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HVAD ER EN LOKALPLAN?
I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestem-
melser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan 
skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner 
og forhold til anden planlægning, dels en række bestem-
melser, som angiver de præcise retningslinjer for området.

Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i 
gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at 
skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre 
borgernes mening.

HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER?
Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og 
Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, 
Rådhusbuen 1 i Roskilde,  på tlf. 46313508 eller via email til 
planogudvikling@roskilde.dk

LOKALPLANFORSLAG
Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles 
af Plan- og Teknikudvalget og nogle gange også af byrå-
det. Herefter fremlægger kommunen forslaget til offentlig 
høring. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, gælder 
midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet 
af forslaget.

Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den 
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Lokalplan-
forslaget findes digitalt på kommunens hjemmeside, men 
du kan også få en trykt udgave ved henvendelse til Plan- og 
Udvikling på rådhuset, på biblioteket og borgerservicecen-
trene i Jyllinge, Roskilde og Viby. Den offentlige høring 
varer mindst 8 uger. 

I løbet af denne periode kan andre myndigheder og natio-
nalparkfonde gøre indsigelse, og alle kan komme med be-
mærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget.

Forord



Høringssvar sendes til kommunen via roskilde.dk/indfly-
delse.

I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanfor-
slag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde 
eller anden inddragelse af interessenter.

ENDELIG LOKALPLAN
Når den offentlige høring er ovre, kan Plan- og Teknikud-
valget eller Byrådet vedtage lokalplanforslaget endeligt, 
eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, 
bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offent-
lighedsperioden. Når lokalplanen er vedtaget endeligt efter 
den offentlige høring, er planen retligt bindende for det 
pågældende lokalplanområde.

KLAGEMULIGHED
Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til 
Planklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgs-
mål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der 
kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er 
Erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagen 
samt en række organisationer.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af 
den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale 
Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på www.
borger.dk og www.virk.dk. Nærmere vejledning kan findes 
på www.naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et 
gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise 
klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 
delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan ind- 
bringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.
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Redegørelse

Lokalplanområdets beliggenhed
©SDFE

BAGGRUND
Byrådet har vedtaget en helhedsplan for halområdet i 
Jyllinge den 16. december 2015. Realisering af planen vil 
medføre, at området bliver udviklet til et dynamisk centrum 
for idræt, kultur og fritid, der giver liv og aktivitet i Jyllinge. 
I helhedsplanen er der planlagt en boligbebyggelse i områ-
dets østlige del. Før boligerne kan bygges, skal der udar-
bejdes en ny lokalplan. 

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet ligger i Jyllinge bymidte ved Lindbjergvej 
i den østlige del af halområdet. Det omfatter et areal på ca. 
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11.000 m2. Området er ubebygget og bliver ved lokalpla-
nens udarbejdelse primært brugt til fodboldbaner på græs. 
Langs Lindbjergvej er der et krat af træer og buske, som 
ikke skal bevares, når boligerne bliver bygget. Fodboldba-
nerne flyttes til idrætsområdet Spraglehøj, inden lokalpla-
nen bliver vedtaget. Terrænet inden for lokalplanområdet 
skråner ganske lidt fra syd mod nord. 

Vest for lokalplanområdet indrettes en ny aktivitetspark 
med mulighed for ophold, idræt og leg for alle aldersgrup-
per og stier på kryds og tværs, som vil forbinde bebyg-
gelserne rundt om parken. Helt mod vest ligger Jyllinge-
hallerne. Øst for lokalplanområdet på den anden side af 
Lindbjergvej ligger et parcelhuskvarter. Nord for området 
ligger børnehaven Lindehuset. Syd for lokalplanområdet 
ligger Sportsstien og på lidt længere afstand Jyllinge Skole.

FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplan 662 skal åbne mulighed for, at der kan bygges 40 
- 50 boliger inden for lokalplanområdet. Byrådet har inten-
tion om, at arealet anvendes til almene boliger, og de vil 
primært blive attraktive for små familier og seniorer.

