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Hvad er en lokalplan? 
 
Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at 
udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. 
Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokal-
plan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- 
eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. 
 
Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere 
og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, her-
under blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anven-
delse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens 
lokalplaner kan ses på www.rudersdal.dk 
 
En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan 
indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som 
kommuneplanen giver. 
 
Offentlighedsperiode 
 
For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for ind-
flydelse på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen offentliggø-
re et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg. 
 
Dette Forslag til Lokalplan 245 for et område ved Solbjærget er 
fremlagt fra og med den xx. xxxxx  til og med den xx. xxxxx . Har 
du indvendinger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du 
skrive til Kommunalbestyrelsen inden den xx. xxxxx . 
 
Kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, når even-
tuelle indvendinger eller ændringsforslag har været behandlet. 
 

 
Kort visende lokalplanområdets placering i kommunen 
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Redegørelse 
 
Indledning og baggrund 

Mellem 1950 og 1953 byggede Lejerbo 72 gulstenshuse i en etage 
med udnyttet tagetage på Solbjærget. Husene blev tegnet af arki-
tekten Paul Marstrand, og blev opført som såkaldte ”statslånshu-
se”. De var således baseret på statslånsordningen "Laan til Bolig-
byggeri", som blev etableret i 1938, hvilket var et politisk initiativ, 
som skulle give et løft til boligbyggeriet for enfamiliehuse. Stats-
lånshusene er ofte kendetegnet ved, at de er mindre, enkelt udfør-
te murede huse.  
  
Husene i området ved Solbjærget fremtræder med en nærmest 
kvadratisk grundplan med teglhængte saddeltage i rødt tegl med 
sternbrædder i træ på gavle. 
 
Solbjærget er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø indenfor tema-
et parcelhuskvarterer og velfærdssamfundets byggerier. De oprin-
delige statslånshuse er bevaringsværdige. 
 

 
 

Gaderum med karakteristisk gavlmotiv. 

Statslånshusenes sparsommelige areal har medført, at det kun er 
få huse, der står i deres oprindelige form, idet der har været fore-
taget mange tilbygninger. Området kan derfor risikere at miste sin 
karakter, på grund af manglende regulering af tilbygninger og af 
sekundær bebyggelse. 
 

 
 
 

3D model af området med den oprindelige bebyggelse markeret. 
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Solbjærgets Ejerlaug har på deres generalforsamling i 2013 ved-
taget at anmode kommunen om at få udarbejdet en lokalplan, der 
skal sikre, at det nuværende helhedsindtryk af kvarteret bevares. 
  
Ejerlaugets bestyrelse har i forudgående drøftelser med forvaltnin-
gen udtrykt bekymring for, at helhedsindtrykket af kvarteret, som i 
dag stadig fremstår relativt homogent, med de markante gule gav-
le og røde tage, ødelægges ved opsætningen af solfanger- og 
solcelleanlæg. 
 
Byplanudvalget har på den baggrund besluttet, at udarbejde en 
bevarende lokalplan for et område ved Solbjærget. 

Lokalplanområdets eksisterende forhold  

Bebyggelsen Solbjærget er placeret langs tre veje Solbjærget, 
Solbjærgsvinget og Soldraget. De oprindelige statslånshuse orien-
teres forskelligt langs vejene.  
 
Den østlige del af vejen Solbjærget har et langt buet forløb. Huse-
ne ligger vinklet i forhold til vejen, og vinklingen følger vejens kur-
ve, så de nordligste huse er øst-vest vendte mens de sydlige næ-
sten er sydøst-nordvest vendte. 
 
Ved den vestlige del af vejen Solbjærget, der følger en let S-kurve, 
er husene gavlvendte og følger også vejens kurve. Endelig ses en 
række huse langs Soldraget, der på strækningen har et helt lige 
forløb. Husene er her vinklet så de er orienteret øst-vest. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det særligt karakteristiske ved bebyggelsen er husenes gavlprofi-
ler, som markerer sig som et let genkendeligt tema, som løber 

Ortofoto (2018 sommer) af området. 
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gennem hele området. Dette indtryk forstærkes af de fint klippede 
hække, der indrammer hver parcel. 
 
Når man bevæger sig rundt på vejene langs bebyggelsen, oplever 
man husenes harmoniske rytme og klare sammenhæng.  
 
Området ligger i tilknytning til det fredede skovareal mod nord med 
udsigt over Sjælsø. Mod vest er der et friareal bestående af tæt 
skov, med en sti der forbinder vejene Hyldeskovvej og Solbjærget. 
 
I områdets nordvestlige hjørne ligger et grønt friareal med en sø, 
omgivet af enkelte fritstående træer på en klippet græsflade, der 
bryder det ellers ensartede boligområde.  
 
Oplevelsen af nærheden til naturen understøttes af det grønne 
vejbillede, der især udgøres af områdets hække og træer. 

Lokalplanens formål og indhold 

Det er lokalplanens formål at sikre, at områdets bevaringsværdier 
beskyttes og at det ensartede udtryk, der stadig præger bebyggel-
sen sikres og fastholdes. Dog skal der stadig være mulighed for 
udvikling i området, men således at fremtidig bebyggelse og udvi-
delse sker, efter en samlet planlægning. 
 
