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LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

Redegørelse
Her beskrives baggrunden for og formålet med lokalplanen og der fortælles om
lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige
forhold, samt om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning.
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Om lokalplanlægning
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og
Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng
med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger
Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,
beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt
område.
Plansystemet
Illustrationen viser rammestyringsprincipperne indenfor den fysiske
planlægning.
Landsplanlægningen og de regionale udviklingsplaner fastlægger
retningslinjerne for kommuneplanerne og kommuneplanen fatslægger
rammerne for den detaljerede planlægning - lokalplanerne.

Lokalplanen består af
Redegørelsen som beskriver baggrunden for og formålet med lokalplanen og
fortæller om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de
miljømæssige forhold, samt om hvordan lokalplanen forholder sig til anden
planlægning.
Planbestemmelserne som er de bindende bestemmelser for områdets
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fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at
forklare og illustrere planbestemmelserne.
Diverse kortbilag og illustrationer der viser afgrænsningen af området i forhold til
skel samt kort og illustrationer, der uddyber lokalplanens bestemmelser.
Hvornår laves en lokalplan?
Planloven bestemmer, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før
der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder,
herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra
landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at
beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres
det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med
bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden
er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages
planen endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne
indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der
reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse
af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort
den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for
lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med
planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse,
som er etableret før lokalplanforslaget blev offentlig gjort, kan fortsætte som
hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen
medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er
beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i
lokalplanen.
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Lokalplanens område
Den vestlige del af kommunen er karakteriseret ved det store morænelandskab
hvori den historiske landevej mod Frederikssund er lagt på højderyggen,
oprindelig med vid udsigt over lavere liggende vådområder som moserne ved
Veksø og Bringe (jf. den tidligere Flyvestation Værløse). De mange gravhøje fra
broncealderen vidner om en tidlig bosætning.
Lokalplanområdet omfatter et samlet areal på godt 43 ha. Bortset fra et
kommunalt ejet areal omkring fortidsmindet Jungshøj mod nordøst er hele
området ejet af medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Ejendommen huser en
væsentlig del af virksomhedens forskningsaktiviteter.
Området har siden 1980-90’erne været omfattet af lokalplanerne 043 og 066.
Mod syd afgrænses området af Måløv Byvej, mod vest af to mindre
erhvervsejendomme, mod nord af det dyrkede landzoneområde neden for den
markante, nordvendte skrænt og mod øst af boligbebyggelserne langs
Jungshøjvej.
Lokalplanområdet indgår i et større erhvervsområde omkring Kildedal Station.
Syd for Måløv Byvej finder man på arealerne omkring Måløvbakken et
traditionelt erhvervsområde med blandede fremstillings- og serviceerhverv,
herunder den karakteristiske værkstedsby. Og syd for jernbanen og
kommunegrænsen til Egedal fører Kongebakken til erhvervsområdet Kong
Svends Park, der bl.a. huser medico-virksomheden Oticon og Falck.
Yderligere arealer vest for Kildedalsvej og Knardrupvej er udlagt til nye
erhvervsformål.
Fuldt udbygget vil det store erhvervsområde i de to kommuner omkring Kildedal
Station kunne rumme arbejdspladser med op til 20.000 ansatte, svarende til
erhvervsparken Lautrupgård.
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Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanområdet set fra nordøst mellem Måløv Byvej og den nordvendte
skrænt (JWluftfoto)
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Lokalplanområdet set fra sydvest mellem Måløv Byvej og de dyrkede marker
mod nord
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Lokalplanens baggrund
og formål
Som beskrevet i såvel kommuneplanen som i erhvervspolitikken er det
Kommunalbestyrelsens mål løbende at modernisere erhvervsområdernes
planbestemmelser, så de til enhver tid sikrer virksomhederne de bedste
rammebetingelser for fortsat virke og udvikling.
Medicinalvirksomheden Novo Nordisk’s køb af en godt 20 ha stor grund i det
regionplanlagte ’Måløv Knudepunkt’ foranledigede i 1988 udarbejdelsen af
Lokalplan 043. I købet indgik gravhøjen Tjørnehøj, hvis lovgivne
beskyttelseszone samtidig blev reguleret af Fredningsnævnet.
Efter vedtagelsen af Lokalplan 066 i 1993 sikrede virksomheden sig plads til
udvidelse ved køb af et tilstødende areal på godt 8 ha mod øst frem til gravhøjen
Hyldhøj. Ved samme lejlighed regulerede Fredningsnævnet
beskyttelseszonerne om Hyldhøj og den nord for beliggende Jungshøj.
Da virksomheden to gange i de senere år har opkøbt yderligere areal, omfatter
ejendommen i dag godt 43 ha. Først godt 7 ha mod sydøst omkring gravhøjen
Hyldhøj frem til Jungshøjvej. Og senest med de godt 8 ha mellem Hyldhøj og
Jungshøj mod nordøst.
Efter at kommunen gennem mange år forgæves havde haft arealet udbudt til
salg blev det med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 udlagt til boligformål. Men
planerne for boligbyggeri nåede ikke så langt, og med Novo Nordisk’s fornyede
interesse blev de endeligt droppet.
Sideløbende med lokalplanprocessen er der derfor udarbejdet forslag til et
kommuneplantillæg, som tilbagefører området til erhvervsformål.
For til stadighed at kunne sikre virksomheden, dens rådgivere og kommunen et
godt overblik over den etapevise udbygning og fastholde de bærende principper
for bebyggelse, landskab, infrastruktur og friarealer mv, har virksomheden i
årenes løb udarbejdet en serie af ’master-planer’. Disse helhedsplaner er typisk
lavet i forlængelse af arealudvidelserne, og de har været nyttige i den løbende
dialog om virksomhedens fortsatte vækst.
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Den karakteristiske, stjerneformede bebyggelse oven for den nordvendte
skrænt

Den oprindelige masterplan
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Masterplan 2017

Med den seneste helhedsplan er der vist forslag til, hvordan det nyligt
erhvervede, østlige areal kan udnyttes, og hvordan der kan skabes
sammenhæng med de i forvejen eksisterende bebyggelser.
Den store ejendom har hidtil været omfattet af de to, ovennævnte lokalplaner.
Da visse af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i de to planer er
formuleret forskelligt, har det indimellem besværliggjort projektering og
myndighedsbehandling.
Det er således den aktuelle lokalplans formål, dels at samordne
planbestemmelserne for ejendommens østlige og vestlige del, dels at fastlægge
nye, detaljerede bestemmelser for udnyttelsen af den østlige del.
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Eksisterende forhold

Ejendommens beplantningsbælte og hegn langs Måløv Byvej

Fra den befærdede Måløv Byvej er lokalplanområdet ikke særlig synligt, idet der
allerede i 1980’erne blev etableret et sammenhængende beplantningsbælte,
der i dag er vokset op og lidt over 1 km langt.
Hovedindgangen til området sker fra Måløv Byvej via den private vej: Novo
Nordisk Park.
Vejen fører fra hovedporten frem til en rundkørsel, hvorfra det interne
øst-vestgående vej- og stiforløb udgår. Og videre fremme ligger områdets
centrale plads omgivet af den lokale afdelings hovedbygning. Fra den
karakteristiske, halvcirkulære bygning strækker en serie fingre sig som en
stjerne ud over den nordvendte skrænt.
Fra de øvrige, omgivende veje: Knardrupvej mod vest og Jungshøjvej mod øst
og nord, er virksomhedens bygninger mere synlige, placeret som de er – og nye
bygninger også fremover vil blive – oven for de nord- og vestvendte skrænter.
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I overensstemmelse med de skiftende masterplaner er bebyggelsen placeret i
tilknytning til den interne, trafikale akse parallelt med Måløv Byvej. Lettere
funktioner som administration og laboratorier er primært placeret mod nord, hvor
man fra kontorerne kan nyde den vide udsigt. Virksomhedens tungere funktioner
såsom pilot plants er forudsat placeret i ejendommens sydlige del mellem aksen
og Måløv Byvej.
De tre fredede fortidsminder: Tjørnehøj, Hyldhøj og Jungshøj spiller ligesom den
friholdte, nordvendte skrænt en central rolle som rekreative arealer mellem og
omkring de store bygninger og parkeringsanlæg.

Indgang til hovedbygningen hvor man fra hovedindkørslen krydser den
øst-vestgående akse
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Den halvcirkelformede hovedbygning omkring 1. etapens centrale plads

Lokalplanområdets terrænforhold
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Eksempel på 3-etages bygning med frilagt underetage mod skrænt
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Udsigt mod nordvest ved den vestlige bygning

Udsigt mod nord ved den vestlige bygning med Tjørnehøjs beskyttelseszone til
højre
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Tjørnehøj med nyere bygning i baggrunden

Tjørnehøj set fra Måløv Byvej gennem det brudte beplantningsbælte
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Den trafikale akse set fra rundkørslen mod øst
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Den trafikale akse set fra vest

Masterplan 2014
På baggrund af Masterplan 2014 blev der for første gang bygget på arealet vest
for Tjørnehøj. Trafikaksen blev udvidet mod vest, og der blev givet midlertidig
tilladelse til en vestlig adgang fra Måløv Byvej til arbejdskørsel.
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Ny bygning med laboratorier, kontorer og auditorium set fra sydvest

Ny bygning vest for Tjørnehøj - eksempel på 3-etages bygning med tekniketage
på tag
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Den nye bygning vest for Tjørnehøj med frilagt underetage

Ny produktionsbygning under opførelse vest for hovedadgangen ad Novo
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Nordisk Park

Den nye produktionsbygning ved hovedadgangen
Som det fremgår af billederne fremstår hovedparten af den eksisterende
bebyggelse i murværk med skurede facader. I takt med den etapevise
udbygning har man tilstræbt et arkitektonisk helhedspræg, der blandt andet
kommer til udtryk i ensartede facadehøjder og materialevalg, ligesom der
ønskes en ensartethed i udformningen af teknikhuse på bygningernes tage.
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Den nye, vestlige bygning oven for den vestvendte skrænt med virksomheden
Origio i forgrunden
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Den åbne, relativt flade mark øst for bebyggelsen - set fra Jungshøjvej

Lokalplanområdet set fra øst med parkeringspladser og ny vejtilslutning på vej
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Ny cykelsti til erstatning af stiadgangen fra øst via Måløv Hovedgade
I takt med udbygningen vokser behovet for parkeringspladser og en effektiv
henvisning til ledig kapacitet nær medarbejderens arbejdssted. Indtil videre sker
parkering på terræn, men på langt sigt må det forudses, at en del af behovet
skal dækkes i p-huse eller anden konstruktion.
Kort efter erhvervelsen af det sydøstlige areal mellem Hyldhøj og Jungshøjvej
blev der anlagt større parkeringsarealer med adgang ad Måløv Hovedgade fra
Jungshøjvej. En lokal busrute benyttede tidligere denne adgang til en direkte
betjening af den store arbejdsplads.
For at begrænse trafikken på den kommunale trafikvej: Jungshøjvej, er denne
adgang for nylig afbrudt og erstattet af en ny, østlig vejadgang fra Måløv Byvej.
Bussens ruteføring er derfor omlagt, så busbetjeningen sker fra stoppesteder på
Måløv Byvej. Adgangen for cykler og gående fra Måløv-siden er opretholdt, idet
cykelstien midlertidigt er flyttet lidt nordpå, så krydsning af Jungshøjvej er gjort
mere sikker. En permanent løsning af stiforbindelsen afventer.
Som led i anlægsarbejderne til parkeringspladser og den nye adgangsvej er der
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foretaget en vis regulering af terrænet. Et regnvandsbassin er flyttet mod nord
og placeret i det areal, der er udlagt til beplantningsbælte langs Jungshøjvej.
I det pågældende afsnit er beplantningsbæltet efterfølgende etableret, og når
det vokser op, vil det afskærme de bagvedliggende parkeringspladser.