Bebyggelserne omkring lokalplanområdet er opført i én 
etage, og den nye bebyggelse skal tilpasses omgivelsernes 
skala. Lokalplanen fastsætter derfor, at bebyggelsen nær-
mest Lindbjergvej højst må opføres i én etage, mens den 
kan stige til højst to etager ud mod aktivitetsparken.

Der skal være gode fysiske og visuelle forbindelser mellem 
parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og den nye aktivi-
tetspark. Lokalplanen stiller krav om, at der skal anlægges 
stier i forlængelse af parcelhuskvarterets villaveje. Det vil 
betyde, at man kan se aktivitetsparken fra Lindbjergvej, 

Helhedsplanens skitse til fremtidens 
halområde. I midten ses aktivitets-
parken, til højre de nye boliger ved 
Lindbjergvej, som lokalplanen giver 
mulighed for.

Skitse til bebyggelsesplan for 
lokalplanområdet. De blå bygninger 
opføres i én etage, de orange i to.
Planen viser, hvordan der skabes 
visuel og fysisk sammenhæng fra 
kvarteret til aktivitetsparken gennem 
boligbebyggelsen ved hjælp af stier. 



Redegørelse

og at man fra parcelhuskvarteret naturligt ledes hen til de 
grønne arealer.

Boligbebyggelsen får en god solorientering, og lokalplanen 
fastsætter, at den skal have attraktive friarealer på terræn. 
Det sikrer lyse boliger, en grøn sammenhæng mellem par-
celhuskvarteret og aktivitetsparken, og gode opholdsarea-
ler til beboerne i det fri. Lokalplanen fastsætter, at lokal-
planområdets bygninger skal have ens taghældning for at  
sikre arkitektonisk sammenhæng. Der er ikke noget krav 
om, at tage med ensidig taghældning skal have samme 
retning, eller at sadeltage skal være symmetriske.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes 
planlægning, hvis planlægningen er i strid med overord-
nede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der 
er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet 
nedenfor.

Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km. fra Roskilde 
Fjord og dermed inden for den kystnære del af byzonen. 
I henhold til Planlovens § 5a, stk. 4, og § 16, stk. 4, skal 
lokalplanen derfor gøre rede for, hvordan bebyggelse og 
anlæg påvirker kystlandskabet visuelt. 

Lokalplanen åbner mulighed for en lav bebyggelse på højst 
to etager, hvilket svarer til den maksimale bebyggelses-
højde i Jyllinge. Roskilde Kommune vurderer derfor, at 
realiseringen af lokalplanens muligheder ikke vil påvirke 
kystlandskabet visuelt.

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

Billederne viser en tur ned af Lind-
bjergvej fra nord mod syd. Lokalpla-
nområdet ligger på højre hånd. På 
venstre hånd ligger det eksisterende 
parcelhuskvarter med de karakte-
ristiske lave parcelhuse i én etage. 
Bebyggelsen inden for lokalplan-
området må ikke være højere end 
én etage nærmest Lindbjergvej, så 
eksisterende og ny bebyggelse har-
monerer i skala.
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af visse arter (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007), kan 
et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen 
kan betyde, at

• planen kan skade de udpegede internationale natur-
beskyttelsesområder (habitat-, fuglebeskyttelses- og 
Ramsarområder),

• yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område for de dyrearter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra a), kan blive beskadiget eller ødelagt, 
eller

• de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 0,5 km. fra Roskilde Fjord og 
dermed inden for oplandet til fjorden som Natura 2000-om-
råde. Der er ikke registreret beskyttede arter inden for 
lokalplanområdet, og området ligger midt i Jyllinge by. 

Roskilde Kommune vurderer derfor, at realisering af lo-
kalplanens muligheder ikke kan skade de internationale 
naturbeskyttelsesinteresser.

