byg-
getilladelsen til ny bebyggelse mellem Jungshøjvej og den nord-sydgå-
ende trafikakse gives en frist for plantning af et passende afsnit af be-
plantningsbæltet. 
 
”Allerede i byggetilladelsen skal det defineres, hvor omfattende den til be-
byggelsen svarende del af beplantningen skal være, ligesom der skal gi-
ves en frist for plantningens udførelse. Fristen vil kunne afhænge af årsti-
den, således at plantningen kan ske på et for væksten gunstigt tidspunkt.” 
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§6.5 - Bufferzonen – Vi anmoder om, at Ballerup Kommune indskriver 
krav om nedsænkede P-pladser i bufferzonen i Lokalplan 187, så grund-
ejere i vores grundejerforening ikke forstyrres af billygter specielt i perio-
der med få blade på træerne i beplantningsbæltet. Samtidig beder vi også 
om, at der tilføjes krav om, at der skal opføres skærmende volde af min-
dre størrelse (ca. 1,5 meter - evt. med overflødig jord fra byggeri), så 
man dermed ikke kan se parkerede biler og opleve genskin fra bilruderne.  
 
Denne anmodning frembringes, da vi - i modsætning til Ballerup Kommu-
nes vurdering i Miljøscreeningen for Lokalplan 187 under Forurening punkt 
9 på side 5 – vurderer, at lys og reflektionsgener kan få en væsentlig på-
virkning i boligerne og haverne, der grænser op til Jungshøjvej og betyde 
livskvalitets- og værdiforringelse. Vi har allerede oplevet, hvad den nuvæ-
rende parkeringsplads på den sydøstlige del af grunden har haft af påvirk-
ning.  
 
Vurdering: 
Det er et relevant hensyn, som vi dog mener allerede at have taget højde 
for i planforslaget. I § 12.4 er der stillet krav om, etablering af de i § 8.17 
nævnte terrænreguleringer og beplantninger før nye parkeringsanlæg 
langs lokalplanområdets østgrænse tages i brug. 
 
Hvorvidt de tillige skal være nedgravede, mener Centeret ikke bør fast-
lægges på forhånd. Det afhænger bl.a. af jordbalancer og klimatilpas-
ningsløsninger.  
 

 
Bufferzonen står i Lokalplan 187 anført til en bredde på 30 meter langs 
Jungshøjvej. Vi beder hermed Ballerup Kommune om at indlægge en eks-
tra zone mellem Beplantningszonen og Bufferzonen på minimum 10 me-
ter, hvor der ikke må bygges – dvs. byggelinjen (hvor der kan opføres 
gavle med bredde på max 25 m) bør efter vores opfattelse være minimum 
40 meter fra Jungshøjvej. 
 
Vurdering: 
Med de vilkår for byggeriets udformning, herunder bygningshøjder og op-
deling af facader/gavle og gårdrum der er fastsat, finder Centeret, at der 
er taget behørigt hensyn til grundejerne og derfor ingen grund til at sup-
plere bufferzonen med en ekstra byggelinje. 
              ..

 
                        bebyggelse                 vej   bebyggelse    buffer    bepl.     J.vej    bolig 
 
SNIT fra VEST via bebyggelse og beplantning mod ØST til Jungshøjvej  
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Hvis der ikke var lavet et beplantningsbælte, og uanset om ny bebyggelse 
(placeret inden for byggefeltet og bufferzonen) var opført i 2, 3 eller 4 
etager med den dertil hørende maksimale facadehøjde, vil bygningerne 
ikke fylde med end 8 grader af den nederste horisont, når man står i en 
villahave øst for Jungshøjvej.   
 
Når byggezonen kommer længere tilbage på grunden (de ovennævnte 40 
meter), anser vi bygningshøjden på 2 etager plus 1 teknik etage i Buffer-
zonen (op til max 14 meter) for acceptabel. Men vi anmoder dog om, at 
der i § 6.5 indskrives krav om, at der KUN må bygges i 3 etager plus 1 
teknik etage på den øvrige del af grund, og ikke op til de 5 etager inklusiv 
tekniketage som nævnes. De maksimalt 4 etager er hvad den oprindelige 
lokalplan tillader for hele grunden, og vi er helt klart af den opfattelse, at 
op til 5 etager på resten af grunden vil virke meget voldsomt i forhold til, 
hvor tæt Novo Nordisk faktisk bygger på Jungshøjvej og vores grundejer-
forening, og i forhold til hvor voldsomt det allerede etablerede byggeri vir-
ker - selv på lang afstand af vores grunde. 
 