Nyt regnvandsbassin ved Jungshøjvej
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Lokalplanens indhold
Anvendelsesmæssigt kan lokalplanområdet benyttes til samme erhvervsformål
som hidtil.
Lokalplanen fastlægger tre retningsgivende byggefelter med det formål at sikre,
at bebyggelse sker under hensyntagen til områdets særlige terrænforhold samt
til de fredede fortidsminder.
Der friholdes regulerede beskyttelseszoner omkring de tre gravhøje og
udlægges brede beplantningsbælter langs de omgivende veje. Hertil kommer, at
omfattende arealer omkring skrænterne mod nord og vest ligeledes friholdes for
bebyggelse og øvrige anlæg. Alt i alt vil mere en 1/3 af det samlede areal blive
fastholdt som grønne områder.
Afgrænset af de friholdte zoner tilbagestår byggefelterne som store plateauer
hver for sig med et forholdsvis jævnt terræn, som muliggør hensigtsmæssig
placering og opførelse af en harmonisk bebyggelse. Såvel bebyggelse som
eventuel terrænregulering skal ske efter en samlet plan.
Langs Måløv Byvej er der etableret et 20 m bredt, sammenhængende
beplantningsbælte med henblik på afskærmning af erhvervsbebyggelsen ud
mod vejen. Ud for de regulerede beskyttelseszoner kan beplantningen skifte
karakter, så muligheden for indblik til gravhøjene opretholdes. Ved Hyldhøj vil
det imidlertid også forudsætte en vis regulering af terrænet.
Området vejbetjenes fra Måløv Byvej, hvorpå der er anlagt tre, signalregulerede
kryds. Pendlertrafikken har hidtil skabt afviklingsproblemer omkring
Jungshøjvej. Men den tidligere adgang fra øst via Måløv Hovedgade er lukket
for biltrafik og vil fremover kun kunne benyttes af cyklister og gående. Med den
nye trafikløsning skal der ikke etableres flere adgange fra Jungshøjvej for
personbiler til de østlige parkeringspladser. Af hensyn til varetransport til en
kommende bebyggelse i området op mod Jungshøj vil der dog fortsat kunne
etableres en tilslutning forbeholdt udkørende vare- og lastvogne.
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Lokalplanområdet set fra øst med Hyldhøj, midlertidige bygninger og ’paddesø’ i
forgrunden
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Udsnit af Masterplan 2017
Inden for lokalplanområdet sker den primære trafik ad en øst-vestgående
fordelingsvej, som efter Fredningsnævnets angivelser passerer gennem
beskyttelseszonen ved Tjørnehøj. Til erstatning af den eksisterende Måløv
Hovedgade tæt forbi Hyldhøj skal der længere væk, med
fredningsmyndighedens tilladelse, anlægges nye øst-vestgående vej- og
stianlæg gennem beskyttelseszonen nord og syd for højen.
Som supplement til den øst-vestgående vej kan der gennem det østlige
byggefelt etableres en tilsvarende nord-sydgående fordelingsvej med direkte

SIDE 27

LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

tilslutning til Måløv Byvej i det østlige kryds.
Bebyggelsesprocenten for området er fastsat til 50, og bebyggelse kan opføres i
1-4 etager medregnet en etage på tag til de nødvendige tekniske anlæg. Der
fastlægges i lokalplanen nærmere retningslinjer for bebyggelsens omfang,
placering og udformning mv. Lokalplanen åbner mulighed dels for højere
bebyggelse langs områdets interne veje dels for udnyttelse af det kuperede
terræn til frilæggelse af kælderetager.
Masterplanen ovenfor illustrerer, hvordan det østlige byggefelt vil kunne
udnyttes med en bebyggelse, der langs vejen er relativt høj og sluttet og
samtidig åbner sig bagud mod de tilstødende grønne landskaber. Parkeringen
er fortrinsvis tænkt placeret i en bred zone mellem bebyggelsen og
beplantningsbæltet langs Jungshøjvej, som vil skabe større afstand mellem
erhvervsbygningerne og de tilstødende boligområder.

Den nordøstlige del af lokalplanområdet med Jungshøj til højre
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Lokalplanens
sammenhæng med anden
planlægning
Fingerplan 2017
Efter planloven har Folketinget vedtaget et særligt landsplandirektiv for
hovedstadsområdets planlægning; kaldet Fingerplan 2017. Erhvervsstyrelsen
behandler for tiden indkomne forslag og ønsker til en revision af planen.
Såvel i landsplanlægningen som i den hidtidige region- og
kommuneplanlægning har det været et bærende princip at skabe sammenhæng
mellem trafikbetjeningen og lokaliseringen af boliger, erhverv og andre
byfunktioner.
De stationsnære arealer op til 1.200 m fra stationerne har herved fået en central
rolle, idet hovedparten af regionens fortsatte bolig- og erhvervsmæssige vækst
søges placeret her.
Det er således også i de erhvervsområder, som er stationsnært beliggende, at
en markant anvendelsesmæssig fornyelse og en eventuel intensiveret
udnyttelse vil kunne tillades.
Fingerplanen for hovedstadens byudvikling tilsiger, at lokaliseringen af
arbejdskraft-intensive erhverv skal ske nær stationer. Argumentationen bygger
på, at en væsentlig højere andel af de i området beskæftigede, vil kunne
anvende den kollektive transport i den daglige pendling mellem bolig og
arbejdsplads.
I planmæssig forstand har erhvervsområdet mellem Måløv og Kildedal Station
en sådan stationsnær beliggenhed. Og den vestligste del af det aktuelle
lokalplanområde er beliggende i det, der kaldes kerneområdet med max 600 m
fra Kildedal Station.
Den nuværende anvendelse af ejendommen er i fuld overensstemmelse med
planlovgivningen og virksomhedens udbygning kan fortsætte.
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Lokalplanområdet er beliggende centralt i Frederikssundsfingerens byområde

Stationsnære områder (cirkelslag markerer afstand på 600 m og 1.200 m fra
S-station)
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 kerneområde, 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 kerneområde. En sådan bestemmelse er indføjet i den
aktuelle lokalplan.
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Med den aktuelle lokalplanlægning overføres et areal på ca. 350 m2 i den
nordøstlige del af ejendommen fra land- til byzone. Det pågældende areal
indgår ikke i Fingerplanens grønne kiler, men ligger i et større område, der på
sigt vil kunne inddrages til bymæssige formål.
Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med Fingerplanen og ikke i
konflikt med andre statslige interesser.

Den nuværende afgrænsning af byzonen – og stedet, hvor et lille landzoneareal
overføres

Kommuneplan 2013
Kommuneplanen fastlægger en afgrænsning dels af de stationsnære
kerneområder op til 600 m fra kommunens stationer; dels af de øvrige
stationsnære områder op til 1.200 m fra stationerne. Bortset fra et mindre areal
nær gravhøjen Jungshøj ligger hele det aktuelle lokalplanområde inden for de
stationsnære områder omkring S-stationerne Måløv og Kildedal.
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for
enkeltområderne 7.E8 – Stationsnært erhvervsområde ved Tjørnehøj, 7.E9 Stationsnært erhvervsområde ved Hyldhøj, 7.B1 – Jungshøj, 7.F5 –
Landskabsområde ved Jungshøj, samt 7.F6 – Landskabsområde ved Hyldhøj.
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For begge erhvervsområder gælder en bebyggelsesprocent på 50. Bebyggelse
vil kunne opføres i op til 3 etager, med en facadehøjde på 13 m og en max.
taghøjde på 15 m.
Lokalplanforslaget åbner mulighed for en erhvervsmæssig udnyttelse af
området 7.B1 og er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplanens rammebestemmelser

Kommuneplantillæg nr. 11
Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 er de daværende planer om at kunne
opføre en boligbebyggelse langs vestsiden af Jungshøjvej blevet opgivet. I
mellemtiden har Novo Nordisk erhvervet arealet for at sikre sig yderligere
udbygningsmulighed, og den gældende Lokalplan 066 for en erhvervsmæssig
udnyttelse er ikke hidtil erstattet af et nyt plangrundlag.
Sideløbende med lokalplanforslaget er der derfor udarbejdet et forslag til
kommuneplantillæg, der har til formål at tilbageføre område 7.B1 til
erhvervsformål. Formelt sker det ved at sammenlægge områderne 7.B1 og 7.E9
med området 7.E8.
Med dette tillæg bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med
kommuneplanlægningen.
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Kommuneplantillæggets nye opdeling af rammeområder

Gældende lokalplaner

Lokalplan 043
Lokalplanen blev vedtaget i 1988 og dannede siden grundlag for
medicinalvirksomhedens bebyggelse af den første etape, herunder den
karakteristiske, halvcirkelformede hovedbygning med en række fingre, der mod
nord strækker sig ud over skrænten og lader landskabet nå ind imellem.
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Med Fredningsnævnets mellemkomst blev beskyttelseszonen omkring
gravhøjen Tjørnehøj reguleret, hvorved der blev skabt landskabelig
sammenhæng mellem plantebæltet langs Måløv Byvej og det åbne landskab
mod nord. Samtidig blev der givet tilladelse til at føre en vej gennem
beskyttelseszonen, så den østlige og vestlige del af erhvervsområdet kunne
forbindes.
I forbindelse med en efterfølgende jordhandel tilbagekøbte kommunen den
vestlige ende, som er afskåret fra det centrale plateau af den vestvendte skrænt
ved ’Lyfa-bakken’.
Lokalplan 043 opretholdes derfor alene på ejendommen længst mod vest og
aflyses på de dele, der er ejet af Novo Nordisk.

Kortbilag fra Lokalplan 043

Lokalplan 066
Lokalplanen blev vedtaget i 1993 og muliggjorde medicinalvirksomhedens
udbygning mod øst.
I planen indgik de to fortidsminder Hyldhøj og Jungshøj, og også her blev
Fredningsnævnet inddraget i en regulering af beskyttelseszonerne.
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Landskabeligt blev elementer som skræntzonen og beplantningsbæltet langs
Måløv Byvej fortsat og suppleret af endnu et beplantet bælte langs Jungshøjvej.
Mens det vestlige, opkøbte byggefelt kunne betjenes via virksomhedens
allerede etablerede trafikakse, var de østlige byggefelter forudsat vejbetjent fra
Jungshøjvej. Den gamle landevejsstrækning ad Måløv Hovedgade blev
opretholdt i en årrække som virksomhedens sekundære adgang.
I flere tempi har Novo Nordisk erhvervet hele arealet bortset fra det
nordøstligste hjørne omkring Jungshøj.
Lokalplan 066 aflyses i sin helhed og erstattes af den nye lokalplan.

Kortbilag fra Lokalplan 066

Fortidsminder
Kroppedal Museum har gennem årene foretaget en række arkæologiske
prøvegravninger og undersøgelser og derved kortlagt og sikret en række fund,
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der er efter bestemmelserne i museumsloven er beskyttede.
De tilbageblevne vejtræer langs den tidligere landevej Måløv Hovedgade
mellem Hyldhøj og Jungshøjvej er et kulturspor, som skal søges bevaret. Når
træer går ud eller må fældes for at gøre plads til nye anlæg, bør de derfor om
nødvendigt erstattes af nye træer.
I henhold til museumsloven er der endvidere langs lokalplanområdets nordlige
grænse registreret et ca. 675 m langs hegn og dige med bevaringsværdi.

Kortlagte fortidsminder
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Fra de tidligere arkæologiske udgravninger ved Hyldhøj (LLO 1994)
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Kortlagte hegn og diger langs nordskellet

Sektorplanlægning
Trafik
Erhvervsområdet vest for Måløv er trafikalt velbetjent; dels af rute 211 –
Frederikssundsvej (lokalt kaldet: Måløv Byvej) dels af Tværvej (lokalt kaldet:
Kildedalsvej/Knardrupvej), som giver forbindelse til motorvejsnettet.
Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra tre signalregulerede kryds på Måløv
Byvej. Dels via hovedindkørslen Novo Nordisk Park dels via to øvrige
tilslutninger øst og vest for denne.
Internt på ejendommen forbinder en øst-vestgående trafikakse de forskellige
afsnit.
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Hovedadgangsvejen Novo Nordisk Park under ombygning og nyt ’Gate House’

Hovedadgangen set fra Måløvbakken mod nord
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Ny østlig adgangsvej fra Måløv Byvej
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Ny vestlig adgangsvej fra Måløv Byvej
Den tidligere adgang fra øst via Måløv Hovedgade er lukket for biltrafik og
erstattet af de to, nye tilslutninger til Måløv Byvej. Den hidtidige
lokalplanlægning angav i alt tre mulige adgangsveje fra Jungshøjvej, men med
den nye lokalplan vil der ikke længere være mulighed for vejtilslutning til
Jungshøjvej.

Portsystem ved ny vestlig adgangsvej
I tilknytning til de tre indkørsler fra Måløv Byvej er der opsat
henvisningsskiltning, der fortæller, hvor på ejendommen der er ledige
parkeringspladser.
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Pylon med digital information om ledige parkeringspladser
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.
Ud over busbetjeningen af Kildedal Station er der på Måløv Byvej tre
stoppesteder, der for tiden betjenes af buslinje 158.
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Områdets stier og busstoppesteder (Supercykelsti=lys blå; øvrige stier=lys
grøn)
Energiforsyning
Med henblik på at opnå den mest miljøvenlige og samfundsøkonomisk mest
fordelagtige forsyning skal ny bebyggelse tilsluttes et kollektivt
varmeforsyningsnet efter Kommunens anvisninger. I den hidtidige
varmeplanlægning har det været forudsat, at ny bebyggelse skulle tilsluttes
naturgasnettet. Men ændrede regler betyder, at området nu er godkendt til
fjernvarmeforsyning. Tilslutning vil derfor kunne ske til I/S Vestforbrændings
forsyningsnet.
Der vil være mulighed for at supplere energiforsyningen med alternative
energikilder.
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Fjernvarmeledninger (Vestforbrænding)

Aktive gasledninger (HNM)

Jordforurening
Inden for lokalplanområdet er der ikke kortlagt jordforurening.
På en gammel industrigrund mod sydvest er der på vidensniveau 2 registreret
en omfattende kemikalieforurening, som har ført til etableringen af et særligt
renseanlæg, der leder det rensede vand til Sørup Rende syd for jernbanen.
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Kortlagte arealer med jordforurening (blå = V1-niveau; rød = V2-niveau)

Grundvand
I lighed med hovedparten af kommunen er lokalplanområdet beliggende i et
område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at der kun på
skærpede vilkår vil kunne etableres virksomheder og aktiviteter, som kan
udgøre en trussel for grundvandet.
Lokalplanområdet er ikke berørt af beskyttelseszone omkring en konkret boring.
Der er ca. 200 m til nærmeste boring (DGU nr. 200.468), der er beliggende i
Smørumnedre mod sydøst.