Kommuneplan 
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplan 2016´s 
rammeområde 8.D.1, som må bruges til forskellige of-
fentlige formål samt boligformål. Rammebestemmelserne 
fastsætter, at etageantallet inden for lokalplanområdet 
maksimalt må være tre, at den maksimale bygningshøjde 
ikke må overstige 10 meter, og at den samlede bebyggel-
sesprocent for rammeområdet som helhed ikke må over-
stige 30.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med ram-
mebestemmelserne.
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Gældende byplanvedtægt eller lokalplan
Der findes ved udarbejdelsen af lokalplan 662 ingen by-
planvedtægt eller lokalplan for lokalplanområdet. 

Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for 
lokalplanområdet, som er uforenelige med lokalplanens 
formål.

Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byg-
geri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en 
påvirkning på nabokommunerne.

Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet via to boligveje fra 
Lindbjergvej. 

Skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger indenfor Baunehøj-skolens 
distrikt. Skolen har kapacitet til den boligudbygning, som 
lokalplanen giver mulighed for. 

Forsyning
Lokalplanområdet ligger i naturgasområde, og ny bebyg-
gelse skal tilsluttes naturgasnettet. 

Området er separatkloakeret. Derfor skal spildevand og 
regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spilde-
vandsanlæg.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive 
regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, 
give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfla-
devand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hoved-
regel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for 
grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan 
ske uden ulemper for naboer. 

Der er langt til nærmeste nabo mod 
syd, Jyllinge Skole
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Roskilde Kommunes vandforsyningsplan 2012-17 fastsæt-
ter, at lokalplanområdet ligger i et forsyningsområde, der 
forsynes med vand fra Jyllinge Vandværk, og ny bebyggelse 
forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DONG 
Energy.

Teledækning
Lokalplanområdet har primært mobildækning fra antenner 
placeret ved Jyllingehallerne og Jyllinge Skole ved lokalpla-
nens udarbejdelse.

Kulturhistorie 
Roskilde Museum har i henhold til Museumslovens § 23 
foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet. Der er 
ikke tidligere registreret fortidsminder på arealet, og der 
har tidligere været udført jordarbejde og terrænregulering i 
forbindelse med anlæggelse af boldbaner. Sandsynligheden 
for tilstedeværelsen af bevarede jordfaste fortidsminder er 
således meget lille. Det vurderes derfor, at fremtidigt jord-
arbejde på det pågældende areal ikke vil indebære risiko 
for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Miljøscreening 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter, som trådte i kraft den den 10. 
maj 2017, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, 
hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig ind-
virkning på miljøet. 

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for 
fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov 
om miljøvurdering, og disse planer skal derfor »screenes«, 
dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering 
af, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Ud 

Nærmeste nabo mod nord er børne-
haven Lindehuset. Lokalplanområ-
dets bebyggelse nærmest Lindehu-
set vil - lige som Lindehuset - bliver 
opført i én etage.



Bestemmelser

fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af 
miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund 
af »screening« af lokalplanforslag 662, ikke er behov for at 
fortage yderligere miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Bæredygtighed
Roskilde kommune har udarbejdet en bæredygtighedsprofil 
for af lokalplanforslag 662, som redegør for i hvilken grad 
lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af 
relevans for planlægningen. Resultatet er illustreret med 
rosetten i figuren til venstre, som viser, at projektet især 
understøtter den gode sammenhæng mellem nabobebyg-
gelserne og arkitektur i menneskelig skala. Samtidig er der 
nem adgang til grønne arealer for hele kvarteret - ikke bare 
for beboerne i selve lokalplanområdet.

Forurening
Jorden i området forventes at være lettere forurenet af 
stoffer fra trafik, røg og andre diffuse kilder. Ved bygge- og 
anlægsarbejder og/eller ændringer af arealanvendelsen 
kan der derfor være krav om, at ejer eller bruger skal sikre 
mod kontakt med den lettere forurenede jord, og flytning af 
jord skal anmeldes til kommunen. 