For at den bevaringsværdige bebyggelsesstruktur og rytme kan 
aflæses bør tilbygninger mod vejen undgås. Lokalplanen fastlæg-
ger bestemmelser, der skaber mulighed for opførelse af tilbygnin-
ger og sekundær bebyggelse, der respekterer en synlig fremtræ-
den af de oprindelige statslånshuse. 
 
Nærværende lokalplan skaber på fire forskellige måder mulighed 
for, at der kan ske udvidelse af boligarealet  
Udvidelsen kan ske i form af fire forskellige tilbygningstyper, som 
sætter rammerne for placering, form, størrelse og anvendelse af 
materialer. Tilbygningernes form skal enten harmonere med eller 
underlægge sig det oprindelige statslånshus. Desuden skal tilbyg-
ningerne have en placering, som er forskudt, så det oprindelige  
statslånshus kan aflæses. 
 
En del af kvaliteten for området er nærheden til naturen, smukke 
friarealer og grønne vejforløb. Lokalplanen sikre bevaring af græs-
rabatter, hække, bevaringsværdige træer og åbenhed i friarealerne 
og vejforløbene. 
 
Bevaring af bebyggelse og beplantning 
Bevaringsværdig bebyggelse 
De oprindelige statslånshuse er bevaringsværdige, da de i kraft af 
deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er 
fremtrædende eksempler på periodens statslånshuse.  
 
Denne lokalplan udpeger alle de oprindelige statslånshuse som 
bevaringsværdige, da det er på grund af samspillet mellem stats-
lånshusene, at områdets særlige karakter og miljømæssige sam-
menhæng opleves. 
 

Sti der forbinder Hyldeskovvej og Solbjærget. 

Det grønne område med sø. 

 

Det grønne areal ved Sjælsø set fra Solbjærg-
svinget. 

Skitse af statslånshusene med vindfang. 
Tegnet af J. Schmidt i 1959. 
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Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at bevarings-
værdige bygninger ikke må nedrives, samt hvordan de må tilbyg-
ges og ombygges. 
 
Bevaringsværdig beplantning 
Lokalplanen udpeger bevaringsværdige enkelttræer i lokalplanens 
delområder B og C, se kortbilag 3, som udgør bebyggelsens fælles 
friarealer. Udpegningen er foretaget på basis af en analyse og en 
registrering af de enkelte træer i forhold til træernes levedygtighed, 
restlevetid samt deres størrelse og deres identitetsgivende karak-
ter. 

Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Fingerplan 2017 
Området ligger, som resten af kommunen, i Fingerplanens udpeg-
ning af "det ydre storbyområde (Byfingre)". Det ydre storbyområde 
består af et byområde og et landområde. 
 
Kommuneplan 2017 
Området ved Solbjærget ligger i rammeområde Bi.B3, der har føl-
gende bestemmelser: 
 

Områdets anvendelse Åben lav boliger 

Fremtidig zonestatus Byzone 

Eksisterende zonestatus Byzone 

Maksimal bebyggelsesprocent 25% for ejendommen 

Maksimalt antal etager 2.00 

Mindste grundstørrelse Min. grundstørrelse 800 m² 

Generel anvendelse Boligområde 

 
Kommuneplanen udpeger fire oprindelige statslånshuse i bebyg-
gelsen med høj bevaringsværdi. Udpegningen er baseret på kom-
munens SAVE-registrering, hvor de fire huse er registreret med 
bevaringsværdi 3, høj bevaringsværdi, og de øvrige statslånshuse 
med bevaringsværdi 4, middel bevaringsværdi. 
 
Registreringen med bevaringsværdi 4 er sket på grund af de ure-
gulerede om- og tilbygninger, som har fundet sted gennem flere år. 
 
På grund af den miljømæssige sammenhæng, som alle de oprin-
delige statslånshuse indgår i, udpeges alle statslånshusene som 
bevaringsværdige i lokalplanen, hvilket er i overensstemmelse 
med kommuneplanens generelle rammer for bevaringsværdige 
bygninger. 
 
Kommuneplanen udpeger området ved Solbjærget som et værdi-
fuldt kulturmiljø inden for temaet forstæder. Udpegningen under-
støtter udarbejdelsen af lokalplanen. 
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Andre lokalplaner 
Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 4 for området Kon-
gevejen-Bakkevej-Sjælsøstien fra 1961. 
 
Byplanvedtægten fastlægger bl.a. en række bebyggelsesregule-
rende bestemmelser herunder en anvendelse til beboelse, en ud-
nyttelsesgrad på 0,2, en grundstørrelse på mellem 1000 m2 – 800 
m2 og et maksimalt etageantal på kælder, stue og udnyttet tageta-
ge.  
 
Byplanvedtægten fastlægger endvidere en række byggelinjer. 
Nogle af disse byggelinjer videreføres i nærværende lokalplan og 
der fastlægges nye byggelinjer, som forholder sig til de oprindelige 
statslånshuses gavle og bebyggelsens helhed. Lokalplanens byg-
gelinjer er vist på kortbilag 2. 
 
Byplanvedtægt 4 aflyses for denne lokalplans område ved lokal-
planens endelige vedtagelse. 
 