Vandforsyning
Siden 2017 indgår forsyningsvirksomheden i Ballerup Kommune i NOVAFOS –
et nyt, fælles forsyningsselskab for ni nordsjællandske kommuner.
Lokalplanområdet er omfattet af Ballerup Kommunes Vandforsyningsplan og
forsyningen varetages af det offentlige selskab: Vand Ballerup A/S under
NOVAFOS.
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Eksisterende vandforsyningsledninger

Støjforhold
Med beliggenheden langs Måløv Byvej påviser støjkortlægningen fra 2017, at
dele af lokalplanområdet umiddelbart vil være påvirket af støj fra trafikken over
Lden 58 dB, som er grænsen for institutioner. Det fremgår af illustrationen, at
erhvervsbygningerne har en skærmende effekt for de bagvedliggende arealer.
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Støjkortlægning 2017 – Lden 1.5m (gul=55; orange=60; rød=65; violet=70;
blå=75 dB)
Inden for erhvervsområder gælder de vejledende grænseværdier for støj fra
virksomheder mv., jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra
virksomheder" (http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4
/pdf/87-503-5287-4.pdf). For et område med forbud for særligt støjende
virksomhed (type 2) er grænsen 60 dB. Grænseværdierne bruges først og
fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også
benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for
dagperioden, aftenperioden og natten.

Afløbsforhold / kloakering
Kommunalbestyrelsen har i marts 2017 vedtaget en ny spildevandsplan.
Lokalplanområdet indgår i spildevandsområderne M31.2S og M31.1S samt i
regnvandsområderne M61R og M60R. Hele området er separatkloakeret, og
forsyningsselskabets hovedkloakledninger for spildevand og regnvand fremgår
af nedenstående kort. En større spildevandsledning, der betjener et større
opland omkring Kildedal Station, er anlagt i den nordvendte skrænt frem mod
Måløv Renseanlæg nordøst for lokalplanområdet. Den daglige drift varetages af
Afløb Ballerup A/S under NOVAFOS.
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Eksisterende og planlagte spildevandsområder

Eksisterende og planlagte regnvandsområder
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Større spildevandsledninger (rød) og regnvandsledninger (lysblå)

Klimatilpasning
Ved den fysiske planlægning og i myndighedsbehandlingen skal klimatilpasning
være i fokus og prioriteres.
Lokalt er den dimensionerende regnintensitet 154 liter/sekund pr. ha (inkl.
klimafaktor), og den maksimale befæstelsesgrad fastsættes til 0,8, svarende til
det normale i denne type erhvervsområder.
Som det fremgår af ovenstående ’mulighedskort’, er lokalplanområdet delt i
zoner, der er egnet henholdsvis ikke-egnet til nedsivning af overfladevand. I
førstnævnte er der plads i det sekundære grundvandsmagasin, mens der i det
andet er højt grundvandsspejl.
I og nær lokalplanområdet er der såvel jordforurenede områder som flere
områder, hvor grundvandet står højt og derfor ikke er egnet til nedsivning.
Sammenholdt med terrænprofilen i området forventes nedsivning ikke
umiddelbart at kunne tillades, med mindre nye, grundige undersøgelser kan
demonstrere egnetheden. Overfladevand skal derfor som udgangspunkt ikke
søges håndteret i LAR-løsninger, men der vil kunne opsamles tagvand til brug i
toiletter. Håndtering af skybrudsvand skal indtænkes ved projektering i området.
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Nedsivningsmulighed (blå=egnet; lys blå=mindre egnet; orange=ikke tilladt;
gul=forurenet)
Ballerup Kommunes Klimatilpasningsplan kortægger sandsynligheden for
oversvømmelser og vurderer i relation til de kortlagte ejendomsværdier og
andre kvalitative værdier risikoen for fremtidige oversvømmelser.
Lokalplanområdet er ikke del af risikoområde Måløv. Men nedenstående
’oversvømmelseskort’ viser, at der ved en 5 års regnhændelse sker opstuvning
og i det lavtliggende område mod nord, i vådområdet Højengen mod nordvest
og i visse vej- og banestrækninger mod syd.
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Klimatilpasningsplanens kortlægning af oversvømmelsesrisiko (rød = 5 års
hændelser)
Ved modelkørsel i Scalgo med 50 mm regn og mindst 10 cm vand på terræn ses
hvor, der ved en 100 års regnhændelse på arealet stuver vand op. Strømninger
er vist med pilene.
Det fremgår, at skybrudsvand fortrinsvis strømmer mod nord. For en dels
vedkommende via et lavtliggende areal mod øst.

'Scalgo-model' der viser strømme og opstuvninger i området ved en 100 års
regnhændelse

Beskyttet natur
Inden for lokalplanområdet er der seks vandhuller, hvoraf fire er beskyttede efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Seneste besigtigelse er foretaget den 22. marts
2018.
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Beskyttet natur i og omkring lokalplanområdet
Vandhullerne 124, 125 og 126 er etableret i 2009 som erstatningsvandhuller
med det formål at skabe yngle- og levested for beskyttede paddearter – særligt
for de internationalt beskyttede spidssnudet frø og stor vandsalamander.
Ved samme lejlighed blev der gennem parkeringspladsen etableret
spredningsveje, der sikrer, at padderne kan vandre til og fra vandhullerne samt
et helle, hvor især stor vandsalamander overvintrer. Siden etableringen er der
hvert år gennemført registrering af padder i de tre vandhuller. Resultaterne viser,
at padderne har svært ved at etablere sig i især 124 og 126.
Med den nye lokalplan skal det sikres, at spidssnudet frø og stor
vandsalamander ikke forstyrres forsætligt. Paddernes yngle- og levesteder må
ikke beskadiges eller ødelægges, og deres spredningsveje må ikke hindres af
byggeri eller andre anlægsaktiviteter uden, at der er etableret egnede,
alternative spredningsveje.
Flere steder i og omkring lokalplanområdet foretages bekæmpelse af den
invasive bjørneklo.
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Bjørneklo – indsatsplan 2017
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Miljøvurdering/Miljøscreening
Ved en indledende screening af Lokalplan nr. 187 er det vurderet, at planen ikke
vil have væsentlig negativ indvirkning på miljøet i forhold til områdets hidtidige
anvendelse, herunder den biologiske mangfoldighed, menneskers sundhed,
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk arv
samt det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.
Indvirkningen knytter sig til den fulde udnyttelse af ejendommene, som
sandsynligvis vil medføre at antallet af arbejdspladser og dermed trafikken til og
fra området øges. Hertil kommer, at forøgelsen af bebyggelse og belægninger
vil stille særlige krav til håndteringen af regnvand.
I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) § 2 er der derfor ikke foretaget en
miljøvurdering af planen.
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Skrænten med den stjerneformede bebyggelse set fra nordøst (vejen til den tidl.
flyvestation)
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Bestemmelser
I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018) fastsættes
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Kildedal bydel.
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§1 FORMÅL
§1
1.1 Det er lokalplanens formål, gennem revision af lokalplanerne 043 og 066, at
sikre en fortsat udvikling af Novo Nordisk’s store forsknings- og
udviklingskompleks i Måløv, som del af et større, samlet erhvervsområde omkring
Kildedal Station, herunder
at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål med en overvejende
administrativ karakter, men også med mulighed for etablering af de nødvendige
laboratorier og dertil knyttet fremstillingsvirksomhed,
at fastholde de hidtidige udnyttelsesmuligheder med en bebyggelsesprocent på
50 således at lokalplanområdets bebyggelse sker under hensyntagen til
områdets fortidsminder og terræn, blandt andet ved friholdelse af den nordvendte
skrænt,
at fastholde den hidtidige regulering af beskyttelseszonerne omkring de tre
fredede gravhøje: Tjørnehøj, Hyldhøj og Jungshøj, men samtidig muliggøre
etablering af nye vej- og stiforbindelser på tværs af disse,
at opretholde offentlighedens adgang til arealet omkring Jungshøj,
at fastholde de hidtidige udlæg af areal til beplantningsbælter langs Måløv Byvej
og Jungshøjvej,
at sikre områdets trafikbetjening ad tre adgangsveje fra signalregulerede vejkryds
på Måløv Byvej,
at ny bebyggelse i den vestlige del af området sker omkring den øst-vestgående
akse i overensstemmelse med den hidtidige helhedsplan,
at ny bebyggelse i den østlige del af området sker omkring en nord-sydgående
akse i overensstemmelse med en ny helhedsplan, der sikrer sammenhæng med
den allerede opførte bebyggelse vest for Hyldhøj,
at der ved områdets disponering sikres afstand til omkringliggende
boligbebyggelse,
at afgrænse lokalplanområdet mod sydøst, således at der friholdes areal til en
fremtidig udvidelse af Jungshøjvej frem mod Måløv Byvej, samt
at overføre et mindre areal i den nordvendte skræntzone vest for Jungshøj til
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byzone.
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§2 AFGRÆNSNING
§2
Område
2.1 Lokalplanen afgrænses og inddeles i to delområder: A og B, som vist på bilag
1.
2.2 Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der
udstykkes fra disse: 7 bg, 7 eg og 9 k alle Måløv by, Måløv.

Zonestatus
2.3 Med vedtagelse af denne lokalplan overføres et mindre areal af matr.nr. 9 k til
byzone, som vist på bilag 1.
2.4 Lokalplanens område ligger i byzone.
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§3 ANVENDELSE
§3
Anvendelse
3.1 Delområde A: Stationsnært område til erhvervsformål: større administrations-,
forsknings- og udviklingsvirksomhed.
Der kan opføres eller indrettes bebyggelse overvejende til laboratorier,
administrations- og kontorformål (herunder handels- og servicevirksomhed),
suppleret af bebyggelse til lettere produktionsvirksomhed (herunder farmaceutisk
færdigvareproduktion, pilot plants og lignende) samt værksteds- og lagerformål
med tilknytning til pågældende virksomhed, når karakteren af
administrationsområde ikke brydes. Sidstnævnte anvendelser må højst udgøre
halvdelen af etagearealet.
Note:
Ballerups kommuneplan definerer begrebet erhverv således:
I de enkeltområder der er udlagt som erhvervsområder, fastlægges anvendelsen
til erhvervsformål med angivelse af hvilke typer erhvervsvirksomhed, der kan
etableres. Der skelnes først og fremmest mellem fremstillingsvirksomhed m.v. og
administrationsvirksomhed m.v.
Ud over hovedkategorien: fremstilling eller administration, angives en
retningsgivende størrelsesorden samt en fortegnelse over de hovederhverv og
-brancher, til hvilke der kan opføres eller indrettes bebyggelse (herunder industri,
håndværk, bygge- og anlæg, engroshandel, transport, forretningsservice,
tjenesteydelser m.v.). Kategorierne baserer sig på systematikken i Danmarks
Statistiks erhvervsregister.
Som regel vil det desuden være angivet, hvilke yderligere erhvervsmæssige
funktioner der kan tillades indpasset i tilknytning til virksomheder, som opfylder
hovedanvendelsesbestemmelsen.
Af rammerne fremgår således ingen bestemmelser om bebyggelsesformer og
lokaletyper (fabrik, værksted, hal, lager, kontor, butik m.v.).
Den retningsgivende størrelsesorden tager udgangspunkt i det pågældende
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områdes ejendomsstruktur/grundstørrelser. Kommunens industrikvarterer er
oprindeligt opdelt i delområder, som er udstykket til henholdsvis mindre,
mellemstore og store virksomheder.
Til offentlige formål, herunder forenings-, forsamlings- og menighedslokaler, som
generelt lader sig integrere i erhvervsområder, hører ikke klub- eller
foreningsaktiviteter i klubhuse (”rockerborge”), som uanset integreret beboelse,
værksted eller anden erhvervsmæssig aktivitet, ved deres fysiske fremtræden i
form af adgangsforhold, hegning, sikkerhedsudstyr, blænding af vinduer osv.
adskiller sig fra de omgivende ejendomme.

3.2 Der må ikke udøves nogen form for virksomhed, som ved støv, røg, støj,
rystelser, ilde lugt, eller ved sit udseende eller på anden måde trods afstand og
afskærmning, er til ulempe for de omkringliggende bolig-, erhvervs- og
fritidsområder.

3.3 Nye, særligt grundvandstruende virksomheder og aktiviteter kan kun
etableres på skærpede vilkår.
Note:
Hele lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige
drikkevandsinteresser.