Generelt gælder, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, 
der opdager en forurening af jorden, skal standse arbejdet 
og underrette kommunen.
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Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 1529 
af 23. november 2015 samt §1, nr. 2 og 8 i lov 179 af 24. 
februar 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 
2 nævnte område i Roskilde Kommune.

§ 1 FORMÅL
Det er lokalplanens formål at sikre, at

• lokalplanområdet udlægges til boligbebyggelse med en 
maksimal bebyggelsesprocent på 40

• boligbebyggelsen tilpasses omgivelserne i skala

• der skabes gode visuelle og fysiske forbindelser mel-
lem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivi-
tetsparken

• boligbebyggelsen får god solorientering og attraktive 
friarealer på terræn

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter 
den del af matrikelnummer 10ng af Jyllinge By, Jyllinge, 
som er vist på kortbilaget. Matrikelnumre, der udstyk-
kes fra denne del af 10ng efter 1. april 2017, er omfattet af 
lokalplanen.

2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone.
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§ 3 ANVENDELSE
3. 1
Lokalplanområdet må kun bruges til boligformål i form af 
etageboliger eller tæt/lav-byggeri med lodrette lejligheds-
skel. Begge boligformer må etableres inden for lokalplan-
området samtidig.

§ 4 UDSTYKNING
4. 1
Lokalplanområdet må udstykkes af matrikelnummer 10ng 
af Jyllinge By, Jyllinge. Derudover må der ikke udstyk-
kes inden for lokalplanområdet, med mindre der opføres 
private tæt-lav boliger. Disse må i givet fald udstykkes som 
selvstændige matrikler.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5.1 Veje 
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Lindbjergvej via 
to boligveje, som vist på kortbilag 3. Boligvejenes tilslutning 
til Lindbjergvej skal af trafiksikkerhedsmæssige grunde 
placeres med en afstand på mindst 25 meter til overkørs-
ler til villavejene Lindbjergvej 21-35, Lindbjergvej 37-51 og 
Sportsvej. Boligvejene skal anlægges i en bredde på mindst 
5 meter og udføres med vendepladser for enden. Vejene 
skal have fast belægning af f. eks. asfalt eller natursten. 

Langs Lindbjergvej skal der plantes løvfældende træer 
med en maksimal højde på ti meter - f.eks. olmstedløn 
(Acer platanoides ’Olmsted’), fyldtblomstret fuglekirsebær 
(Prunus avium ’Plena’) eller bredbladet røn (Sorbus latifo-
lia ’Atro’). Langs boligvejene skal der plantes løvfældende 
prydtræer som f. eks. paradisæble.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske 
fra Lindbjergvej og to boligveje, som her er 
vist med blåt.
Stier vist med gult vil forbinde Lindbjer-
vej med Aktivitetsparken vest for det nye 
boligområde.

Grønne lommer mellem parkeringsplad-
serne skal sikre, at parkeringen får et 
grønt præg.
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Eventuel belysning skal udføres som armaturer med ned-
adrettet belysning og en maksimal højde på fire meter. 

5.2 Stier
Stierne a-a, b-b, c-c og d-d skal placeret som vist princi-
pielt på kortbilag 3. Stien a-a skal placeres langs lokalpla-
nområdets nordlige afgrænsning. Stierne b-b, c-c og d-d 
skal placeres i lokalplanområdets grønne kiler i forlæn-
gelse af villavejene Lindbjergvej 21-35, Lindbjergvej 37-51 
og Sportsvej, så der er kig fra parcelhuskvarteret til Aktivi-
tetsparken.

Alle stierne skal ledes fra Lindbjergvej til lokalplanområ-
dets vestlige afgrænsning, så de kan kobles til Aktivitets-
parkens stier. Alle stierne skal anlægges i en bredde på 
mindst 2 meter med en fast belægning af f.eks. asfalt, grus 
eller natursten.  

Eventuel belysning skal udføres som armaturer med ned-
adrettet belysning og en maksimal højde på fire meter.