Trafikplanlægning 
Indenfor lokalområdet ligger vejene Solbjærget, Soldraget og Sol-
bjærgsvinget. 
 
Vejadgangen til lokalplanområdet forbliver uændret og sker i dag 
via den kommunale vej Byagervej. 
 
Byagervej har status som trafikvej. Vejene Solbjærget, Soldraget 
og Solbjærgsvinget har status som lokalveje. 
 
Inden for lokalplanområdet ligger to private stier. Centralt i lokal-
planområdet ligger stien Solsikkestien, der forbinder den vestlige 
og østlige del af vejen Solbjærget. I den østlige del af lokalplanom-
rådet ligger en sti, der forbinder vejen Solbjærget med bebyggel-
sens østlige fælles friareal, hvorfra der er forbindelse til Hylde-
skovvej. 
 
Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser 

Lokalplanområdet ligger i Birkerød Vandværks vandforsyningsom-
råde. 
Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), og inden for boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO).  
 
En del af lokalplanens område er beliggende i et vandindvindings-
opland og indenfor en vandindvindingsbeskyttelseszone. I henhold 
til retningslinjer i Kommuneplan 2017, må der ikke indenfor disse 
områder etableres grundvandstruende aktivitet. 
 
Da ny bebyggelse er fastlagt til boligformål, vurderes lokalplanfor-
slaget ikke at indebære en øget risiko for grundvandet, set i forhold 
til den eksisterende planlægning. 
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Spildevandsplan 
Lokalplanområdet ligger i kloakoplandet til Sjælsø renseanlæg jf. 
Rudersdal Spildevandsplan 2017. 
 
Det nuværende kloaksystem afleder spildevand og overfladevand 
til fælles kloak ejet af forsyningsselskabet. 
Afledning af regnvand skal ske i henhold til den enhver tid gæl-
dende spildevandsplan. 
 
Varmeforsyningsplan 
Lokalplanområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for 
naturgas. Der er tilslutningspligt til den kollektive opvarmning.  
Såfremt det ud fra en miljømæssig helhedsbetragtning er hen-
sigtsmæssigt at anvende alternative og mere energirigtige op-
varmningsformer eller lavenergibyggeri, er der mulighed for frita-
gelse fra tilslutningspligten. 
 
Klima- og energipolitik 
I Kommuneplan 2017 om klimatilpasningsplan er lokalplanområdet 
ikke udpeget som risikoområde. 
 
I overensstemmelse med kommunens klima- og energipolitik fast-
sættes der bestemmelser for bl.a. anvendelse af alternative ener-
giformer som f.eks. solenergi og jordvarmeanlæg.  
 
Ved planlægning for nye eller omdannede områder/bydele skal 
planlægningen ske ud fra hensyn til miljørigtighed, bæredygtighed, 
tilpasning til klimaforandringer – herunder tilpasning til ekstrem 
regn, stigende vandmængder og højere temperaturer. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Følgende matr.nr. 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 
2cy, 2cz, 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc Kajerød By, Birkerød er omfattet 
af en skovbyggelinje jf. naturbeskyttelsesloven § 17 i forhold til 
Eskemose Skov. Skovbyggelinjen bestemmer, at der ikke må pla-
ceres bebyggelse, campingvogne og lignende mellem eksisteren-
de bebyggelse og det skovareal, som afkaster skovbyggelinjen. 
 
Søen i delområde B er en beskyttet naturtype i følge naturbeskyt-
telseslovens § 3. Hvilket bestemmer at der ikke må foretages æn-
dring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. 
 
Kystplanlægning 
Lokalplanområdet er beliggende udenfor den 3 km brede kystnær-
hedszone langs Øresund. 
 
Geologisk interesseområde 
Lokalplanområdet er ikke udpeget som geologisk interesseområ-
de. 
 
Kulturmiljøregistrering 
Solbjærget er i Rudersdal kulturarvsatlas 2009 udpeget som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
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Her bliver bebyggelsesplanen beskrevet som særdeles vellykket 
med statslånshusene, der sammen skaber en rytme med deres 
skarpe gavlprofiler og grønne klippede hække, samt de åbne 
græsklædte områder med sø, fritstående træer. 
 
De oprindelige statslånshuse er bevaringsværdige, da de i kraft af 
deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er 
fremtrædende eksempler på periodens statslånshuse. 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at bevarings-
værdige bygninger ikke må nedrives, og planen fastlægger desu-
den, hvordan beboelsesbygningerne må til- og ombygges. 
 
Jordforurening 
Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller 
grundvand i nærområdet til det i nærværende lokalplan. 
Ejendommene er som helhed omfattet af kommunens områdeklas-
sificering (typisk byområder), hvor jorden som udgangspunkt på-
regnes at være lettere forurenet. Dette indebærer krav om doku-
mentation og forureningsklassificering af den jord, der skal køres 
bort fra ejendommen.  
 
Museumsloven   
Der er ikke registeret fredede fortidsminder indenfor lokalplanom-
rådet. Skulle der under anlægsarbejder fremkomme spor af for-
tidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører for-
tidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Nord-
sjælland jf. museumslovens § 27. stk. 2.   
 