3.4 Der må ikke drives handel med dagligvarer eller udvalgsvarer.
Note:
Bestemmelsen er møntet på udefrakommende kunder uden andet ærinde på
virksomheden. Undtaget er derfor almindeligt salg af dagligvarer i tilknytning til
virksomhedens kantiner og velfærdsforanstaltninger. Undtaget er også eventuelt
salg og udlevering af virksomhedens egne produkter.

3.5 Der kan ikke etableres nye boliger.

SIDE 61

LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

3.6 Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg til betjening af
området (herunder børneinstitution og lignende offentlige formål).

3.7 Indpasning af miljøfølsom arealanvendelse, jf. § 3.6, vil være betinget af, at
bebyggelsen udformes og indrettes således, at eventuelle miljømæssige
genevirkninger fra de omliggende overordnede veje eller fra områdets
erhvervsmæssige aktiviteter undgås.

3.8 Der skal reserveres tilstrækkeligt areal til en hensigtsmæssig placering af den
for bebyggelsens aktiviteter fornødne affaldshåndtering, således at kildesortering
muliggøres.

3.9 Uanset ovenstående anvendelsesbestemmelser kan der inden for
lokalplanens område etableres de tekniske anlæg, der er nødvendige for
ejendommens og bydelens forsyning.

3.10 Delområde B: Offentlige formål, grønt område.
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§4 UDSTYKNING
§4
Udstykning
4.1 Inden for lokalplanens område må der foretages udstykning af nye
ejendomme, og der må ske sammenlægninger og foretages arealoverførsel
mellem eksisterende matrikler.

Grundstørrelser
4.2 Inden for planområde A må grunde ikke være mindre end 100.000 m2.
Note:
Eventuelle nye ejendomme skal gives vejadgang via en af de eksisterende, tre
tilslutninger til Måløv Byvej.
Der kan ikke på ejendomme uden for det stationsnære kerneområde, uden
forudgående udarbejdelse og vedtagelse af et kommuneplantillæg, udstykkes og
frasælges ejendomme, der muliggør etablering af selvstændig bebyggelse til
kontorerhverv større end 1.500 m2.
Efter landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017)
kan der i dette stationsnært beliggende erhvervsområde, med mere end 600 m til
en station, på særlige vilkår planlægges for bebyggelse til kontorerhverv med et
areal på mere end 1.500 m2. I et eventuelt kommende kommuneplantillæg skal
der redegøres for behovet samt for hvilke supplerende trafikmæssige virkemidler,
der tages i brug, jf. kommuneplanens retningslinje om stationsnære
erhvervsområder.

4.3 Uanset bestemmelsen i § 4.2 kan der udstykkes mindre arealer til offentlige
formål, herunder tekniske anlæg.

Enhedsstørrelser
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4.4 Der kan opføres eller indrettes bebyggelse med henblik på opdeling og/eller
udlejning til mindre virksomheder.
Note:
Ved enhver ændret opdeling af bebyggelse i ejerlejligheder eller lejemål, samt
ved ændret anvendelse af eksisterende og nye lejemål, skal der til
Kommunalbestyrelsens godkendelse indsendes en opdateret plan, jf.
Bygningsreglementets bestemmelser om byggetilladelse og anmeldelse.
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§5 VEJE, STIER OG
PARKERING
§5
Vej- og stiadgang
5.1. Vej- og stibetjening samt placering af parkeringsarealer skal ske på grundlag
af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for delområde A eller et af
områdets byggefelter, jf. §§ 6.1-6.2.
Veje, stier og parkeringsarealer skal placeres under hensyntagen til områdets
markante terræn samt til de fredede fortidsminder.

5.2. Vejadgang til delområdet sker fra Måløv Byvej via tilslutninger i tre,
signalregulerede kryds, som vist på bilag 1.
Der skal gennem lokalplanområdet til enhver tid sikres vejadgang til betjening af
offentlige, tekniske anlæg (hovedspildevandsledning, benzin- og olieudskiller
mv.).
Note:
Novo Nordisk Park er udlagt i en bredde af 35 m.
Den vestlige adgangsvej er udlagt i en bredde af 30 m.
Den østlige adgangsvej er udlagt i en bredde af 20 m.
Det i § 8.1 nævnte beplantningsbælte langs Måløv Byvej afbrydes af disse tre
adgangsveje, således at der sikres gode oversigtsforhold i krydsene.

5.3 Den interne trafik mellem delområdets byggefelter skal primært foregå ad en
øst-vestgående akse (a-b) parallelt med Måløv Byvej suppleret dels af en
nord-sydgående akse gennem det østlige byggefelt (c-d) parallelt med
Jungshøjvej – dels af en øst-vestgående forbindelse (e-f) syd om Hyldhøj.
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Der udlægges nye veje, i princippet som vist på bilag 3 og bilag 4:
Et 20 m bredt vej- og stitracé gennem beskyttelseszonen nord for Hyldhøj frem til
den nord-sydgående akse.
Et 13 m bredt vej- og stitracé gennem beskyttelseszonen syd for Hyldhøj frem til
den nord-sydgående akse.
Et nord-sydgående vej- og stitracé af varierende bredde fra den østlige adgang
på Måløv Byvej mod nord.
Der kan udlægges areal til øvrige interne veje og stier i overensstemmelse med
en godkendt samlet plan for bebyggelse, friarealer og trafik for delområde A eller
et af dets byggefelter, jfr. §§ 5.1, 6.1 og 8.12.
Note:
I forbindelse med etableringen af to nye tilslutninger til Måløv Byvej er den
hidtidige, østlige vejadgang fra Jungshøjvej ved Måløv Hovedgade lukket.
Inden for lokalplanområdet er Måløv Hovedgade nedlagt som offentlig vej. Den
eksisterende kørebane mellem Hyldhøj og Jungshøjvej vil efter anlæg af de nye
veje kunne fjernes, jf. §§ 9.1 og 12.6.
For cyklende og gående vil der fortsat være adgang mod øst til Jungshøjvej og
Måløv Hovedgade. I forbindelse med lukningen for vejtrafik er stien omlagt, og
der er etableret en mere sikker krydsning af Jungshøjvej. Stien vil fremover blive
benyttet som den vigtigste forbindelse for cyklende og gående i retning mod
Måløv bymidte og stationen.
Fra den vestlige tilslutning til Måløv Byvej er der ad stisystemet forbindelse til
Kildedal Station.

5.4 Ud over de i §§ 5.2-5.3 nævnte tilslutninger må der ikke til Måløv Byvej og
Jungshøjvej etableres direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel.
Dog kan der, efter vejmyndighedens nærmere tilladelse, etableres enkelte
stiadgange, fx til busstoppesteder langs de nævnte veje.

5.5 Der udlægges areal til en øst-vestgående hovedsti gennem delområde B, i

SIDE 66

LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

princippet som vist på bilag 3.
Stien kan anlægges gennem den regulerede beskyttelseszone omkring Jungshøj,
med forbindelse mod øst til Måløv Naturpark og mod vest videre ad Jungshøjvej.

5.6 Langs Måløv Byvej gælder den til enhver tid af vejmyndigheden gældende
byggelinje, for tiden 25 m fra vejmidte.
Note:
Byggelinjen er pålagt efter vejloven med henblik på at sikre areal til den
overordnede vejs eventuelle fremtidige udvidelse.
Der er ikke fastlagt en tilsvarende byggelinje langs Jungshøjvej. Bebyggelse vest
for vejen skal i stedet respektere det udlagte beplantningsbælte og en bufferzone
langs dette, jf. §§ 6.5 og 8.4.

5.7 Langs hovedadgangsvejen Novo Nordisk Park pålægges byggelinjer i en
afstand af 20 m fra vejmidte på strækningen fra til den øst-vestgående trafikakse.
Uanset bestemmelserne i § 5.7 og §§ 8.1-8.2 kan der på tværs af byggelinjen og
beplantningsbæltet opføres en portbygning (’Gate House’) med tilhørende
afsætningsareal.
Arealerne mellem vejanlæg og byggelinjer kan udnyttes til skiltning, tekniske
anlæg, servicearealer, forudsat der sikres den fornødne oversigt i forhold til
overkørsler.
Note:
Den æstetiske byggelinje er pålagt efter planloven med henblik på at sikre et
markant og indbydende byrum.

Parkering
5.8 Der skal på den enkelte ejendom til enhver tid findes det nødvendige antal
parkeringspladser til dækning af virksomhedernes behov.
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5.9 Der skal udlægges areal til parkering efter følgende normer:
1 p-plads pr. 40 m2 bruttoetageareal i det østlige byggefelt.
1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i det vestlige og det centrale byggefelt.
For bebyggelse opført efter en samlet plan kan kommunalbestyrelsen tillade, at
der for visse fællesfunktioner fastsættes et reduceret krav til
parkeringsdækningen.
For hver 20 p-pladser skal der etableres mindst 1 plads, der kan anvendes af
personer med handicap.
Note:
Sammenlignet med traditionelle kontorerhverv er forskning og udvikling relativt
arealkrævende, da de samme medarbejdere benytter både kontorer og
laborationer.
Fingerplanen fastsætter grænser for udlæg af parkeringspladser til
kontorbyggerier i de stationsnære områder. For almindelige stationer som Måløv
må der maximalt anlægges 1 p-plads pr. 40 m2, mens der for
knudepunktsstationer som Kildedal maximalt må anlægges 1 p-plads pr. 50 m2.
I lyset af disse vilkår er kommunens hidtidige parkeringsnormer for henholdsvis
administrations- og fremstillingsvirksomhed derfor ikke anvendt.
Handicappladserne skal udformes efter bestemmelserne i bygningsreglementet
og Vejdirektoratets vejledninger.

5.10 Der skal udlægges areal til parkeringspladser til el-biler med tilhørende
ladestandere, jf. § 5.8.

5.11 Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange udlagte parkeringsarealer
anlagt.

5.12 Der skal udlægges areal til cykelparkering efter en norm på 1 plads pr. 100
m2 bruttoetageareal, og således at der sikres overdækkede pladser svarende til
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mindst 1 plads pr. 10 ansatte.
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§6 BEBYGGELSENS
OMFANG OG
PLACERING
§6
Delområde A – Novo Nordisk
6.1. Bebyggelse skal placeres på grundlag af en af Kommunalbestyrelsen
godkendt samlet plan for lokalplanområdet eller et af områdets byggefelter.
Bebyggelse skal placeres under hensyntagen til områdets markante terræn samt
til de fredede fortidsminder Tjørnehøj, Hyldhøj og Jungshøj.

6.2. Bebyggelse skal opføres inden for de på bilag 2 viste byggefelter.
Fra hvert af de tre byggefelter er der direkte vejadgang fra Måløv Byvej.
Byggefelterne skal forbindes af en trafikal infrastruktur baseret på en
øst-vestgående akse suppleret af en nord-sydgående akse gennem det østlige
byggefelt, jf. § 5.3.
Bebyggelse skal placeres og opføres med størst tæthed langs de trafikale akser.
Bebyggelse skal aftrappes og åbne sig mod de omkringliggende grønne områder,
herunder beskyttelseszoner, skrænter og beplantningsbælter.
Langs den nord-sydgående vej i det østlige byggefelt skal bebyggelse opføres
som hestesko-formede bygninger (dvs. med grundplaner i U-, V- eller L-form)
med bindende facadelinjer symmetrisk omkring vejen og med åbning bagud til
henholdsvis parkeringsanlæg eller rekreative gårdrum, som illustreret på bilag 5.
Ved krydsningen mellem den nord-sydgående og den øst-vestgående vej kan
symmetrien brydes, således at der åbnes mulighed for etablering af en
pladsdannelse samt en bygning med friere arkitektur.
Bebyggelse til produktionsformål og lignende beliggende mellem Måløv Byvej og
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den øst-vestgående vej vil kunne opføres som rektangulære bygninger.
Note:
Generelt vil bygninger altid som kunne påbegyndes som stokke, der ved
efterfølgende udbygning kan opnå den oven for beskrevne grundplan.
Byggefelterne er indbyrdes adskilt af beskyttelseszoner omkring de fredede
fortidsminder. Disse zoner er ved Fredningsnævnets kendelser reguleret i
udstrækning og form i forhold til naturbeskyttelseslovens generelle cirkelslag 100
m fra gravhøjens fod. Der kan ikke uden fredningsmyndighedens tilladelse
opføres bygninger eller etableres anlæg inden for fortidsmindets
beskyttelseszone, jf. § 8.10.

6.3. Bebyggelsesprocenten for delområdet under eet må ikke overstige 50.
Note:
De i § 8 nævnte beskyttelseszoner, skræntzoner, beplantningsbælter samt øvrige
friholdte arealer uden for de i § 6.2 nævnte byggefelter kan medregnes i
nettogrundarealet ved beregning af bebyggelsesmuligheden.
Bebyggelsesprocenten er ikke fordelt mellem de tre byggefelter, hvorfor de vil
kunne udnyttes med forskellig tæthed.