Vurdering: 
Muligheden for at opføre bygninger i 5 etager gælder ikke for den øvrige 
del af byggefeltet, men i henhold til § 6.5 alene for bebyggelse med fa-
cade langs den trafikale akse.  
 
Uden for den 30 m brede bufferzone må der fortsat kun bygges i 4 etager 
inkl. tekniketage. Nuanceforskellen - og muligheden for at gå lidt mere i 
højden midt i byggefeltet - er netop indført for at kunne trække så meget 
bebyggelse som muligt væk fra de dele af grunden, der ligger nærmest 
boligkvarteret. Omvendt vil hovedparten af de til bebyggelsen hørende 
opholds- og parkeringsarealer skulle placeres i bufferzonen.  
 
 
Placeringen af bygningerne indtegnet på ”Kortbilag 5 – Illustrationsplan af 
det østlige byggefelt” samt nævnt i § 6.2 med størst byggetæthed langs 
den trafikale akse midt på grunden, finder vi som grundejerforening pas-
sende, men vi ser også gerne, at kommunen tager vores ovenstående 
punkter vedr. Beplantningszone, Byggezonen og etagehøjder i betragt-
ning, når Lokalplan 187 skal godkendes. 
 
Vurdering: 
Illustrationsplanen viser jo netop, hvordan lokalplanens bestemmelser kan 
udmøntes. 
 
Vi beder derudover Ballerup Kommune om at fjerne § 6.6 fra Lokalplan 
187, da vi anser dette for at være et STORT hul i Lokalplan 187, der kan 
give kommunen lov til at dispensere på alle øvrige punkter i § 6, hvilket 
forringer hele Lokalplanens formål, og kun tilgodeser Novo Nordisk som 
grundejer, og ikke sikrer os - de nærmeste naboer og kommunens bor-
gere - mod yderligere forventet værdiforringelse. 
 
På vegne af Grundejerforeningen Ved Gershøj 
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Vurdering: 
Centeret kan ikke anbefale, at bestemmelsen fjernes. Selvom det måtte 
tilgodese grundejeren kunne der være andre forhold og hensyn, der i en 
konkret sammenhæng gjorde det relevant at afvige fra de grundlæggende 
bestemmelser for at kunne opnå en fordelagtig løsning. 
 
 

Beboer på  
Ved Gers-
høj 

Manglende miljøvurdering  
Ved en indledende screening af Lokalplan nr. 187 har kommunen vurde-
ret, at planen ikke vil have væsentlig negativ indvirkning på miljøet i for-
hold til områdets hidtidige anvendelse. Der er derfor ikke foretaget en mil-
jøvurdering af planen. Imidlertid lader man til at have overset, at den 
unikke vide udsigt mod vest fra Jungshøjvej over det store moræneland-
skab med fortidsmindet Jungshøj i forgrunden er en attraktion, som 
mange af kommunens borgere benytter sig af til rekreative formål. Især 
omkring solnedgang søger mange borgere mod området for at nyde ud-
sigten over det unikke landskab og kulturhistoriske interesseområde. Op-
førelse af et stort byggeri og beplantning tæt på Jungshøjvej (især i den 
nordlige ende) har potentiale for at udgøre en væsentlig negativ påvirk-
ning af miljøet. Jeg vil derfor anmode om, at der foretages en fuld miljø-
vurdering af lokalplanen. 
 
Vurdering: 
Anmodningen har ikke kunnet imødekommes. Klagefristen vedrørende 
miljøvurdering var 4 uger efter planforslagets offentliggørelse. 
 
Beplantningsbæltet langs Jungshøjvej er uændret i forhold til den hidtil 
gældende Lokalplan 066. Når det vokser op, vil det slutte der, hvor bolig-
områdets nordlige adgangsvej udmunder i Jungshøjvej. 
 
Syd for gravhøjen er beplantningsbæltet trukket 30 m væk, så det ligger 
uden for den regulerede beskyttelseszone. Fra Jungshøjvej og området 
omkring gravhøjen vil man stadig kunne nyde den flotte udsigt.  
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Beboer på  
Jungshøjvej 

Forslag til ny vej for Novo nordisk’s ansatte 
Vi som beboere sidst på Jungshøjvej ud mod knardrupvej, foreslår at 
Novo nordisk laver en ny vej til deres ansatte langs bagsiden af Novo nor-
disk. 
 

