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Holbæk Kommune har den 7. juli 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 19.07 Plejecenter ved Sønderstrupvej, Tøllø-

se til udsendelse i offentlig høring. 

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra d. 9. juli 2015 til d. 3. september 2015.



Baggrund

Lokalplanens indhold
Borgerinddragelse

Kommuneplan 2013-2025
Eksisterende lokalplaner

Trafikforhold
Offentlig service
Energi og forsyning

Servitutter
Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder



Baggrund

plejecentre, mens andre skal erstattes af nye byggerier. Som led i

herunder

og vest for plejecenteret;

omgivelserne;

samt

plejecenterets beboere og brugere.



boliger.

Desuden er der i kommuneplanen udlagt perspektivarealer vest og

Kommuneplanens Landskabsplan beskriver landskabet omkring

desuden muligheder for naturoplevelser.

Lokalplanens indhold

2. Dertil

Bebyggelsen
Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne

skel mod eksisterende naboer end 6 m.

mellem by og land.

Mod nord og nordvest kan der etableres beplantning, mens der

ind.
Opholdsarealer
Lokalplanen sikrer offentlig adgang med sti- og vejforbindelse til de

dag benyttes som fodboldbane og cirkusplads. Det sikres, at ca.

 Langs den sydlige og vestlige del af

planforslagenes realisering, men lokalplanforslaget stiller krav om at
1-C2).

af plejehjem

Principsnit som viser den maksimalt



byen og landskabet.

Borgerinddragelse

vil tage stilling hertil, inden planerne kan vedtages endeligt.

De statslige vandplaner

retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner.

mulighed for institutioner), dels fordi institutioner (herunder

vandplaner.

er:

ligt nedsives.

ledes til et regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning). Indenfor

drikkevandsinteresserne er det ikke muligt at etablere bygninger
med metaltag og metaltagrender.

eller ved nedsivning i faskine.

med vandplanernes retningslinjer.
Det er derudover vurderet, at lokalplanforslaget er i

Kommuneplan 2013-2025



Rammebestemmelserne for 19.B02 fastholdes uforandret.
Rammebestemmelserne for 19.B14 opdeles i to anvendelser,

lokalplanens endelige vedtagelse.

I forbindelse med Kommuneplan 2013-2025 blev der udarbejdet en

Eksisterende lokalplaner

Kommunes vurdering, at den, af denne lokalplan muliggjorte, nye

Trafikforhold

Veje og parkering

ankomstarealet ved det nye plejecenter.

pr. bolig (svarende til 39 p-pladser ved 65 boliger).

pladser pr. bolig (svarende til 20 p-pladser ved 65 boliger).
Antallet af handicap-pladser bestemmes i henhold til
bygningsreglementets bestemmelser. Derudover sikrer lokalplanen
minimum 2 pladser til minibusser.



samt til vareindlevering.
Stier

gives plads for det nye plejecenter samtidig med, at stien bliver en

Offentlig service

der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til

information se kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.

omkring 800 meter fra Elverdamsskolen. Udover de kommunale

meter fra bebyggelsen.

Energi og forsyning

Spildevandsledning
Kabel, SEAS-NVE

Energiforsyning

slutbrugerne.

Varmeforsyning



opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for

kollektiv varmeforsyning.

lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt

energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

bestemmelser om tilslutning til et

betingelse for ibrugtagning af ny

som lavenergibebyggelse. Ved

byggetilladelsen opfylder de
energirammer for energibygninger, der er
fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

vandforsyningsplan.

kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder

vejledning.

Regn- og spildevand

separatkloakeres jf. Spildevandsplanen. projekterende til at kontakte de
respektive forsyningsvirksomheder og
myndigheder tidligt i projekteringsfasen

vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af

Kommune.

biodiversiteten.



indeholde 65 plejeboliger. 