6.4. Bebyggelse må opføres i 1 - 4 etager, inklusiv en øvre tekniketage.
Bebyggelsens facadehøjde må ikke overstige 13 m og intet punkt af taget eller
tekniketagen må overstige 18 m målt fra eksisterende terræn eller et af
Kommunalbestyrelsen godkendt, reguleret terræn (niveauplan).
Afskærmning og bebyggelse på tekniketager skal være trukket mindst 2,5 m
tilbage fra bygningens facadelinje.
Note:
For hvert af de tre byggefelter tilstræbes at bebyggelse som udgangspunkt kan
opføres med en ensartet tagkote. Tilsvarende tilstræbes en ensartethed i
udformningen af tekniketagernes taghuse med afrundede ender og ensartet
facadebeklædning.

SIDE 71

LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

6.5 Uanset bestemmelsen i § 6.4 må bebyggelse med facade langs de trafikale
akser opføres i 5 etager, inklusiv en øvre tekniketage, og med en tilsvarende
større bygningshøjde på henholdsvis 17 og 22 m.
Og uanset bestemmelsen i § 6.4 må bebyggelse i en 30 m bred bufferzone langs
beplantningsbælterne mod fortidsmindet Jungshøj og mod Jungshøjvej højst
opføres i 3 etager, inklusiv en øvre tekniketage, og med en tilsvarende lavere
bygningshøjde på henholdsvis 9 og 14 m.
Nord-og østvendte facader mod disse to beplantningsbælter skal fremstå som
gavle med en bredde på højst 25 m. Mellem disse gavle skal der friholdes
gårdrum med en bredde på mindst 40 m og en dybde, der som minimum rækker
tilbage til bufferzonens grænse 30 m fra beplantningsbælterne.
Note:
Ovenstående bestemmelse skal bidrage til at virksomhedens bebyggelse ikke
fremtræder dominerende i forhold til fortidsmindet og de tilstødende
boligbebyggelser, jf. bilag 5.

6.6 En bygning eller dele heraf kan opføres med et større etageantal og en større
bygningshøjde end ovenfor angivet, såfremt særlige hensyn til virksomhedens
indretning og drift nødvendiggør det, samt når terrænet inviterer til frilæggelse af
kælderetager, og det kan ske uden gener for områdets gravhøje og de
omliggende bolig- og erhvervsbebyggelser.
Note:
Sådan højere bebyggelse vil eksempelvis kunne forventes tilladt langs de
trafikale akser, hvor der ønskes en større grad af bymæssighed, og vil være
betinget af en aftrapning af bebyggelsens højde i forhold til beskyttelseszoner og
omliggende boligbebyggelse mod øst, jf. § 6.5.

6.7 Ved bebyggelse oven for den vestvendte skrænt skal bygningens facade,
herunder en eventuel frilagt kælderetage, opdeles i sektioner for mindst hver 40
m (eksempelvis ved forsætning i grundplanet, ved forskydning i højden og/eller
ved andet materialevalg).
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Note:
Ovenstående bestemmelse skal bidrage til at bebyggelsen i det vestlige
byggefelt, blandt andet ved hjælp af facadens forskellige lys- skyggevirkninger,
ikke får et alt for massivt og ensformigt udtryk, når den betragtes på afstand.

6.8 I forbindelse med byggeri må terrænreguleringer +/- 0,5 mkun ske på
grundlag af en af Kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for et byggefelt
eller en del heraf, jf. § 6.1.

6.9 Transformerstationer, antennemaster med tilhørende teknikhuse og lignede
tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens og bydelens forsyning, skal
placeres inden for de i § 6.2 nævnte byggefelter, og deres ydre afstemmes efter
den omliggende bebyggelse.
Såfremt bygningshøjden ikke overstiger 3 m, og det bebyggede areal ikke er
større end 30 m2 kan sådanne tekniske anlæg indpasses i beplantningsbælter
uden for byggefelterne, jf. § 4.3 og 8.2.

Planområde B – kommunalt ejet areal omkring Jungshøj
6.10 Der kan ikke uden fredningsmyndighedens tilladelse opføres bygninger eller
etableres anlæg inden for fortidsmindets beskyttelseszone, jf. § 8.10.
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§7 BEBYGGELSENS
UDSEENDE
§7
Facader, tage og materialer
7.1 Bebyggelse, herunder bygninger opført på grundlag af en samlet plan for
lokalplanområdet eller et af dets byggefelter, skal fremtræde som en
bygningsmæssig helhed. Såvel mod de omgivende veje, mod de nord- og
vestvendte skrænter og landzonearealerne nord for disse, som mod de interne,
trafikale akser og fortidsmindernes beskyttelseszoner, skal bebyggelse gives en
karakterfuld facade.

7.2 Der fastsættes ingen specifikke krav til valg af materialer eller farver, men der
må ikke til udvendige bygningssider anvendes materialer eller farvevalg, der
virker skæmmende. Taghuse og synlige tagflader må ikke udføres af skinnende
og reflekterende materialer.
Solceller kan integreres i facader og tage. Der kan etableres grønne tage og
facader.
Note:
De hidtidige bygninger fremtræder fortrinsvis med murede og skurede facader
kombineret med partier i metal og glas. Taghuse fremtræder med ensartet, grå
metalbeklædning.
Der har i tidligere lokalplaner været krav om, at bebyggelse kun må optræde i
farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver (okker, terra de sienna, umbra,
engelskrødt, dodenkop) eller sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller
sort.
Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også
andre farver anvendes. Det samme gælder andre anlæg, der placeres
selvstændigt uden for bygninger.
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7.3 Der må ikke til bygningsdele, herunder tage, render og facader, som indgår
direkte i afledningen af overfladevand, anvendes materialer, der er belastende for
vandmiljøet.
Note:
Der kan ikke i en lokalplan optages bestemmelser om forbud mod bestemte
materialer og produkter, men der tænkes her eksempelvis på metaller som kan
bevirke en forurening.

Skiltning på bygninger
7.4 Skiltning med angivelse af de i den enkelte bygning placerede funktioner kan
som udgangspunkt ske på bygningsfacader, ved bygningens indgange samt på
terræn inden for ejendommens byggelinjer.
Facadeskilte, der er synlige fra offentlig vej, må kun indeholde firmanavne og
-logoer. De kan udformes som statiske, som digitale og/eller som lysende skilte,
men må ikke virke dominerende eller forstyrrende for trafikafviklingen. Skilte skal
derfor afstemmes efter bygningens udseende og dimensioneres efter facadens
arkitektur.
Note:
Al skiltning på ejendommene forudsætter Kommunalbestyrelsens forudgående
godkendelse. Rummer ejendommen eller den enkelte bebyggelse flere funktioner
bør skiltningen samordnes. Fælles principper for facadeskiltning kan derfor med
fordel aftales med kommunen på forhånd.

Tekniske anlæg
7.5 Tekniske anlæg, herunder energi- eller varmeproducerende anlæg, skal
placeres således, at de ikke ved refleksioner og på anden måde generer
omgivelserne.
Note:
Under behørig hensyntagen til nabobebyggelser vil solcelleanlæg kunne placeres
på eksisterende bebyggelsens tage eller integreres i ny bebyggelses facader og
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tage såfremt det kan ske uden genevirkninger for omgivelserne.
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§8 UBEBYGGEDE
AREALER
§8
Beplantning
8.1. Langs Måløv Byvej skal der etableres et 20 m bredt beplantet bælte bag
vejbyggelinjen, som vist på bilag 2.
Området beplantes ved grundejeren foranstaltning efter Kommunalbestyrelsens
nærmere retningslinjer med henblik på at opnå en helhedsvirkning langs hele
lokalplanområdets sydlige grænse, jf. §12.4.
Bæltet skal til stadighed have karakter af en tæt, sammenhængende bevoksning
bestående af hjemmehørende buske og træarter, herunder eg, fuglekirsebær,
ask, el, røn, tjørn og lignende.
Beplantningen etableres gennem de regulerede beskyttelseszoner omkring
Tjørnehøj og Hyldhøj, jf. § 8.10. Med henblik på at opnå indblik fra Måløv Byvej
mod gravhøjene kan beplantningsbæltet undtagelsesvis ændre karakter eller
afbrydes ligesom der kan foretages regulering af terrænet.
Hegn kan opsættes i, men ikke foran, beplantningen, så det er synligt fra offentlig
vej, jf. § 8.14.

8.2 Det i § 8.1 nævnte beplantede areal må ikke benyttes til oplagsplads, interne
veje, parkering, skiltning eller lignende, men kan efter Kommunalbestyrelsens
nærmere godkendelse indrettes til opholdsarealer for virksomhedens ansatte
samt til placering af mindre tekniske anlæg.
Ved de i § 5.2 nævnte adgangsveje kan arealet dog anvendes til portfunktioner og
dertil hørende skiltning.
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8.3 Arealet mellem vejskel og vejbyggelinje langs Måløv Byvej skal ved
beplantning eller lignende gives et ordentligt udseende under hensyntagen til
beplantningsbæltet og den bagvedliggende bebyggelse, jf. § 8.1.
Note:
Arealet ønskes udformet som en velplejet græsrabat, som under hensyntagen til
eventuelle ledningsanlæg kan suppleres af sammenhængende buskplantning og
enkelte, højstammede karaktertræer, der harmonerer med det bagvedliggende
beplantningsbælte og skjuler hegn, der måtte være opsat foran beplantningen.

8.4 Langs Jungshøjvej skal der etableres et 20-30 m bredt beplantet bælte, som
vist på bilag 2.
Området beplantes ved grundejerens foranstaltning efter Kommunalbestyrelsens
nærmere retningslinjer, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning langs
lokalplanområdets grænse mod øst og bidrage til at afskærme erhvervsområdet
fra det omliggende boligområde, jf. § 12.5.
Mindre tekniske anlæg, herunder regnvandsbassiner, jf. §§ 4.3 og 6.9, kan
indpasses i beplantningsbæltet, der dog til stadighed skal have karakter af en tæt,
sammenhængende bevoksning bestående af hjemmehørende buske og træarter,
herunder eg, røn, tjørn og lignende.
Hegn kan opsættes i, men ikke foran, beplantningen, så det er synligt fra offentlig
vej, jf. § 8.14.

8.5 Langs grænsen mellem delområderne A og B skal etableres et 25 m bredt
beplantet bælte, fordelt med 10 m i delområde A og 15 m i delområde B, som vist
på bilag 2.
Området beplantes efter grundejerens foranstaltning efter
Kommunalbestyrelsens nærmere retningslinjer med henblik på at supplere den
regulerede beskyttelseszone omkring Jungshøj, jf. § 8.10 og 9.12.
For at sikre at fortidsmindets nærmeste omgivelser kan forblive åbne, kan
bevoksningen gives en anden karakter end strækningen langs Jungshøjvej, jf. §
8.4.
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Hegn kan opsættes i, men ikke foran, beplantningen, så det er synligt fra det åbne
land, fra offentlig vej og fra beskyttelseszonen omkring Jungshøj, jf. § 8.14.

8.6 Mellem det centrale og det østlige byggefelt, jf. § 6.2, friholdes et areal nord
for beskyttelseszonen omkring Hyldhøj for bebyggelse med henblik på at
fastholde en grøn forbindelse mellem områdets fortidsminder, som vist på bilag 2.
I tilknytning hertil friholdes en smal, grøn forbindelse gennem det østlige byggefelt
med henblik på at kunne anlægge en rekreativ stiforbindelse med mulighed for
tilslutning til det offentlige stisystem gennem Måløv Naturpark øst for Jungshøjvej.

Skræntzoner
8.7 Langs lokalplanområdets grænse mod vest friholdes en 12 m bred zone
omkring den eksisterende vestvendte skrænt for bebyggelse, som vist på bilag 2.
Note:
På ejendommen vest for lokalplanområdet er et tilsvarende, 18 m bredt bælte
friholdt.

8.8 Langs lokalplanområdets grænse mod nord friholdes en 20-70 m bred zone
omkring den eksisterende nordvendte skrænt for bebyggelse, som vist på bilag 2.

8.9 Uanset bestemmelsen i § 8.8 vil dele af skrænten kunne bebygges efter
Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse og dispensation til overskridelse af
byggefeltet.

Beskyttelseszoner
8.10 Omkring lokalplanområdets tre fortidsminder er der af
fredningsmyndigheden fastlagt beskyttelseszoner, som vist på bilag 2.
Zonerne er i form og udstrækning reguleret således, at der i forhold til terræn og
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bebyggelse opnås en god helhedsvirkning. Zonerne friholdes for bebyggelse og
uvedkommende anlæg. Beplantning inden for zonerne vil kunne ske efter
nærmere retningslinjer, jf. § 9.1.
Uanset bestemmelsen i § 8.10 kan der med fredningsmyndighedens tilladelse
etableres interne vej- og stianlæg gennem beskyttelseszonerne, jf. § 5.3.
Note:
En større offentlig spildevandsledning er anlagt gennem beskyttelseszonen
omkring Jungshøj.