 
 
På den måde får Novo nordisk’s ansatte flere muligheder for indkørsel til 
virksomheden, så der derved er indkørsel fra begge sider. 
Vi har et smukt grønt område tæt på, men da der køres meget stærkt og 
der hverken er fortov eller cykelsti, bliver det desværre ikke brugt, som 
ellers var planen for div. institutioner og skoler. 
Vi ved godt at der er kommet flere nye indkørsler til Novo via Frederiks-
sundsvej, men desværre oplever vi som beboere på Jungshøjvej at rigtig 
mange bilister vælger at tage “genvejen” via Jungshøjvej, da der ingen 
lyskryds er og højere hastighed. 
Med alle de nye lyskryds på frederikssundsvej, har vi endda oplevet 15 
min. længere rejsetid, så vi forstår jo godt hvorfor at folk vælger genve-
jen. 
Desværre er Jungshøjvej bare ikke bygget til så meget trafik som vi i sti-
gende grad oplever. Vejen er relativ smal, som skrevet er der ingen cykel-
sti eller fortov, 80 km/t er den lovlige hastighed, som desværre sjældent 
følges. 
Kommer der 2 modkørende lastbiler, er de nødt til at vige ud i den lille 
smule rabat der dog er, for at kunne passere hinanden. 
Vi håber på at få en dialog igang, og glæder os til at høre fra jer. 
 
Vurdering: 
I lyset dels af omlægningen af virksomhedens adgangsforhold fra Jungs-
højvej til Måløv Byvej – dels af udbygningen på Flyvestationen og den 
deraf følgende ombygning af krydset ved Bringevej - følger Kommunen 
trafikudviklingen og sikkerheden på Jungshøjvej nøje. 
 
Efter at Novo Nordisk’s adgang til Jungshøjvej er lukket, er Jungshøjvej 
ikke længere en genvej for de ansatte nordfra. Det er derfor ikke Center 
for By, Erhverv og Miljø’s vurdering, at Novo Nordisk er årsag til den gen-
nemkørende trafik på Jungshøjvej mellem Knardrupvej og Måløv Byvej. 
Derimod er der øget trafik til Flyvestationen; for tiden også af megen tung 
trafik i forbindelse med byggemodningen og byggeriet generelt.  
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Trafikken på Knardrupvej følges tæt for at finde ud af, om trafikanalysen i 
forbindelse med flyvestationen er korrekt, når den viser, at trafikken uden 
problemer kan afvikles. Der foretages en trafiktælling her i efteråret – den 
seneste er fra 2015. 
 
Det vil derfor ikke være rimeligt at pålægge Novo Nordisk at løse et for 
dem uvedkommende trafikalt problem. 
 
Vi vil forelægge beboerens ønske for virksomheden. Men af landskabelige 
årsager kan Centeret ikke anbefale, at der langs med den nordvendte 
skrænt anlægges en ny adgangsvej med tilhørende forbindelser op ad 
skråningen.  
 
Det er korrekt, at vejen er smal og ikke er særlig tryg for cyklister og gå-
ende. På strækningen mellem Knardrupvej og det nye kryds til flyvestatio-
nen er der meget få ejendomme.  
 
Uanset hvilken trafikal løsning man ville vælge, ville nye anlæg ligge uden 
for lokalplanområdet. Spørgsmålet kan derfor ikke afklares i forbindelse 
med den aktuelle lokalplans endelige vedtagelse. 
 

 
 

Forslag til supplerende tekster og illustration om mobilitet 
 
Tilføjelse til 
planredegørel-
sens afsnit om 
Fingerplan 
2017, s. 30 

”… 
Såfremt vi med lokalplanlægning agter at give mulighed for udstykning 
med henblik på at kunne lokalisere nyt, selvstændigt kontorbyggeri 
med mere end 1.500 m2 etageareal uden for det stationsnære kerne-
område, skal vi i henhold til Fingerplanen som udgangspunkt redegøre 
for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med 
henblik på at sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære ker-
neområde. En sådan bestemmelse er indføjet i den aktuelle lokalplans 
§ 4. 
 
Det bør bemærkes, at bortset fra to (midlertidige) pavillonbygninger 
findes der på stedet ingen bebyggelse, som alene rummer kontorfor-
mål. Typisk er der tale om kombinerede laboratorie- og kontorbygnin-
ger til forskning og udviklingsaktiviteter. Flere bygninger i den sydlige 
del af området er nærmest at betragte som produktionsbebyggelse, 
der knytter sig til produktudviklingen. 
 
Det fremtidige byggeri forventes også primært at blive kombinerede 
laboratorie- og kontorbygninger suppleret af enkelte produktionsbyg-
ninger.  
Eventuelt selvstændigt kontorbyggeri vil være servicemæssige støtte-
funktioner til virksomhedens laboratorie- eller produktionsaktiviteter. 
 