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgiv-
ning 

Naturbeskyttelsesloven 
Der skal ansøges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
17, stk. 3, til gennemførelse af tilbygninger til de oprindelige stats-
lånshuse, som er beliggende på østsiden af den østlige strækning 
af vejen Solbjærget. 
 
Kommunen er myndighed i forhold til bestemmelsen og i forbindel-
se med ansøgning om dispensation, vil kommunen lægge vægt på, 
at naturbeskyttelseslovens intentioner med skovbyggelinjen re-
spekteres, og at lokalplanens tilbygningsmuligheder overholdes. 

Servitutter 
Servitut af Boligselskabet Lejerbos afdeling i Birkerød, den 29. 
marts 1952 om bebyggelse, benyttelse mv. aflyses i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 

 

Lov om miljøvurdering 

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 254 for et 
område ved Solbjærget er der foretaget screening i henhold til Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. 
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Lokalplan 254 er en bevarende lokalplan, som kun fastlægger be-
stemmelser, herunder anvendelse, for et mindre område på lokalt 
plan.  
 
Lokalplanforslaget udpeger bevaringsværdig bebyggelse og fast-
lægger bevaringsbestemmelser og muligheder for tilbygning til den 
eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, men planen udvider 
ikke muligheden for anlæg eller tilbygning i forhold til eksisterende 
plangrundlag.  
  
Forslag til lokalplan er screenet for påvirkning af miljøet. Screenin-
gen omfatter bl.a. emnerne biologisk mangfoldighed, landskab, 
trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og 
visuel effekt, samt kumulative, irreversible og grænseoverskriden-
de effekter  
 
På basis af screeningen vurderes det, at Forslag til Lokalplan 245 
for et område ved Solbjærget ikke er omfattet af krav om miljøvur-
dering, da planernes indhold ikke vurderes at medføre væsentlig 
indvirkning på miljøet.  
 
Klagevejledning  
Der klages over afgørelsen om miljøvurdering indtil fire uger efter 
planforslagets offentliggørelse. Hvis du ønsker at klage over denne 
afgørelse, kan du klage efter planlovens bestemmelser til Plankla-
genævnet. 
 
Du skal klage via Planklagenævnets Klageportalen, som du finder 
på: 
 
 
 
Klagen sendes gennem klageportalen til Rudersdal Kommune. 
 
Nærmere klagevejledning kan ses i bekendtgørelsen. 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/ 
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Lokalplanens bestemmelser 
 
Lokalplan 245 for et område ved Solbjærget 

I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 
16. april 2018 med senere ændringer, fastlægges følgende be-
stemmelser for det i § 2.1 nævnte område: 
 

§  1 Formål 

1.1 Det er lokalplanens formål: 
 

At udpege bevaringsværdige bygninger og beplantning. 
 

At sikre kvarterets oprindelige og bevaringsværdige 
helhedsindtryk, som fremstår med statslånshusenes 
markante gule gavle i mursten og røde tage i teglsten. 

 
At sikre mulighed for tilbygninger, der tager hensyn til at 
områdets bevaringsværdige bebyggelse og kvarterets 
helhedsindtryk. 

 
At sikre oplevelsen af de grønne vejforløb gennem be-
byggelsen med grønne klippede hække. 

 

§  2 Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som angivet på kortbilag 1 og omfat-
ter følgende matrikelnumre: 2bm, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 
2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 
2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 
2cy, 2cz, 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 
2di, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds, 2dt, 2du, 
2dv, 2dx, 2dy, 2dz, 2dæ, 2dø, 2ea, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 
2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2eæ, 2eø, 2fa, 2ng, 7000aa Ka-
jerød By, Birkerød samt alle parceller efterfølgende udstyk-
kes fra de nævnte ejendomme. 

 
2.2 Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. 
 
2.3  Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, som 

vist på kortbilag 1. 
 

§  3 Områdets anvendelse 

3.1 Delområde A må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse. 
 
3.2 Der må på hver ejendom kun indrettes en bolig til helårsbe-

boelse. 
 
3.3 Der kan drives erhverv inden for den enkelte bolig, som 

almindeligvis kan udføres i beboelsesområder og under 
forudsætning af at virksomheden drives på en sådan måde, 
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at områdets karakter af beboelsesområde ikke forandres, og 
ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke brydes.  
 
Det forudsættes: 

 
• At der ikke til virksomheden etableres skiltning bortset 

fra et mindre oplysningsskilt på maksimalt 30 x 20 cm 
indeholdende navne og logo. 

 
• At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der 

ikke er plads til på den pågældende ejendom. 
 

• At det areal, der anvendes til brug for virksomheden, hø-
jest udgør 25 procent af boligarealet. 

 
• At der ikke i forbindelse med virksomheden etableres 

udendørs udstilling eller oplag. 
 

3.4 Delområde B og C må kun anvendes til fælles friareal for 
bebyggelsen. 

 
3.5 Master, herunder master til mobiltelefoni, kan ikke placeres 

inden for lokalplanens område. 
 

§  4 Matrikulære forhold 

4.1 Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske yderligere ud-
stykning eller foretages arealoverførsler.  

 
Dog kan der foretage mindre skelreguleringer under forud-
sætning af, at den enkelte grundform fastholdes og har et 
areal på min. 800 m2.  