5.3 Parkering 
Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1½ 
parkeringsplads per bolig. For små boliger på højst 50 m2 
gælder det dog, at der skal udlægges areal til parkering 
svarende til én parkeringsplads per 100 m2 etageareal. Der 
skal anlægges mindst én parkeringsplads per bolig. De 
resterende parkeringspladser skal anlægges, når Byrådet 
kræver det.

Parkeringspladser skal placeres langs lokalplanområdets 
to boligveje. Der må ikke placeres parkeringspladser med 
direkte overkørsel til Lindbjergvej. Der må ikke placeres 
parkeringspladser i lokalplanområdets grønne kiler. For at 
sikre parkeringspladser med grønt præg må parkerings-
lommer højst omfatte fire parkeringspladser, der skal 

Regler for placering af bebyggelse. Inden 
for det blå område må der ikke opføres 
bebyggelse (§ 6.2). Inden for det gule om-
råde må der ikke opføres byggeri på mere 
end én etage. Inden for det røde område 
må der placeres bebyggelse på op til to 
etager. De stiplede blå streger angiver 
de to boligvejes principielle placering, 
hvor der ikke kan opføres bebyggelse. 
De orange streger angiver placeringen af 
stier. Se også kortbilag 3.

Variation med vandrette forskydning, 
knæk eller portåbninger i stokke længere 
end 30 meter.
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adskilles af grønne lommer. 

Eventuel belysning skal udføres som armaturer med ned-
adrettet belysning og en maksimal højde på fire meter. 

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6. 1 
Den samlede bebyggelsesprocent inden for lokalplanområ-
det må ikke overstige 40.

6. 2
Al bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 ud-
pegede arealer til byggeri. Det gælder også mindre bygnin-
ger omfattet af § 6.5.

Bebyggelse må ikke placeres nærmere

• vejskel til Lindbjergvej end 5 meter

• lokalplanens afgrænsning mod syd end 2 meter

• lokalplanens afgrænsning mod vest end 2 meter

• lokalplanens afgrænsning mod nord end 7 meter

Bebyggelse skal placeres i stokke i en øst/vest-gående 
hovedretning. Bygningsdybden må ikke overstige 11 meter. 
Stokkene skal brydes op i længder på højst 30 meter eller 
varieres med vandrette forskydninger, knæk eller portåb-
ninger. 

6. 3
Bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager (byggefelt 
2). Dog må bebyggelsen nærmere end 12 meter til skel til 
Lindbjergvej ikke opføres i mere end én etage (byggefelt 
1), undtaget er de sydligste boliger ud mod p-pladsen på 

Bebyggelse i én etage. Bebyggelse i to etager.

Bebyggelsen skal opføres med én af tre 
tagformer: Flade tage, tage med ens, ensi-
dig hældning eller saddeltage med samme 
taghældning. Tage med ensidig hældning 
og saddeltage må have en hældning på 
højst 30 grader ligesom den maksimale 
hældning på parcelhusene øst for Lind-
bjergvej.
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Lindbjergvej. Byggefelterne er vist på kortbilag 3.

Maksimale højder for bygninger i én etage

tagform Facadehøjde (m) Højde til tagryg (m)

saddeltag 4,0 7,0

ensidig  
taghældning

Lav facade: 4,0 
Høj facade: 6,0

6,0 

fladt tag 4,0 4,0 

Maksimale højder for bygninger i to etager

tagform Facadehøjde (m) Højde til tagryg (m)

saddeltag 7,0 10,0

ensidig  
taghældning

Lav facade: 7,0 
Høj facade: 8,5

8,5 

fladt tag 7,0 7,0

Alle højder er inklusiv sokler. Sokler må ikke være højere 
end ½ meter. Facadehøjde måles fra terræn til ydervæg-
gens lodrette skæring med oversiden af taget.

6. 4
Bebyggelsen skal opføres med én af følgende typer tag-
former. Mindre dele af bebyggelsen må udføres med andre 
typer tagformer end hovedtagformen, så længe hovedtag-
formen fremstår som dominerende og arkitektonisk sam-
lende.