Natur og grønne områder i øvrigt
8.11 I vandhullerne: 124 (ved Hyldhøj), 125 (ny paddesø mellem Hyldhøj og
Jungshøj), 126 (i lavningen neden for nordskrænten) samt ”b” (nord for
Tjørnehøj), som vist på bilag 2, må der ikke uden Kommunens forudgående
dispensation ske tilstandsændringer.

8.12 De i §§ 8.1-8.6 nævnte beplantede arealer, de i § 8.7 og 8.8 nævnte
skræntzoner og de i § 8.10 nævnte beskyttelseszoner må ikke benyttes til
oplagsplads, interne veje, parkering, skiltning eller lignende, men kan efter
Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes til opholdsarealer for
virksomhedens ansatte, til rekreative stier samt til sekundære vejanlæg
forbeholdt redningsveje og varelevering til bygninger opført på skrænterne.
For bebyggelser opført på grundlag af en samlet plan, i henhold til § 5.1 og § 6.1
skal fælles friarealer samt parkerings- og servicearealer, med hensyn til
beplantning, belægning og belysning m.v., udformes efter en af
Kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for delområde A eller et af dets
byggefelter.
Der skal i sådanne planer indgå forslag til træplantning på parkeringspladser og
langs de interne veje (undtaget strækninger gennem gravhøjenes
beskyttelseszoner).

8.13 Ubebyggede arealer skal i øvrigt ved dyrkning, beplantning, befæstelse eller
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lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring
af materialer, affald og lignende, skal overholdes.

Hegn
8.14 Hegn kan opsættes i beplantningsbælterne mod lokalplanområdets
omgivelser og mellem delområderne A og B, men placering og udformning skal
forinden godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Eventuelle hegn skal indpasses i bevoksning og terræn med henblik på, at
området udadtil fremtræder uhegnet.
Der kan hegnes omkring oplagspladser, affaldsgårde, cykelparkeringspladser og
større tekniske anlæg på terræn.
Note:
Kommunalbestyrelsen vil i sin behandling af ansøgninger om hegning være
bevidst om de sikkerhedsmæssige krav, der stilles til en international medicinalvirksomhed.
Kravene til hegning medfører i øvrigt, at den offentlige adgang mellem områdets
gravhøje ikke alle steder kan opretholdes.

Befæstede arealer
8.15 Interne veje og stier, parkeringspladser, manøvrearealer, vare- og
affaldsgårde kan udformes med fast belægning under overholdelse af den for
området til enhver tid gældende belægningskoefficient, der for tiden er 0,6-0,9.
Regnvand skal forsinkes og tilbageholdes mest muligt. Håndteringen af
skybrudsvand skal indgå i planlægningen og projekteringen af den enkelte etape.

Terrænregulering
8.16 I forbindelse med anlæg af belagte arealer som parkeringspladser og
varegårde, ved etablering af beplantningsbælter og naturprægede friarealer eller
ved indretning af rekreative friarealer må terrænreguleringer +/- 0,5 mkun ske på
grundlag af en af Kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for et byggefelt
eller en del heraf, jf. § 6.1 og § 6.8.
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8.17 Parkeringsanlæg mellem Jungshøjvej og den nord-sydgående trafikakse
skal omkranses af beplantede jordvolde, som skærmer de tilstødende
boligbebyggelser for lys fra billygter og eventuelle reflektioner fra bilruder, som
illustreret på bilag 5.

Skiltning på terræn / ubebyggede arealer
8.18 Brugen af fritstående skilte langs offentlig vej skal begrænses.
Efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt, samlet model for hele
lokalplanområdet kan der ved indkørslerne fra Måløv Byvej opstilles ensartet
skiltning med henvisning til virksomheden og eventuelt til enkelte afdelinger og
funktioner.
Skiltets højde må ikke overstige 6 m, og skiltets bredde må ikke overstige 1,8 m.
Fritstående skilte kan, efter vejmyndighedens forudgående tilladelse og
grundejerens tinglysning af fjernelsesdeklaration, undtagelsesvis placeres uden
for beplantningsbæltet mellem vejskel og vejbyggelinje mod Måløv Byvej.
Note:
Fritstående skilte kan udføres på monolitter, pyloner eller på mere traditionel vis
anbringes på standere, galger og lignende. Lysende skilte må ikke genere naboer
og andre, men indirekte belyste skilte, herunder ved brug af digitale skærme, vil
kunne accepteres. Navn og logo kan vises digitalt, men skiltningen må ikke
benyttes til reklamering for produkter og ydelser, jf. dog § 8.17.
Langs Måløv Byvej er der efter vejmyndighedens tilladelse på det offentlige
vejareal ved hver af de tre indkørsler opsat skilte med dynamisk visning af den
ledige parkeringskapacitet.

8.19 Som supplement til fritstående skilte kan der ved indkørslerne fra Måløv
Byvej tillades opstilling af et tilsvarende antal flagborge, hver med indtil 3
flagstænger.
Der må ikke mellem flagstænger, eller mellem master til fritstående skilte i øvrigt,
ophænges reklame-bannere og lignende.
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8.20 Øvrige henvisningsskilte inde på ejendommen skal placeres på terræn inden
for de tre byggefelter, jf. § 6.2. Som udgangspunkt på parkeringspladser, langs de
interne veje, ved den indkørsel, port eller dør, som leder til bygningens /
funktionens hovedindgang.
Henvisningsskilte må kun indeholde navne og logoer. Størrelsen af sådanne
skilte skal afpasses efter omgivelserne, men højden må ikke overstige 4 m, og
bredden må ikke overstige 1,2 m.
Note:
Al skiltning på ejendommen rettet mod offentligheden forudsætter
Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Ved enhver udbygning skal
der til Kommunalbestyrelsens godkendelse indsendes en opdateret plan for
ejendommens skiltning.

8.21 Udendørs reklamering må ikke finde sted.
Note:
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tidsbegrænset tilladelse til
markering af en virksomheds events, mærkedage og lignende ved midlertidig
skiltning på facade eller terræn.

Tekniske anlæg
8.22 Tekniske anlæg på terræn skal placeres og udformes efter
Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse, jf. § 6.9 og 7.5.
Forsyningsnet skal nedgraves.
I lokalplanområdets nordlige del kan der, i skrænten uden for de retningsgivende
byggezoner, placeres offentlige hovedspildevands- og regnvandsledninger.
Ledningerne kan anlægges gennem de regulerede beskyttelseszoner omkring
Tjørnehøj og Jungshøj, jf. § 12.6.
Note:
For nærmere oplysninger om ledningers placering og de deraf afledte
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begrænsninger henvises til ledningsejerregistret LER. Gennem lokalplanområdet
løber en række forsyningsledninger for vand, kloak, el og telekommunikation.
Omkring disse ledninger er der, i bælter af forskellig bredde, tinglyst deklarationer
blandt andet med bebyggelsesregulerende bestemmelser, som kan påvirke
udnyttelsen af den enkelte ejendom.

8.23 Uanset bestemmelserne i § 3 kan der opføres, indrettes eller placeres de
transformerstationer, teknikskabe og lignende tekniske anlæg, som er
nødvendige for at sikre kvarterets forsyning.
Der kan placeres de for virksomhedernes drift nødvendige, samt de af
miljøhensyn betingede forsynings-, rensnings- og afløbsanlæg.
De tekniske anlæg, herunder ventilations- og køleanlæg mm., skal så vidt muligt
indbygges i områdets bebyggelse. Forsyningsvirksomheders forskellige
teknikskabe og lignende mindre anlæg skal, under hensyntagen til deres
tilgængelighed, så vidt muligt placeres samlet.
Hvis anlæg undtagelsesvis må placeres frit, skal deres ydre afstemmes efter
omgivelserne. Mindre anlæg vil om nødvendigt kunne indpasse i de
omkransende beplantningsbælter
8.24 Der kan etableres varslingssirener samt master til radiokædeforbindelser og
andre teleformål, herunder sendemaster til mobiltelefoni. For at begrænse
antallet af master kan Kommunalbestyrelsen kræve fælles løsninger for flere
operatører.
Kommunalbestyrelsen kan i begrænset omfang tillade opsætning af antenner til
den enkelte virksomheds telekommunikation. Forud for en sådan tilladelse kan
Kommunalbestyrelsen kræve, at der skabes fælles løsninger for flere
ejendomme.

8.25 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på terræn eller bebyggelsers tag og
facader etableres energi- eller varmeproducerende anlæg til supplerende
forsyning af områdets virksomheder, jf. § 12.3.

8.26 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for omfanget og karakteren af en
ejendoms belysning, således at denne ikke unødigt generer omgivelserne.
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Parkeringspladser på terræn skal belyses ved ensartet parkbelysning.
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§9
BEVARINGSBESTEMMELSER
§9
Kulturspor
9.1 Tilbageblevne allé-træer langs det tidligere landevejstracé ad Måløv
Hovedgade, skal i videst muligt omfang søges bevaret som del af
erhvervsbebyggelsens rekreative friarealer. Udgåede træer gennem
beskyttelseszonen omkring Hyldhøj skal erstattes af nye træer med samme
karakter.

Kommentar
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§10 STØJ
§10

Ingen bestemmelser
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§11
GRUNDEJERFORENINGER
§11

Ingen bestemmelser
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§12 FORUDSÆTNINGER
FOR IBRUGTAGEN
§12
Note:
Med henvisning til Transport-, Bygnings- og Boligministeriets notat af 8.
november 2017 om revision af bygningsklasse 2020, optages der i lokalplanen
ingen bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri i
bedste lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid gældende
bygningsreglement.

Fællesanlæg
12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsnet efter
Kommunens anvisninger. Da ejendommene er underlagt krav om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, skal der meddeles dispensation fra tilslutningspligten,
når bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, og såfremt der ønskes en
anden forsyningsform.
Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, skal tilsluttes
det mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige varmeforsyningsnet. Området er
på den baggrund projektgodkendt til fjernvarmeforsyning ved I/S
Vestforbrænding.
Alternativt skal der udarbejdes projektforslag, hvor det fremgår, at bebyggelsen
kan forsynes med anden varmeforsyning, der er mere samfundsøkonomisk og
miljøvenlig.

12.2 Væsentlige ændringer af varmeanlæg i eksisterende bygninger skal
projekteres og vurderes ud fra samfundsøkonomiske bedømmelser.
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12.3 Uanset bestemmelserne i §§ 12.1-12.2 kan Kommunalbestyrelsen efter
ansøgning herom meddele tilladelse til anvendelse af alternative energiformer til
supplering af energiforbruget, jf. §§ 7.2 og 7.5.

Beplantning
12.4 Før ny bebyggelse i delområde A tages i brug, skal der etableres de i § 8.12
nævnte tilhørende fælles friarealer samt parkerings- og servicearealer.
Før nye parkeringsanlæg langs lokalplanområdets østgrænse tages i brug, skal
de tilhørende, i § 8.17 nævnte terrænreguleringer og beplantninger, være
etableret.

12.5 Før ny bebyggelse mellem Måløv Byvej og den i delområde A beliggende
øst-vestgående, interne vej tages i brug, skal tilsvarende afsnit af det i § 8.1
nævnte, beplantede bælte renoveres, således at den samme sted beskrevne
karakter opnås.
Før ny bebyggelse mellem Jungshøjvej og den i delområde A beliggende
nord-sydgående, interne vej tages i brug, skal tilsvarende afsnit af det i § 8.4
nævnte, beplantede bælte etableres, således at den samme sted beskrevne
karakter opnås.
Note:
Kravene skyldes intentionen om, at der langs erhvervsområdets ydergrænser og
mellem områdets byggefelter skal opretholdes friarealer, således at en grøn
karakter kan fastholdes.

Fortidsminder
12.6. Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af fortidsminder inden for
lokalplanområdet. Sådanne fortidsminder vil ved anlægsarbejder og bebyggelse i
givet fald være omfattet af museumsloven (lov nr. 358 af 8. april 2014, kapitel 8).
Anlæg af veje, stier og ledningsanlæg mv. på tværs af beskyttelseszonerne
forudsætter derfor, at der i god tid forinden arbejdets iværksættelse er gennemført
arkæologiske prøvegravninger og eventuelt egentlige undersøgelser.
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Note:
Kroppedal Museum skal som ansvarlig institution forestå disse undersøgelser.
Museet er bekendt med virksomhedens planer for den fremtidige trafikbetjening,
og Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt museets budget for en udvidet
prøvegravning på de græsklædte arealer omkring Hyldhøj.

Beskyttelseszoner
12.7 Bebyggelse og anlæg inden for de regulerede beskyttelseszoner omkring
Tjørnehøj, Hyldhøj og Jungshøj forudsætter i hvert enkelt tilfælde
fredningsmyndighedens tilladelse.

12.8 Fravigelser fra lokalplanens intentioner og bestemmelser, der er af betydning
for fortidsminderne og deres omgivelser, kan først ske efter høring af
fredningsmyndigheden.

Parkering
12.9 Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i §§ 5.10-5.11 beskrevne
bilparkeringspladser og den i § 5.13 beskrevne cykelparkering være udlagt og det
nødvendige antal pladser anlagt, jf. § 5.9 og 5.12.