 
4.2 Indenfor delområde B kan matr. nr. 2bm og 2fa Kajerød By, 

Birkerød sammenlægges.  

§  5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

5.1 Inden for lokalplanområdet fastlægges følgende byggelinjer, 
som vist på kortbilag 2:  

 
a. Langs Soldraget fastlægges en byggelinje på 10,0 meter 

fra vejskel. 
 
b. Langs Solbjærgsvinget fastlægges en byggelinje på 5,0 

meter fra vejskel. 
 
c. Langs Solbjærgets vestlige side fastlægges en byggelinje 

på 5,0 meter fra vejskel.  
 
d. Langs Solbjærget østlige side fastlægges en bygge-

linje på 10,0 meter fra vejskel.  
 
e. Langs Byagervej fastlægges en byggelinje på 5,0 meter 

fra vejskel.  
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f. Langs stiforløbet Solsikkestien samt stien, der går fra Sol-

bjærget til bebyggelsens fælles friareal mod øst, fastlæg-
ges en byggelinje på 2,5 meter fra skel mod sti. 
 

5.2 Fortove langs lokalplanområdets interne veje Solbjærget og 
Solbjærgsvinget, skal være adskilt fra vejbane og naboskel 
med græsrabatter, se principsnit. 

 
5.3 Areal foran byggelinje mod vej, jf. § 5.1, må ikke anvendes 

til bebyggelse, undtaget er carporte og garager, der skal 
placeres min. 5,0 meter fra skel mod vej. 

 
5.4  Udhuse, drivhuse og faste hegn skal placeres bag byggelinje 

mod vej, jf. § 5.1. 
 

5.5 I delområde A må hver ejendom kun have en overkørsel på 
maksimalt 5,0 meter. 

 
Fra skel mod vej kan der etableres befæstet areal ud for 
overkørsel med en bredde på maks. 5,0 meter.1 
 
Endvidere kan der fra skel mod vej etableres et befæstet 
areal på maks. 1,5 meter til gangsti. Gangsti og overkørsel 
skal være adskilt.  

 
5.6 Solsikkestien samt stien der forbinder Solbjærget med det 

fælles friareal mod øst, se kortbilag 2, må ikke nedlægges.  
 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

Delområde A 

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maks. 
være 25. 

 
Bebyggelse til beboelse må maks. opføres i en etage med 
udnyttet tagetage. 

 
 Sekundær bebyggelse skal placeres minimum en meter fra 

naboskel, og må maksimalt have en højde på 2,5 meter. 
 
6.2 Ved omfattende skade, som eksempelvis brandskade, på de 

oprindelige statslånshuse skal ny bebyggelse opføres med 
samme placering, omfang, hovedform, materialer og arkitek-
toniske udtryk som de oprindelige statslånshuse. 

 
6.3 Der kan ikke opføres balkoner eller hævede opholdsarealer, 

eller indrettes opholdsarealer på flade tage. 
 

                                            
1 Overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden og skal følge retningslinjer 
beskrevet i "Materiale og udstyrsmanual for veje, bycentre og grønne områder” 
samt anlægshåndbogen. 

Principsnit der viser græsrabatter på Solbjærget. 

1,5 m 

Vejledende plantegning af 
henholdsvis befæstet areal til  
overkørsel samt gangsti. 

5 m 
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6.4 Tilbygninger jf. §§ 6.5 – 6.9, skal i placering og omfang un-
derordne sig eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, 
som den opleves fra områdets boligveje. 
 

 En tilbygning skal placeres forskudt i forhold til det oprindeli-
ge statslånshus, så den ikke flugter med gavllinjen eller fa-
caden af statslånshuset. 

 
6.5 Nybygninger, bortset fra sekundær bebyggelse, skal opføres 

i overensstemmelse med de §§ 6.6 – 6.9 beskrevne tilbyg-
ningstyper 1, 2, 3, eller 4. 

 
 Der kan foretages mindre udvidelser af eksisterende tilbyg-

ninger, hvis det sker bag de i § 5.1 fastlagte byggelinjer og 
efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 
6.6  Tilbygningstype 1 – Dublet 
 

• Tilbygningens bredde skal være den samme som bred-
den på det oprindelige statslånshus. 

 
• Tilbygningens længde må maks. være den samme som 

længden på det oprindelige statslånshus. 
 

• Tilbygningens højde skal være den samme som det op-
rindelige statslånshus. Tilbygningens tag skal udføres 
som saddeltag med samme hældning som det oprindeli-
ge statslånshus. 

 
Tilbygningstype 1 skal have følgende placering: 

 
A. Tilbygningen skal placeres på bagsiden af det oprindeli-

ge statslånshus i forhold til vej. Placeringen skal være 
forskudt således at der er min. 25 procent fri gavl af det 
oprindelige statslånshus. 
 

 

 
  

 

6.7 Tilbygningstype 2 – Formindsket dublet 

 
• Tilbygningens bredde skal udgøre 75 pct. af bredden på 

det oprindelige statslånshus. 

 

25 % 

↓ vej 

Tilbygningstype 1: Dublet. 

Tilbygningstype 2: Formindsket Dublet. 
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• Tilbygningens længde må maks. udgøre 75 pct. af læng-
den på det oprindelige statslånshus. 