• flade tage med en maksimal hældning på 1:40

• tage med ens, ensidig hældning med en hældning på 
højst 30 grader

Gyldenstensvænge i Frederikssund. Ek-
sempel på, hvordan bebyggelsen inden for 
lokalplanområdet kan komme til at se ud.

Lokalplanen tillader kun småbygninger 
foran hver enkelt bolig ud mod boligvejen i 
begrænset omfang. Parkering skal brydes 
op med grønne lommer. Eventuelle hække 
ud mod boligvejene må ikke være højere 
end 1½ meter. Billedet fra Kartoffelræk-
kerne i København viser det hyggelige 
gaderum, der opstår, når der er visuel 
sammenhæng mellem gaden og boliger-
ne. Billedet viser også, at kantstenspar-
kering i begge sider af vejen uden opbrud 
kan komme til at dominere vejen.
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• saddeltage med samme hældning på tagfladerne på 

højst 30 grader

6. 5
Fælles skure til cykler, opbevaring af affald og lignende må 
højst udgøre 3 m² pr. bolig. Derudover må der til hver bolig 
kun ligge én småbygning med en bredde på højst 1½ meter 
ud mod boligvejene.

Småbygninger må ikke være højere end 2,5 meter. De må 
opføres med en taghældning på maksimalt 30 grader.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7. 1
Facader skal være udført med et af følgende hovedmate-
rialer. Mindre dele af bebyggelsen må udføres med andre 
materialer, så længe hovedmaterialet fremstår som domi-
nerende og arkitektonisk samlende.

• Træ i sorte, grå eller brune nuancer

• Mat pladebeklædning i sorte eller mørkegrå nuancer

• Skifer

• Pudsede, hvide overflader 

Synlige sokler skal udføres i beton i nuancer, som harmo-
nerer med facadernes hovedmateriale.

Altaner må maksimalt have en dybde på 1,2 meter ud fra 
facaden.

7. 2
Tage skal beklædes med tagpap eller tagvegetation.

Der må ikke etableres kviste på bebyggelsen. 
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Tagvinduer er tilladt, så længe de er plane med tagfladen, 
og tagpap eller tagvegetation fortsat er de dominerende 
tagmaterialer. Skorstene må maksimalt række en meter 
op over tagfladen, og grundplanet på en skorsten må ikke 
overstige 0,7 m2. Skorstene skal udføres med samme ma-
terialer og farver som bebyggelsen i øvrigt.

7. 3
Vinduer og døre skal fremstå med ensartet materiale- og 
farvevalg for hele bebyggelsen. Vinduer må ikke fremstå 
som sammenhængende vandrette vinduesbånd på tværs af 
boliger.

7. 4
Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene 
og lignende på bygninger. Paraboler må kun placeres på 
terræn. Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi, 
skal anlæg placeres på tagfladerne, og de må ikke blænde. 
Tagpap eller tagvegetation skal fremstå som dominerende 
tagmaterialer. Der må etableres luftindtag og afkast fra 
faldstammer, varmepumper og lignende med den forud-
sætning, at anlæggene ikke rækker mere end 0,7 meter op 
over tagfladen, og at de udføres i en farve, som harmonerer 
med tagmaterialet.

7.5
Der må udelukkende sættes vejnavneskilte, husnummer-
skilte, nummerskilte og lignende skilte op i lokalplanom-
rådet, som hører hjemme i et boligområde. Der må højst 
sættes én flagstang op per bolig, Flagstænger må højst 
være 6 meter høje. 

Eventuel udvendig solafskærmning som f. eks. markiser og 
persienner skal være ensartet for hele bebyggelsen.

Privat
haveareal
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7. 6
Alle småbygninger skal være udført i samme materialer 
som bebyggelsen i øvrigt eller i sortmalet eller sortbejdset 
træ. Småbygningers tage skal være beklædt med tagpap 
eller tagvegetation.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN
8. 1 
Bebyggelsen skal have et samlet udendørs opholdsareal, 
som svarer til 100 % af bebyggelsens etageareal. De dele 
af de ubebyggede arealer, som ikke udnyttes til veje, stier, 
parkering, adgang til boligerne og terrasser skal fremstå 
grønne eller med permeable belægninger for at mindske 
behovet for afledning af regnvand.