Med den aktuelle lokalplanlægning overføres et areal på ca. 350 m2 
…..”  
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Tilføjelse til 
planredegørel-
sens afsnit om 
Trafik s.42 og 
illustrationen 
s. 43  

Mobilitet og stationsnærhed 
Med så stor en arbejdsplads beliggende uden for det stationsnære ker-
neområde er det vigtigt at kunne sikre god tilgængelighed til virksom-
heden for cyklister og brugere af den kollektive trafik. 
 
Supercykelstien på Frederikssundsruten passerer langs området, og 
såvel langs de omgivende veje som langs de interne veje er der cykel- 
og gangstier, hvorfra der er forbindelse til de lokale S-stationer i Måløv 
og ved Kildedal. 
 
KORTET Områdets stier og busstoppesteder (s. 43) fastholdes uæn-
dret: 
 
I forbindelse med den nært forestående udbygning af erhvervsområdet 
nordøst for Kildedal Station vil der blive etableret et nyt stianlæg fra 
stationen gennem bebyggelsen, som vil give en kortere og mere di-
rekte forbindelse til den vestlige indkørsel til Novo Nordisk. 
Tilsvarende vil nye vej- og stianlæg i områdets østlige ende skabe 
større og nemmere tilgængelighed for østfra kommende cyklister. 
 
(NYT KORT indsættes) 

 
Nye stiforbindelser til de nærliggende S-stationer 
 
Ud over busbetjeningen af Kildedal Station er der på Måløv Byvej tre 
stoppesteder, der for tiden betjenes af buslinje 158. 
 
Novo Nordisk A/S ønsker efter eget udsagn altid at agere på en finan-
siel, miljømæssig og social ansvarlig måde. Dette omfatter bl.a. at mi-
nimere virksomhedens CO2 udslip og at understøtte en sund levevis 
hos medarbejderne.  
 
Virksomheden arbejder desuden med en lang række tiltag som kan bi-
drage til at opfylde deres strategiske mobilitetsplaner. 
 
Brugen af cykling og offentlig transport til og fra arbejde understøttes 
ved: 
 Samarbejde med kommunen om gang- og cykelstier til Måløv og 

Kildedal stationer samt busforbindelse til stationerne med stoppe-
sted ved de tre indgange til området. 
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 Områdets infrastruktur indrettes med blik for at alle typer trafikan-
ter kan færdes sikkert, bl.a. stier til fodgængere og cyklister samt 
nedsat hastighed for biler. 

 Tilbud til medarbejderne om DSB erhvervskort. 
 Cykelparkeringer med overdækning i nærheden af alle bygninger 

(mens parkeringspladser ligger i hver sin ende af området) 
 Aflåste skabe til medarbejdernes personlige ting. 
 Gode bade- og omklædningsforhold med håndklæder. 
 El-biler og taxi til transport i arbejdstiden. 
 Samkørsels-app, som også kan bruges til transport til og fra ar-

bejde. 
 Deltagelse i "Vi cykler til arbejde"-kampagnen hver år 
 
I forhold til de hidtidige lokalplaner er der med den nye plan fastsat 
bestemmelser om parkering, som nedsætter kravet til parkeringsplad-
ser – og mest i det vestlige byggefelt, der delvis ligger inden for det 
stationsnære kerneområde.  
 

 
Forslag til redaktionelle rettelser 

 
Tilføjelse til 
planredegørel-
sens afsnit om 
Kommuneplan-
tillæg nr. 11 (s. 
32) 
 

”..Formelt sker det ved at sammenlægge områderne 7.B1 og 7.E9 
med området 7.E8. 
 
Enkeltområde 7.F5 – Landskabsområde ved Jungshøj – udvides, så 
det følger de aktuelle ejendomsskel.” 
 
 

Lokalplanens § 
3.10 

Delområde B: Offentlige formål, grønt område. 
I overensstemmelse med det tilhørende kommuneplantillæg omdøbes 
delområdet til: Landskabsområde med beskyttelsesinteresser. 

Kortbilag 3 På kortet tilføjes de i § 5.3 nævnte betegnelser (a-f) for vejnettets 
delstrækninger. 

Tilføjelse til  
lokalplanens § 
5.4 

”..etableres enkelte stiadgange, fx til busstoppesteder langs de 
nævnte veje, samt forbindelse via Gershøj til Måløv Naturpark, jf. § 
8.6.” 
 
Til lokalplanens § 8.6 tilføjes en tilsvarende henvisning til § 5.4.  

 


