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L u n d e b a k k a .  

LOKALPLANENS F O R M L .  

FQm-hlet med denne lokalplan er at sikre 
en begraense t udvidelsesmulighed inden 
for det eksisterende erhvervsomrAde i 
Grimstmp. 
Samtidig msker man at fas tmt te  bestem- 
melser for selve landsbyen, der sikrer, 
at dens nuvzrende karakter bevares og 
om muligt forbedres. 

Det fremgAr af komunephnens rammebe- 
stemmelser for landsbyerne, at landsby- 
ernes endelige afgraensning skal ske gen- 
nem 1okalpIanlaegning. Disse ramebestern- 
melser er medtaget under afsnittet: Lo- 
kalplanens forhold til anden pIanlzeg- 
ning. 

Grirnstrup ligger i landzone. Selve 
landsbyen og omrAdet, der graenser umid- 
delbart op til erhvervsomrildet, er om- 
fattet af Str0 Bjerge-fredningen. 

Grimstrup ligger I et omrAde, der i regi- 
onplanen er udpeget som 'Wdskab af 
saerlig landskabelig betydning" og "omrh- 
de med a r l i g e  fredningsinteresser for 
frifuftslivet". Grirnstrup er udpeget som 
regionalt udfhgtscenter. 

Lokalplanen er opdelt i 4 delomrilder rned 
hver sit anvendelsesfom81 og sa?t a€ 
regler, se kortbilag I. 

DelomAde I omfatter selve landsbyen, 
og lokalplanens form41 er her af beva- 
rende karakter. 

DelomrAde I1 omfatter Grimstrup trinbrzt 
og den de1 af Hillercad-Frederiksvaerk- 
Hundested Jernbane's baneareal, der er 
beliggende inden for lokalplanen. Lo- 
kalplanbestemmelserne giver mulighed for 
en vis udbygning af faciliteterne. 

Delomrtide I E I omf a t t er det nuvaerende 
erhvervsomrade nord for jernbanen. Lo- 
kalplanbestemelserne Abner mulighed for 
nybyggeri pA maximalt 2.000 m2 etageare- 
al, hvore€tes erhvervsomrAdet er at be- 
tragte som fuldt udbygget. 

DelomrAde IV omfatter kun matr.nr. 1 z 
Grimstrup Gaarde, som tjener boligfoor- 
I&l. 
bkalplanen aendrer ikke ved dette for- 
d l .  

Det  er derfor et f o r d l  med lokalplanen 
at sikre en samlet plankgning for Grim- 
strup, der tager hensyn til naturinter- 
esserne og til landsbyen. 
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G r i m s t r u p .  

LOKALPLANENS PORHOLD TIL ANDEN 
PLANLIEGNINC. 

Komuneplan 1982-92. 

Kommuneplanen er opdelt i landzone, by- 
zone og sommerhusomrAder. 

1 komuneplanens afsnit “Det abne land”. 
side 2.18, st8r der, at landsbyerne skal 
forblive I landzone. 
Videre star der, at der ikke udhgges 
nye arealer til boligformA1, men der 
Abnes dog mulighed for en begrznset ud- 
fyldning med et par huse i nogle af 
landsbyerne. 

Endelig skal lokalplanlaegningen tage 
hensyn til bygningsbevaring, beplantning 
ug miljovmdier. 

landskabsmmsigt er komunen inddelt i 
3 zoner. Zone I er omrhde af starrste in- 
teresse. Det er ormilder rned stor ople- 
velsesvaerdi, hvor der skal tages mrligt 
hensyn til landskabets form, bevarings- 
vaerdige bygninger, dyr, planter og be- 
voksning og de her igennem skabte miljs- 
v z  rdier . 
Det fremgAr af kortet pA denne side, 
hvor stort e t  omrAde i komunen, der er 
klassificeret som zone I. 

Grimstrup er beliggende i z ~ n e  I. 

E r h v e r v s o r n r A d e t .  

P3 gnrnd af Strs Bjerge-fredningen ud- 
laegger lokalplanen ikke R y e  arealer til 
udstykning til boligfomA1. Dog vi1 der 
i delomade I kunne gives tilladelse til 
byggeri, hvis det es nerdvendigt for den 
fortsatte drift af landbruget. 





REGIONPLANLÆGNING.

Regionplantillæg 1985.