 
• Tilbygningens højde skal udgøre 75 procent af højden på 

det oprindelige statslånshus. Tilbygningens tag skal ud-
føres som saddeltag med samme hældning som det op-
rindelige statslånshus. 
 
Tilbygningen skal have en af følgende placeringer:  

 
A. Tilbygningen skal placeres på bagsiden af det oprindeli-

ge statslånshus i forhold til vej. Placeringen skal være 
således at der er min. 50 procent fri gavl af det oprindeli-
ge hus. 
 

 
 

 
B. Tilbygningen skal placeres på den ene sidefacade af det 

oprindelige statslånshus. Placeringen skal være således 
at der min. er 50 procent tilbagetrækning i forhold til side 
facaden af det oprindelige statslånshus. 

 
 

        
 

 

6.8 Tilbygningstype 3 – Fladt tag 

 
• Tilbygningens bredde må maks. udgøre 75 procent af 

bredden på det oprindelige statslånshus. 
 

• Tilbygningens længde må maks. udgøre 75 pct. af læng-
den på det oprindelige statslånshus. 
 

• Tilbygningens højde skal holde sig under underkanten af 
taget på det oprindelige statslånshus. 

 
Tilbygningen skal have en af følgende placeringer:  

 

50 % 

↓ vej 

↓ vej 

50 % 

Tilbygningstype 3 - Fladt tag. 
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A. Tilbygningen skal placeres på bagsiden af det oprindeli-
ge statslånshus i forhold til vej. Placeringen skal være 
således at der er min. 12,5 pct. fri gavl af det oprindelige 
statslånshus. 

 

      
 

 
B. Tilbygningen skal placeres på den ene sidefacade af det 

oprindelige statslånshus. Placeringen skal være således 
at der er min. 12,5 procent tilbagetrækning i forhold side-
facaden af det oprindelige statslånshus. 

 

 
 

 
C. Tilbygningen skal placeres på både sidefacade og gavl af 

det oprindelige statslånshus og skal være tilbagetrukket i 
forhold til vej. 

 

 
 

 

6.9 Tilbygningstype 4 – Tilbygning med mellembygning 

 
• Tilbygningens bredde skal udgøre 75 procent af bredden 

på det oprindelige statslånshus. 
 

• Tilbygningens længde må maks. udgøre 75 procent. af 
længden på det oprindelige statslånshus. 
 

• Tilbygningens højde skal udgøre 75 procent af højden på 
det oprindelige statslånshus. Tilbygningens tag skal ud-
føres som saddeltag med samme hældning som det op-
rindelige statslånshus. 

↓ vej ↓ vej 

12,5 % 

↓ vej 

12,5 % 

↓ vej 

Tilbygning med mellembygning. 

50 % 
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• Tilbygningen skal roteres med 90 grader i forhold til det 

oprindelige statslånshus, dvs. at tagryg skal ligge vinkel-
ret med tagryg af det oprindelige statslånshus. 

 
• Der skal være en mellembygning mellem tilbygningen og 

det oprindelige statslånshus. Mellembygningen skal have 
en bredde på min. 1,5 meter og en højde der holder sig 
under underkanten af taget på det oprindelige statlåns-
hus. Mellembygningen må have en længde på maks. 2,5 
meter.  
 

• Mellembygningen må ikke flugte med de tilstødende 
bygningers facader og skal dermed være forskudt med 
min. 0,5 meter 

 

 Tilbygningen skal have en af følgende placeringer: 

 
A. Tilbygningen skal placeres på bagsiden af det oprindeli-

ge statslånshus i forhold til vej. Placeringen skal være 
således at der er min. 50 procent fri gavl. 

 

 
 

 
B. Tilbygningen skal placeres på den ene sidefacade af det 

oprindelige statslånshus. Placeringen skal være således 
at der er min. 25 procent fri facade. 

 

 
 

 

 Sekundære bygninger 
6.10 Carporte og garager må maks. have et samlet areal på 25 

m².  
 
6.11 Udhuse, drivhuse og lignende må maks. have et samlet areal 

på 20 m² og skal placeres bag byggelinje mod vej, jf. § 5.1 

↓ vej 

↓ vej 

25 % 

50 % 
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og min. en meter fra skel mod nabo eller sti. 
 
6.12 Vindfang må maks. have en bredde på 2 m og en længde på 

3 m. Vindfanget må maks. have en højde, der holder sig un-
der eller ligger i forlængelse af tagudhænget på det oprindeli-
ge statslånshus.  

 
Delområde B 

6.13 Bortset fra mindre tekniske anlæg, til brug for kvarterets for-
syning og lign., samt et enkelt fælles skur på maks. 20 m² til 
fælles opbevaring af haveredskaber og lign., må der må ikke 
opføres bebyggelse inden for område B, se kortbilag 1. 

  
Mindre tekniske anlæg og fælles skur skal placeres, så fri-
arealet fortsat fremstår åbent og under hensyntagen den 
grønne sammenhæng mod nord. 

 
6.14  Solfangeranlæg og LAR2 -anlæg til fælles brug for kvarteret 

kan etableres på baggrund af en samlet plan for det berør-
te areal. Planen skal tage højde for arealets anvendelse til 
grønt område samt efter Kommunalbestyrelsens godkendel-
se. 
 