40 %.

indviet i august 2014 med halvtimesdrift mellem de respektive
stationer. Derudover er der togforbindelse mod Slagelse samt

Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR)

Sundhed og trivsel

- offentlig transport - (bus ca. 400 m og tog ca. 1 km)

lokalplanforslaget bl.a. at der etableres niveaufri adgang til byggeriet

forbindelse med plejeboligerne, hvor landskabet bearbejdes mht.

Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig

overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende

OBS.



opholdsarealer, parker og lignende: - vejledning nr. 4, 2006, samt

Jordforurening

vidensniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord eller
jordforurening, skal arbejdet indstilles og

til jord@holb.dk

Fund og fortidsminder

offentliggjort som bilag til planforslaget.

bebyggelse tilpasses omgivelserne bl.a. gennem den

sammen med planforslaget.



Servitutter

(dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er

Forbehold

af ledningerne) i forbindelse med lokalplanen:

mv.

Bindingkort.
Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses.

mv.

Bindingkort.
Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses.

Kablet er ikke tinglyst.

Bindingkort.
Kablernes placering er i strid med lokalplanen og kablerne skal
flyttes.

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder



lokalplanen ingen handlepligt. Eksisterende lovlig anvendelse kan

Hjemmel

1.1

dagcenter,

2.1

2.2

3.1
samt andre funktioner i relation hertil, herunder opholdsarealer, adgangsveje, stier og p-pladser.

2

fysioterapi og lignende.

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4
fra skel, vej og sti.

5.5



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

bebyggelse.

7.1

7.2 Vej A1-A2

granit, betonsten el. lign.

7.3 Der skal etableres vejforbindelse mellem punkt B1 og B2
m bredde. 

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9 Der skal etableres stiforbindelse mellem punkt C1 og C2

1-C2.

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4
generende for omgivelserne.

9.1



9.2

9.3

9.4

.

9.5

bredde.

9.6

9.7

10.1 Der skal etableres belysning til plejecenterets udearealer, herunder ankomstareal, i form af parklamper, pullertlamper, udvendig

10.2 Der skal etableres belysning langs veje og stier. Belysning skal udformes med en nedadrettet lyskilde, som sidder maksimalt 4

yderligere information.

11.1

hensyntagen til nabobebyggelse.

11.2

12.1

12.2

12.3 Tagvand og overfladevand fra opholdsarealer, stier og vej B1-B2

12.4

13.1

den 58 dB.

14.1

Vej A1-A2 og B1-B2



efter BR2008, kap. 1.6.

15.1

15.2

16.1

16.2

indberettes til PlanSystemDK.

16.3

16.4

17.1



Kortbilag 1 Luftfoto

Lokalplanområde Mål: 1:10.000



Kortbilag 2 Område- og matrikelkort

Lokalplanområde Mål: 1:2.500

Areal der oveføres fra landzone til byzone



Kortbilag 3 Bindingskort

Mål: 1:1.000

Afløbsledninger 

(omlægges)

Regnvandsledning



Kortbilag 4 Anvendelsesplan

Mål: 1:1.000

Rekreativt grønt område

Beplantningsbælte

Område for parkering
og indkørsel

Adgangsvej A1-A2 i min. 6,5 m bredde
(principiel linjeføring)

Offentlig grusvej B1-B2 i min. 3 m bredde
(principiel linjeføring)

Offentlig gangsti C1-C2 i min. 1,5 m bredde
(principiel linjeføring)

B1

C1

C2

B2

A1

A2

Byggefelt

Lokalplangrænse
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Kortbilag 5 Illustrationsplan

Plejecenter

Sø
(regnvandsbassin)

Parkering

Parkering

Sø
nd

er
st

ru
pv

ej

Lokalplanområde Mål: 1:1.000
Illustrationsplanen viser et eksempel på det byggeri, som muliggøres 
med lokalplanen. Illustrationsplanen er ikke bindende.



Kortbilag 6 Illustration af bebyggelsen

Visualisering af plejecenterets hovedindgang

Visualisering af plejecenteret set fra Sønderstrupvej i øst

Illustrationerne viser et eksempel på det byggeri, som muliggøres 
med lokalplanen. Illustrationerne er ikke bindende.