SIDE 91

LOKALPLAN NR. 187 (FORSLAG)

§13 SERVITUTTER OG
LOKALPLANER
§13
13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget, aflyses Lokalplan nr. 043 og Lokalplan
nr. 066, som blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse henholdsvis den 14.
marts 1988 og den 26. maj 1993, på de ejendomme, der er nævnt i denne
lokalplans § 2.
Note:
Lokalplan 043 opretholdes for så vidt angår den vestligste ejendom matr.nr.9 q,
Måløv by, Måløv, mens Lokalplan 066 aflyses i sin helhed.
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§14 RETSVIRKNINGER
§14
14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de bebyggelser og
anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
Note:
Det vil sige, at lokalplanens bestemmelser først gøres gældende, når der ønskes
ændringer af de eksisterende lovlige forhold, f.eks. når man vil ændre
ejendommens anvendelse og indretning, når man vil udstykke ejendommen eller
lægge den sammen med en anden, når man vil bygge eller lignende. Når der er
tale om udlæg til offentlige formål kan ejere kræve de berørte ejendomme eller
dele heraf eksproprieret, også selvom planen ikke realiseres.
For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelses-regulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.

14.2 Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens § 19 dispensere fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny
lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre
Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for
de pågældende.
Note:
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser
fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens
hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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Det vil sige, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens
anvendelsesbestemmelser i § 3. Der kan heller ikke dispenseres fra
bestemmelser i de øvrige paragraffer, hvis de er af væsentlig betydning for, at
lokalplanens formål kan opfyldes, som det er formuleret i § 1.

14.3 En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt
hjemlet i lovgivningen.
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens
bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

14.4 Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private,
eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

14.5 Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
Kommunalbestyrelsen har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligten, hvis
bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.

Lokalplanforslaget således vedtaget til offentliggørelse og høring,
Ballerup Kommunalbestyrelse, den 28. maj 2018

Jesper Würtzen
Borgmester

/

Steen Pedersen
Centerchef
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Miljøscreening af forslag til Lokalplan 187 for Novo Nordisk i
Måløv
Sammenfatning
Forslag til Lokalplan 187 giver mulighed for fortsat anvendelse af området forskning og
udviklingsformål med tilhørende administration, service- og fremstillingsvirksomhed.
Området har hidtil været omfattet af lokalplanerne 043 og 066. Lokalplanen overfører
et beskedent areal fra landzone til byzone.
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev et areal øst for Novo Nordisk’s ejendom
udskilt som nyt rammeområde og udlagt til boligformål. I mellemtiden er planerne for
nye boliger droppet, og virksomheden erhvervet naboarealet, der fortsat er omfattet af
Lokalplan 066. Parallelt med det aktuelle lokalplanforslag er der derfor udarbejdet et
kommuneplantillæg, som tilbagefører arealet til erhvervsformål.
Ballerup Kommune vurderer på baggrund af denne miljøscreening, at de ændringer af
området, som Forslag til Lokalplan 187 giver mulighed for, ikke antages at kunne få
væsentlig negativ indflydelse på miljøet. Der er derfor ikke anledning til at lave en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 187.
Lovgrundlag
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som
er omfattet af lovens bilag 1 og 2, fordi disse planer og programmer antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For planer og programmer skal der dog kun gennemføres en
miljøvurdering, såfremt ændringerne antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ved vurderingen af væsentligheden skal kriterierne i lovens bilag 3 tages i betragtning.
Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra planforslagets offentliggørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis
du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning
til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive
fritaget på www.nmkn.dk.
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Miljøscreening
- i henhold til Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
Ballerup Kommune
Dato

19. marts 2018

Projektbeskrivelse

Lokalplan 187 for Novo Nordisk Site i Måløv

Sagsnummer

01.02.05-P16-3-18

Vedlagte bilag

Ingen.

Resumé af planen eller
programmets indhold

Lokalplanen viderefører ejendommens hidtidige anvendelsesmuligheder til
medicinalvirksomhed med vægt på forsknings- og udviklingsaktiviteter.
De ved tidligere fredningskendelser fastlagte beskyttelseszoner omkring områdets tre gravhøje fastholdes og begrunder ejendommens opdeling i tre,
retningsgivende byggefelter.
Der åbnes mulighed for etablering af nye vej- og stianlæg på tværs af zonen
omkring Hyldhøj. Som supplement til den hidtidige øst-vestgående hovedakse introduceres en ny nord-sydgående akse i det østlige byggefelt.
Planforslaget harmoniserer udnyttelsesbestemmelserne fra de to hidtidige lokalplaner og differentierer bestemmelserne om bebyggelsens etageantal.
Zoner langs de nord- og vestvendte skrænter friholdes fortsat for bebyggelse. Langs Måløv Byvej og Jungshøjvej opretholdes udlæg til brede beplantningsbælter, og der fastsættes nærmere bestemmelser om beplantningsbælternes karakter og om afskærmningen af større parkeringsarealer
mod de omliggende boligbebyggelser.

Miljøpåvirkninger

Ingen påvirkninger udover hvad der hidtil har været kendt og må forventes i
et erhvervsområde udlagt til større virksomheder.
Virksomhedens aktiviteter og miljøforhold der kan eller vil påvirke det ydre
miljø reguleres iht. bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven bl.a. med miljøgodkendelser og spildevandstilladelser.

Konklusion

Ballerup Kommune vurderer på baggrund af denne miljøscreening, at de
ændringer af området, som forslaget til Lokalplan 187 giver mulighed for,
ikke vil få væsentlig negativ indflydelse på miljøet.
Der er derfor ikke anledning til at lave en miljøvurdering af planforslaget.
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Miljøvurderingspligt

Ja

Nej

Er planen omfattet af lovens § 2, nr. 1,
litra a

X

Lokalplanen vil kunne fastlægge rammer
for Kommunens fremtidige tilladelser til
byggeri og infrastrukturanlæg, herunder
eventuelle regnvandsbassiner.

Er planen omfattet af lovens § 2, nr. 1,
litra b

X

Lokalplanen udarbejdes og vedtages af
Ballerup Kommune.

Er planen omfattet af lovens § 2, nr. 2

X

Er planen omfattet af lovens § 2, nr. 3

X

Er planen omfattet af lovens § 2 stk. 2

X

Bemærkninger

Når der ses bort fra de ordinære bygge- og
anlægsarbejder til virksomhedens fortsatte
udbygning, herunder infrastrukturanlæg
som interne veje og p-pladser.

Lokalplanen erstatter hidtidige lokalplaner.

Er planen omfattet af lovens § 2 stk. 3

X

Er planen omfattet af lovens § 3

X

Er planen omfattet af lovens § 4

X

Berørte myndigheder
Ballerup Kommune
Kroppedal Museum

Museet er myndighed for så vidt angår benyttelsen af arealer
inden for beskyttelseszonerne omkring de lokale fortidsminder. Ønsket om anlæg af nye vej- og stiforbindelser gennem
zonen ved Hyldhøj har tidligt været drøftet med museet.
Da der er begrundet formodning om, at der vil findes yderligere fortidsminder på arealet, har Kroppedal i den anledning
stillet de sædvanlige vilkår om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt museets budget for undersøgelserne.
Udgiften afholdes af grundejeren.
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Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse
vurderes for følgende forhold både i
og uden for lokalplanområdet:

Bymiljø & landskab
1
Grønne områder;
fredskov, park, græsarealer, støjvolde, stiforbindelser etc.

6
Fredning og naturbeskyttelseslinier;
Skov- og søbeskyttelseslinier etc.

Udøser miljøvurdering

Bør undersøges

Indgår allerede

Langs de omgivende veje etableres sammenhængende beplantningsbælter, der visuelt afskærmer erhvervsbebyggelsen fra de tilstødende bolig- og erhvervsbebyggelser.
Det kommunalt ejede område omkring
Jungshøj vil fortsat være tilgængeligt for offentligheden. Derimod vil virksomhedens
ejendom af sikkerhedshensyn blive hegnet.
Fremover vil der derfor ikke være adgang for
til arealerne omkring Hyldhøj og Tjørnehøj.
Til brug for virksomhedens medarbejdere er
der internt på ejendommen etableret motionsstier og rekreative gangstier gennem de
grønne områder omkring gravhøjene.
De bebyggelsesregulerende bestemmelser
skal sikre, at den store erhvervsbebyggelse
bliver placeret, indpasset og udformet under
hensyntagen til beliggenheden i det store
morænelandskab.

X

2
Landskabelig/byarkitektonisk værdi;
bykerne, villaområde,
landsby etc.
3
Skovrejsning/-nedlæggelse
etc.
4
Kulturhistoriske forhold;
kirkeområder, ældre/typiske,
bevaringsværdige bygninger
5
Dyre- og planteliv;
mangfoldighed, faunapassager,
naturbeskyttelse, bynatur etc.

Ikke væsentlig påvirkning

Ingen betydning

Bemærkninger og
begrundelser for vurderingerne

X

X

X

X

X

Inden for lokalplanområdet er fire små søer
registreret som beskyttet natur. Blandt disse
er to vandhuller etableret som erstatningsnatur med dertil hørende ledelinjer til sikring af
velegnede biotoper for padder.
Tre gravhøje er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fortidsmindebeskyttelse. Beskyttelseszoner er reguleret efter fredningssager i forbindelse med den tidligere lokalplanlægning.
Kroppedal Museum varetager de arkæologiske interesser i forbindelse med etablering af
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eventuelle nye trafikanlæg gennem beskyttelseszonerne.
7
Diverse
Forurening
8
Støjniveau; støj og vibrationer,
maskin-, ventilations- og transportstøj samt støj fra børn.

X

X

9
Lys- og reflektionsgener; belysning,
skilte, blanke overflader, trafiklys
etc.

10
Luftkvalitet;
Støv, vanddamp, aerosoler,
lugt etc.
11
Jord;
forureningsklasser,
jordbundsforhold etc.
12
Grundvand; afstand til vandforsyning/boringer,
indvindingsområder etc.
13
Overfladevand; afledning til søer,
åer, grøft og dræn. Risiko for spild
med forurenende stoffer.

14
Eksisterende forurening;
jordforurening, støjbelastning.
15
Samlet belastning i området;
ovenstående underpunkter
samlet set.
16
Diverse

X

Støj fra virksomhedens aktiviteter skal overholde gældende grænseværdier i forhold til
omliggende boligbebyggelser.
Med etablering af to nye overkørsler fra Måløv Byvej og lukning af den østlige overkørsel
til Jungshøjvej for hårde trafikanter er gener
fra trafikstøj på Jungshøjvej reduceret mærkbart.
Der fastsættes bestemmelser om udformning
og afskærmning af større parkeringspladser
med henblik på at undgå gener fra billygter.
Lokalplanen rummer de sædvanlige planbestemmelser om forbud mod anvendelse af
skæmmende og reflekterende materialer til
tag og facader. Samme hensyn skal varetages ved eventuel opsætning af solceller mv.
Belysning af veje og stier på arealet skal
kunne sikre den trafikale oversigt og sikkerhed.

X

X

X

X

Ved den videre udbygning af området skal
der etableres anlæg til opsamling og forsinkelse af regnvand. Det forventes, at sådanne
anlæg vil blive underjordiske anlæg. På sigt
vil der endvidere herfra kunne afledes regnvand til et kommende regnvandsanlæg på
kommunalt ejet jord mellem ejendommen og
Jonstrup Å.

X

X

X
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Ressourceanvendelse
17
Arealforbrug;
udlæg i forhold til strategier og visioner.
18
Energiforbrug;
opførelse, drift etc.
19
Vandforbrug;
kapacitet, bortledning,
recirkulation etc.
20
Produkter, materialer, råstoffer;
bæredygtighed,
levetid, aldring etc.
21
Affald, genanvendelse;
restprodukter, sortering,
genbrug, etc.
22
Diverse
Befolkning og sikkerhed
23
Demografi og socioøkonomiske forhold; arbejdspladser, omsætning,
bosætning og skattegrundlag etc..
24
Arbejdsmiljø;
hensyn, sikkerhed, beskyttelse.
25
Svage grupper; adgangs-, og
parkeringsforhold,
blindeudstyr etc.
26
Risikoforhold såsom brand, eksplosion, giftpåvirkning o.l.;
afstande, hensyn etc.
27
Skyggevirkninger og øvrige naboforhold; nærhed, udsigt, indblik, lysindfald etc.
28
Diverse
Trafik
29
Sikkerhed og tryghed;
trafiksikkerhed, oversigt, hastighed
og oplevelse af tryghed etc..

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X
Lokalplanen åbner ikke mulighed for bebyggelse
med en højde, som kan afføde skygge- eller indblikssgener for de omkringboende.