Delområde C 

6.15 Der må der må ikke opføres bebyggelse inden for område C, 
se kortbilag 1. 

§  7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

Renovering og istandsættelsesarbejder af oprindelige stats-
lånshuse: 

7.1 Ved renovering og istandsættelsesarbejder af de oprindeli-
ge huse skal der anvendes gule teglsten på facade og gavl 
og røde vingetegl eller falstagsten på tag, jf. § 9.2. 

 
7.2  Bebyggelsens oprindelige opdeling i vindues- og dørfag skal 

fastholdes. Der må ikke etableres store sammenhængende 
vinduespartier eller altaner.  

 
7.3  Ved udskiftning af vinduer og døre skal karme og rammer 

udvendigt være af træ. I det markante gavlparti skal der isæt-
tes to-fags vinduer med slank tværsprosse. 

 
 Ved udskiftning af et enkelt vindue skal vinduets karme og 

rammer have samme farve, som de øvrige vinduer på den 
berørte facade eller gavl. 

 
 Ved udskiftning af mere end et enkelt vindue skal de nye vin-

duers karme og rammer være udført i jordfarver, koksgrå el-
ler sort. 

 
7.4 Husets sternbrædder skal være i samme farve som vinduer-
                                            
2 LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. 
 Tegning af gavlen på de oprindelige statslånshuse.

Tegnet af Paul Marstrand i 1950. 

 

Statslånshus med to-fags vinduer med 
slank tværprosse. 
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nes rammer på gavlen af det pågældende statslånshus. 
 

7.5 Efterisolering af de oprindelige symmetriske tagflader skal 
ske med respekt for den oprindelige tagudformning med 
symmetrisk sadeltag, lav sternkant og tagudhæng3 og skal 
ske i overensstemmelse med lokalplanens bevaringsbe-
stemmelser i § 9. 

 

7.6 De oprindelige skorstenes udtryk skal bevares. Den udven-
dig synlige del af skorstene over tagryg skal bevares i sin 
oprindelige form med gule teglsten. 

 
7.7 Der kan i hver tagflade isættes maks. to ovenlysvinduer. 

Ovenlysvinduer skal have samme mål på maks. 700 mm x 
950 mm. 

 
Ved opsætningen af to ovenlysvinduer i samme tagflade 
skal de begge placeres således, at underkanten af ovenlys-
vinduerne flugter. De to ovenlysvinduer skal være adskilt af et 
lodret tagbånd i rød vingetegl.  
 
Tilbygninger: 

7.8 Taget på tilbygninger med saddeltag skal have samme hæld-
ning som det oprindelige statslånshus. 

 
7.9 Tilbygninger skal opføres med facader og gavle, der harmo-

nerer med eller forstærker den eksisterende bebyggelse i lo-
kalplanområdet.  

  
 Facader og gavle skal være i samme farve og type teglsten 

som det oprindelige byggeri og rejste tage skal ligeledes væ-
re med samme tagsten.  

  
 Facader på tilbygninger kan efter kommunalbestyrelsens 

godkendelse opføres i træ, og mellemgange kan udføres i 
glas eller fremstå med grønne facader med beplantning.  

  
 

Sekundær bebyggelse: 
7.10 Carporte, der opføres foran de oprindelige statslånshuse gav-

le mod vej, skal udføres med åbne sider, fladt tag og med 
materialer i enten træ eller gul tegl. 

 
7.11 Vindfangets facade skal udføres i gule teglsten eller træ. Vind-

fangets tag skal udføres med røde teglsten eller tagpap. 
 
 

 

                                            
3 Der henvises i øvrigt til de af Solbjærgets Ejerlaug og Lejerbos udarbejdede 
detailtegninger vedrørende tekniske løsninger i forbindelse med ekstra tagisole-
ring. 
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7.12 Solcelle- og solfangeranlæg og andre alternative energian-
læg må ikke placeres på bygninger der er udpeget som be-
varingsværdige, se kortbilag 3, hverken på tage, facader el-
ler gavle. 

 
7.13 På tilbygninger kan der opsættes mindre solcelle- og solfan-

geranlæg med ikke-reflekterende overflader. 

 
7.14 Andre alternative energianlæg kan placeres bag byggelinje 

mod vej, jf. § 5. Overkant af anlæg må maks. være 2,0 meter 
over eksisterende terræn.  

 
7.15 Der må ikke opsættes skilte, reklameflag og lign. bortset fra 

almindelige navneskilte på hoveddør/postkasse, jf. bestem-
melse om mindre oplysningskilt i § 3.3. 

§  8 Ubebyggede arealer 

8.1 Der må befæstes et areal svarende til maks. 40 pct. af den 
enkelte grund. Bebyggelse er inkluderet heri.  

 
8.2 Der må ikke ske opbevaring af ikke-indregistrerede køretøjer. 

Der må heller ikke etableres oplagsplads af nogen art. Der 
kan dog etableres midlertidig oplagsplads i forbindelse med 
byggeri. 

 
8.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 

0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og terrænregule-
ring må ikke foretages nærmere naboskel end 1,0 meter. 