Til hver bolig skal der ud mod boligvejene udlægges et 
privat haveareal. Mellem boligstokkene – på modsat side af 
boligvejene – skal de udendørs opholdsarealer udlægges 
som grønne kiler og indrettes til fælles faciliteter såsom 
legepladser, boldbaner, grill-pladser og lignende. Der 
må også anlægges private havearealer ud mod de fælles 
grønne områder.

8. 2
Terrænet må højst reguleres med +/- 1 meter og skal 
fremstå uden tekniske skråninger eller støttemure efter 
endt regulering. Der må ikke reguleres nærmere skel eller 
lokalplanområdets afgrænsning end 1 meter.

8. 3
Private haver til den enkelte bolig må hegnes med hæk 
eller levende hegn med en maksimal højde på 1½ meter. 
Fælles oplagspladser nævnt i § 8.4 må hegnes med hæk, 

Fælles
grønne
områder Boligvej

Opholdsarealer skal udnyttes til pri-
vate haver langs boligvejene og til fælles 
grønne områder på den modsatte side af 
boligerne.

Terrænet må højst reguleres 
med +/- en meter i forhold 
til eksisterende terræn, som 
er vist på kortbilag 1.

Ved tekniske skråninger 
forstås hældninger på mere 
end 1:3.
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levende hegn, eller sortmalede, sortbejdsede eller tjærede 
træhegn med en maksimalt højde på 1,8 meter. Derudover 
må der ikke hegnes inden for lokalplanområdet eller langs 
lokalplanområdets grænser.

8. 4
Fælles oplagspladser til renovation og genbrugsøer for 
bebyggelsen skal placeres i lommer mellem boligstok-
kene eller ud mod boligvejene. De må ikke placeres ud mod 
Lindbjergvej, medmindre de er gravet ned.

8.5
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både 
må ikke opbevares på fælles ubebyggede arealer.

8.6
Der må ikke etableres udendørs belysning bortset fra 
belysning monteret på facader eller de armaturer, som er 
nævnt i § 5.

§ 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYG-
GELSE
Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal boligveje, parke-
ringsarealer og fælles friarealer – herunder legepladser - 
være anlagt. Arealerne skal seneste være beplantet først-
kommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Dette 
gælder også vejtræer. Bebyggelsen skal ligeledes være 
tilsluttet kollektiv vand- og naturgasforsyning samt offent-
ligt spildevandsanlæg. 

§ 10 AFLYSNING AF LOKALPLAN
Der findes ingen gældende byplanvedtægt eller lokalplan 
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for lokalplanområdet ved denne lokalplans udarbejdelse.

En undersøgelse af gældende servitutter på matrikelnum-
mer 10ng af Jyllinge By viser, at ejendommen er omfattet 
af servitut af 20. maj 1925 om færdelsret og hegn. Servitut-
ten drejer sig om færdselsret og hegn ved præstehaven og 
har derfor ingen betydning for denne lokalplans område. 
Undersøgelsen viser også, at en del af matrikelnummeret 
er omfattet af lokalplan 1.49. Det gælder dog ikke det om-
råde, som er omfattet af lokalplan 662. Begge servitutter 
fastholdes.

§ 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge Planlovens § 18 kun udnyttes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser. 

For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byg-
geloven og Planloven.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, 
at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav 
om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i 
planen.

Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag ud-
gør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem.
dk.
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§ 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstå-
ende lokalplan endeligt.
Roskilde Byråd den 29. maj 2019

Joy Mogensen, borgmester 

Henrik Kolind, kommunaldirektør



Kortbilag 1 - Eksisterende forhold
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Kortbilag 2 - Matrikelkort
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Kortbilag 3 - Fremtidige forhold
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