X

X

X

Med ombygningen af virksomhedens hovedadgang
og åbningen af to nye overkørsler fra Måløv Byvej
er der etableret dynamisk p-henvisningsskiltning,
som giver god oversigt over ledige parkeringsmuligheder – og derved bidrager til større fremkommelighed og en bedre trafiksikkerhed.
Eksisterende overkørsel til Jungshøjvej er lukket
for hårde trafikanter, men det er stadig muligt at
komme via overkørslen til fods. Cyklisterne har
fået en ny overgang længere mod nord, hvor der
er etableret en sti, der er sammenhængende med
det øvrige stisystem på Novo sitet. Ved den nye
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overgang for cyklister er oversigtsforholdene
bedre end ved den tidligere overkørsel.
Som udgangspunkt kan vejmyndigheden ikke give
tilladelse til etablering af ny overkørsel til Jungshøjvej af hensyn til trafiksikkerheden.
30
Energiforbrug;
ændringer i forbrug, effektivisering
af drift etc.
31
Trafikmønstre; trafikmængder,
transportbehov, fordeling mellem typer af trafikanter etc.

32
Støj; ændring af støjbelastning,
hensyn til omkringboende, hvordan
forebygges og begrænses etc.
33
Diverse

X

X

X

En supercykelsti giver forbindelse til hovedadgangen, og der sikres gode stiforbindelser for cyklister
og gående til S-stationerne Kildedal og Måløv.
Området busbetjenes fra Måløv Byvej.
Fuldt udbygget vil person- og godstrafikken til og
fra området vokse, men det offentlige vejnet er til
dels dimensioneret hertil. Måløv Byvej er en 4sporet vej med cykelsti i begge vejsider, hvilket
godt kan bære en øget trafik.
Jungshøjvej er en 2-sporet vej med cykelsti i vestlig vejside og cykelsti/ cykelbane i den østlige. Der
er skillerabat mellem kørebane og cykelsti i vestlig
vejside, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold
til højresving og ønske om reduktion af højresvingsuheld.

Den sydlige del af lokalplanområdet er lettere
påvirket af trafikstøj fra Måløv Byvej.

X
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Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013
Kommuneplantillægget er udarbejdet i tilknytning til Kommunalbestyrelsens
behandling af et forslag til Lokalplan nr. 187 for Novo Nordisk Park i Måløv.
Hvad baggrundsredegørelse, miljøscreening og klagevejledning angår, se derfor
venligst informationerne herom i Forslag til Lokalplan nr. 187.
Kommuneplantillægget vedrører kommuneplanens enkeltområder:
7.B1 – Jungshøj
7.E8 – Stationsnært erhvervsområde ved Tjørnehøj
7.E9 – Stationsnært erhvervsområder ved Hyldhøj
7.F4 – Landskabsområde omkring Knardrupvej
7.F5 – Landskabsområde ved Jungshøj
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev der fra erhvervsområdet vest for Måløv
by udskilt et nyt boligområde langs Jungshøjvej (jf. 7.B1). Og i konsekvens heraf
måtte der defineres et nyt enkeltområde til erhvervsformål i erhvervsområdets
sydøstlige hjørne (jf. 7.E9). De nye rammebestemmelser for boligområdet har ikke
resulteret i ny lokalplanlægning, hvorfor arealet fortsat er omfattet af Lokalplan 066.
I mellemtiden er tankerne om nyt boligbyggeri vest for Jungshøjvej droppet, og Novo
Nordisk har i 2016 erhvervet hovedparten af arealet med henblik på at kunne
fremtidssikre virksomhedens udvidelsesmuligheder.
Med det foreliggende forslag til kommuneplantillæg tilbageføres enkeltområde 7.B1
derfor til erhvervsformål, og sammenlægges med de omkringliggende enkeltområder
7.E8 og 7.E9, under betegnelsen ”7.E8 – Stationsnært erhvervsområde for Novo
Nordisk”.
Enkeltområde 7.E8 udvides med et areal på få hundrede kvadratmeter, der er del af
Novo Nordisk’s ejendom og med lokalplanen overføres til byzone. Arealet har hidtil
indgået i det nord for beliggende enkeltområde 7.F4 – Landskabsområde omkring
Knardrupvej (i dag Jungshøjvej, red.). Landskabsområdet, der indgår ikke i regionens
grønne kiler, men er reserveret til fremtidig byudvikling, reduceres tilsvarende.
Enkeltområderne 7.F5 og 7.F6 for områderne omkring fortidsminderne Jungshøj og
Hyldhøj opretholdes, idet førstnævnte dog udvides mod syd, så det følger det
eksisterende matrikelskel. Erhvervsområdet 7.E8 reduceres tilsvarende.

Kommuneplan 2013 - Hidtidige enkeltområder
Hidtidige rammebestemmelser
7.B1 - Jungshøj.
Ud over de overordnede retningslinjer og de generelle rammebestemmelser gælder for dette
enkeltområde følgende rammebestemmelser:
1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.
Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål og kollektive anlæg, herunder
fælleshuse m.v.
Der skal udlægges areal til fælles friareal og parkering.
2. Bebyggelsesprocenten for området under eet må ikke overstige 60.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må til parcelhuse ikke overstige 30, til tæt-lav
boligbebyggelse ikke overstige 45 og til etageboligbebyggelse ikke overstige 80.
Bebyggelse kan opføres som parcelhuse eller som tæt-lav boligbebyggelse i 1 - 2 etager, samt
som etagehusbebyggelse i 3-4 etager, punktvis eventuelt højere. Der kan tillades
grundstørrelser mindre end 700 m2.
3. Der kan inden for området eller dele heraf opføres eller indrettes flere boliger på hver
parcel.
4. Området skal vejbetjenes via Jungshøjvej.
5. Områdets disponering, herunder udstykning, placering og udformning af bebyggelse samt
indretning og udformning af ubebyggede arealer, skal ske på grundlag af en samlet plan
under hensyntagen til bebyggelsens fremtræden på højdedraget ved den nordlige
byzonegrænse og til gravhøjen Jungshøj.
Af hensyn til gravhøjen ønskes en lavere udnyttelse af områdets nordøstlige del end i det
øvrige område.

6. Der skal fastsættes bestemmelser om udlæg af areal til fælles friareal, ubebyggede arealers
udnyttelse samt beplantning og afskærmning under hensyntagen til områdets fortidsminder.
Der skal fastsættes bestemmelser om offentligt tilgængelige stiforbindelser mellem
områdets gravhøje og videre til de tilstødende byområder.

7.E8 - Stationsnært erhvervsområde ved Tjørnehøj
Ud over de overordnede retningslinjer og de generelle rammebestemmelser gælder for dette
enkeltområde følgende rammebestemmelser:
1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: større administrationsvirksomhed
m.v. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontorformål,
herunder handels- og servicevirksomhed, institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet,
herunder uddannelse og lignende offentlige formål, samt lettere reparations-, montage- og
produktionsvirksomhed, laboratorier, værksteds- og lagerformål med tilknytning til
pågældende virksomhed, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i
området, uden at karakteren af administrationsområde brydes.
Der kan opføres eller indrettes enkelte boliger for personer med tilknytning til de pågældende
virksomheder.
Der kan udlægges areal til fælles friareal.
2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bebyggelse kan
opføres i 1-3 etager.
En bygnings facadehøjde må ikke overstige 13 m, og intet punkt af taget må være hævet mere
end 15 m over det omgivende terræn.
Som hovedregel skal den nordvendte skråning holdes fri for bebyggelse, og bygninger placeres
oven for denne. Underetagen af bebyggelse ved skråningens overkant kan dog frilægges,
således at bebyggelsen fremstår højere end ovenfor angivet.
3. Områdets disponering, herunder placering og udformning af bebyggelse samt anlæg af
veje og stier, skal ske på grundlag af en samlet plan under hensyntagen til bebyggelsens
fremtræden på højdedraget ved den nordlige byzonegrænse.
4. Der skal fastsættes bestemmelser om udformning og beplantning af ubebyggede arealer,
herunder beplantningsbæltet langs Måløv Byvej, under hensyntagen til gravhøjen
Tjørnehøj.
5. Der kan, i henhold til Fingerplan 2007, på særlige vilkår planlægges for bebyggelse til
kontorerhverv med et etageareal på mere end 1.500 m2.

7.E9 - Stationsnært erhvervsområde ved Hyldhøj
Ud over de overordnede retningslinjer og de generelle rammebestemmelser gælder for dette
enkeltområde følgende rammebestemmelser:
1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: større administrationsvirksomhed,
offentlige formål m.v.
Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontorformål, herunder
handels- og servicevirksomhed, institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet, herunder
uddannelse og lignende offentlige formål, samt lettere reparations-, montage- og

produktionsvirksomhed, laboratorier, værksteds- og lagerformål med tilknytning til
pågældende virksomhed, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området,
uden at karakteren af administrationsområde brydes.
Der kan opføres eller indrettes enkelte boliger for personer med tilknytning til de pågældende
virksomheder.
Der kan udlægges areal til fælles friareal.
2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.
Bebyggelse kan opføres i 1-3 etager.
En bygnings facadehøjde må ikke overstige 13 m, og intet punkt af taget må være hævet mere
end 15 m over det omgivende terræn.
Under hensyntagen til områdets gravhøje og de omliggende bolig- og erhvervsbebyggelser kan
der fastsættes bestemmelser om, at bebyggelse på udvalgte steder kan opføres med et større
etageantal og en større bygningshøjde.
3. Områdets disponering, herunder udstykning samt placering og udformning af bebyggelse,
skal ske på grundlag af en samlet plan, under hensyntagen til gravhøjen Hyldhøj.
4. Området skal vejbetjenes via Jungshøjvej. Der kan ikke etableres direkte adgang fra den
enkelte ejendom til Måløv Byvej.
5. Der skal fastsættes bestemmelser om udlæg af areal til fælles friareal, ubebyggede arealers
udnyttelse samt beplantning og afskærmning under hensyntagen til områdets fortidsminder.
Der skal fastsættes bestemmelser om offentligt tilgængelige stiforbindelser mellem
områdets gravhøje.
6. Der kan, i henhold til Fingerplan 2007, på særlige vilkår planlægges for bebyggelse til
kontorerhverv med et etageareal på mere end 1.500 m2.
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Fremtidige rammebestemmelser
Rammebestemmelserne for enkeltområderne 7.F4, 7.F5 og 7.F6 opretholdes uændret.
Rammebestemmelserne for enkeltområde 7.E8 ændres således:
7.E8 - Stationsnært erhvervsområde for Novo Nordisk
Ud over de overordnede retningslinjer og de generelle rammebestemmelser gælder for dette
enkeltområde følgende rammebestemmelser:
1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: større forsknings-, udviklings- og
administrationsvirksomhed m.v.
Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til administrations- og kontorformål, herunder
handels- og servicevirksomhed, institutioner med tilknytning til erhvervsmiljøet, herunder
uddannelse og lignende offentlige formål, samt lettere reparations-, montage- og
produktionsvirksomhed, laboratorier, værksteds- og lagerformål med tilknytning til
pågældende virksomhed, når de efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området,
uden at karakteren af administrationsområde brydes.
Der kan opføres eller indrettes enkelte boliger for personer med tilknytning til de pågældende
virksomheder.
Dele af området er fastlagt til beskyttelseszoner omkring gravhøjene Tjørnehøj, Hyldhøj og
Jungshøj. Der kan udlægges areal til fælles friareal.
2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bebyggelse kan
opføres i 1-4 etager inklusiv en tekniketage på tag.
En bygnings facadehøjde må ikke overstige 13 m, og intet punkt af taget eller tekniketagen må
være hævet mere end 18 m over det omgivende terræn.
Under hensyntagen til områdets gravhøje og de omliggende bolig- og erhvervsbebyggelser kan
der fastsættes bestemmelser om, at bebyggelse på udvalgte steder kan opføres med et større
etageantal og en større bygningshøjde.
Som hovedregel skal de nord- og vestvendte skråninger holdes fri for bebyggelse, og
bygninger placeres oven for denne. Underetager af bebyggelse ved skråningernes overkant
kan dog frilægges, således at bebyggelsen fremstår højere end ovenfor angivet.
3. Områdets disponering, herunder placering og udformning af bebyggelse samt anlæg af
veje og stier, skal ske på grundlag af en samlet plan under hensyntagen til områdets
gravhøje og bebyggelsens fremtræden på højdedraget ved den nordlige byzonegrænse.
4. Området skal vejbetjenes fra Måløv Byvej. Til Jungshøjvej kan der etableres stiadgang
samt sekundær vejtilslutning.
5. Der skal fastsættes bestemmelser om ubebyggede arealers udnyttelse samt om
beplantning og afskærmning, herunder beplantningsbælterne langs Måløv Byvej og
Jungshøjvej. Under hensyntagen til områdets gravhøje skal der fastsættes bestemmelser
om vej- og stiforbindelser gennem fortidsmindernes beskyttelseszoner.
6. Der kan, i henhold til Fingerplan 2013, på særlige vilkår planlægges for bebyggelse til
kontorerhverv med et etageareal på mere end 1.500 m2.

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 således vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse,
den 28. maj 2018.

Sign. Jesper Würtzen
Borgmester
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centerchef