 
8.4 Foran byggelinje mod vej, stiforløb og grønne områder må 

der kun etableres levende hegn. Det levende hegn kan evt. 
suppleres med trådhegn, med en maksimal højde på 1,2 m, 
placeret på indersiden af hegnet. 

 
Levende hegn, foran byggelinje, skal fremstå som klippet 
hæk. 

 
8.5 Belysning på den enkelte ejendom må ikke have fjern-

virkning eller være til gene for naboer og forbipasserende. 
 
8.6 Delområde B og C skal bevares som græsklædte og beplan-

tede grønne friarealer.  
 
 De på kortbilag 3 udpegede træer er bevaringsværdige og 

må ikke fældes eller beskæres uden Kommunalbestyrelsens 
tilladelse og jf. § 9.3. 

§  9 Bevaringsbestemmelser 

9.1 Bebyggelse udpeget på kortbilag 3 er bevaringsværdig og 
må hverken nedrives, tilbygges eller ændres uden Kommu-
nalbestyrelsens tilladelse. 
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9.2 I Kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgninger efter § 9.1 
vil indgå et hensyn til bygningernes bærende værdier ud fra 
følgende: 
 
a. Ved renovering og istandsættelsesarbejde af de oprinde-

lige statslånshuse, skal der tages hensyn til deres oprin-
delige fremtræden. 
 
Der skal anvendes gule mursten og røde vingetegl eller 
falstagsten. Sten- og tegltypen skal have den samme 
farvetone og tekstur som den oprindelige sten. 

 
b. Ny bebyggelse skal underordne sig det oprindelige byg-

geri med en arkitektur, der enten harmonerer med eller 
understøtter den oprindelige arkitekturs udtryk. Dette 
sikres ved, at ny bebyggelse opføres som en af de fire 
tilbygningstyper i §§ 6.5 – 6.9. 

 
9.3 Træer markeret på kortbilag 3 må ikke fældes eller beskæres 

uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dog kan der foreta-
ges almindelig træpleje, som beskæring af døde grene og 
grene beskadiget af sygdom og vejr og som udgør en risiko 
for færdsel i området. 
 

Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foretages 
terrænændringer eller befæstelse indenfor et areal svarende 
til projektion af træets kronekant. 
Ved byggeri eller anlægsarbejder tæt på de bevaringsværdi-
ge træer, skal der foretages afskærmning, og træet skal be-
skyttes i et areal svarende til træets kronekant. 

§  10 Tekniske anlæg 

10.1 El-transformerstationer og pumpestationer til kvarterets 
forsyning skal ved placering og udformning tilpasses områ-
dets karakter. 

 
10.2 Fritstående antennemaster, vindmøller og lignende må ikke 

opsættes4, jf. § 3.5 for så vidt angår antennemaster. 

§  11 Grundejerforeninger 

Ingen bestemmelser. 
 

§  12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggels e 

Ingen bestemmelser. 

                                            
4 Vedrørende antenner og paraboler på bygninger henvises til bygningsreglemen-
tets bestemmelser. 



 

24 

§  13 Servitutter og lokalplaner 

13.1 Byplanvedtægt 4 nord for Kongevejen (Bellisbakken Solbjær-
get) vedtaget af Birkerød Kommunalbestyrelse den 9. februar 
1961, aflyses for så vidt angår denne lokalplans område i for-
bindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokal-
plan. 
 

13.2 Servitut af Boligselskabet Lejerbos afdeling i Birkerød, den 
29. marts 1952 om bebyggelse, benyttelse mv. aflyses i for-
bindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen: 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

 
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må 
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gæl-
der efter Lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud 
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 
 
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er 
udløbet, kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 2 opnås tilla-
delse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forsla-
get. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt ved-
tagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørel-
sen af forslaget. 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørel-
se af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 
§ 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 
 
Ifølge § 47 i Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen ek-
spropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, 
når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse 
af lokalplanen og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. 
Ekspropriation kan ske under opfyldelse af en række nærmere 
betingelser og ved gennemførelse af ekspropriation skal kommu-
nalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i 
vejlovens §§ 99-102. 
 
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 
i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i 
aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fravi-
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ges ved en dispensation med den pågældende myndigheds god-
kendelse. 
 
Forbeholdes et område til offentlige formål kan ejeren efter § 48 i 
Lov om planlægning under visse forudsætninger kræve ejendom-
men overtaget af kommunen mod erstatning. 
 
Lokalplanen indeholder i § 9 bestemmelse om, at bebyggelse i 
lokalplanens område ikke må nedrives uden tilladelse fra kommu-
nalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter § 
49 i lov om planlægning under visse forudsætninger forlange, at 
ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er 
et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og 
afkastningsgraden for lignende ejendomme. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. § 18 i Lov om 
planlægning. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 

Vedtagelsespåtegning 

 
Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den xxx Forslag til Lokal-
plan 245 for et område ved Solbjærget til offentliggørelse. 
 
 
 
 
Jens Ive / Iben Koch 
Borgmester  Direktør 
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Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: 

Rudersdal Kommune, Byplan 
Rådhuset 
Øverødvej 2 
2840 Holte 

Telefon 46 11 25 00 
e-mail: byplan@rudersdal.dk 
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