I Regionplantillæg 1985 er Grimstrup
placeret i et område, der karakterise-
res som:

a. Landskab af særlig landskabelig be-
tydning.

Regionplanen udpeger en række sådanne
områder, som tilsammen kan opfattes
som en eksempelsamling af forskellige
typer af landskaber i hovedstadsområdet.
Områderne skal søges beskyttet mod ind-
greb, der vil ændre landskabsbilledet.

b. Område med særlige fredningsinteres-
ser for friluftslivet.

Grimstrup er udpeget som regionalt ud-
flugtscenter. Disse centre er lokalise-
ret i områder, som på grund af landska-
belig, kulturhistorisk, biologisk og re-
kreativ betydning giver muligheder for
varierende friluftsoplevelser.

Det regionale udflugtscenter er under
opbygning. Således er Holstrupgård op-
købt af staten og drives nu som et kom-
bineret weekend- og feriested for han-
dicappede, skolebørn og pensionister (se
bilag II).

Endelig er der på Holstrupgård opført
et par bygninger af nyere dato (børne-
og ungdomshus og bestyrerbolig).

Der er etableret stier i området, og
i en nedlagt grusgrav, matr.nr. 3 æ
Grimstrup Gaarde, umiddelbart over for
Asledgård, har staten, ved Skov- og Na-
turstyrelsen, på forsøgsbasis og med
dispensation fra fredningsbestemmelserne
indrettet en primitiv overnatningsplads.

Grimstrup ligger som nabo til en spred-
ningskorridor.
Spredningskorridorer er forbindelsesli-
nier i det åbne land mellem kerneområ-
der.

Regionplantillæg 1985. "Områder af sær-
lig landskabelig betydning".

Kerneområder udgøres af større sammen-
hængende naturområder, som er af særlig
betydning for plante- og dyrelivet.

Typisk er det vandløb og deres omliggen-
de arealer, der fungerer som sprednings-
korridorer for dyr, men også skov- og
agerlandsområder, levende hegn, lunde
og mindre bevoksninger kan fungere som
spredningskorridorer.

33.1 OMRADER MED SÆRLIGE LANDSKABELIGE FREDNINGSINTERESSER

Omrader af scrliy landskabelig
betydning
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Forslag tiI regionplan 1989-2001. ARWEOLOGISKE INTERESSER. 

Forslag til Regionplan 1989-2001 bygger 
videre p% Regionplantillaeg 1985 og ind- 
drager nye emner og ny viden af betyd- 
ning for den fysiske planlaegning. Grimstrup Gaarde (se bilag IV). 

Frederiksvaerkegnens Museum har 3 septem- 
ber 1989 foretaget en prsveunderwgelse 
af det udlagte byggefelt pA mat.r.nr. 1 y 

I forslag til Regionplan 1989-2001 er 
der udpeget en r&ke omrAder, der er a€ 
regional geoIogisk interesse. Str0 Bjer- 
p;e, der hmger sarnmen med tunneldals- 
landskabet vest for Farum, er et af dis- 
se omrAder. 

Iandskabet fortaAler kulturhistorie. 
Grimstrup er beliggende i et omriide, 
hvor der er kulturspor af saerlig betyd- 
ning f ra die1 oldtfd sTmmiddel~lder, 
ligesom der o@ fra nyere tid er spor 
af be tydning. 

Grimstrup ligger i et omrAde med gene- 
relt gode vandindvindingsmuligheder, men 
hensynet til kerneamrilder, sprednings- 
korridorer og naeromrAdes beliggende in- 
den for en afstand af 500 m fra disse, 
gm, at vandindvinding i disse omrAder 
bar nedbringes til e t  minimum. 
Der vi1 d e d e s  ikke blive givet tilla- 
delser til vandindvinding, ligesom eksi- 
sterende tilladelser ikke kan forages. 

Samlet set er der dledes en raekke in- 
teresser af regional vaerdi, der er flet- 
tet sammen i det omrAde, hvori Grimstrup 
er beliggende, og Regionplan 1989-200 1 
karakteriserer derfor ornrAdet som e t  
rekreativt, oplevelsesrigt og miljsfol- 
somt omrAde rned fredningsinteresser, i 
hvilket "byggeri, anlaeg, vandindvinding 
eller andre forhold, der amdrer landska- 
bets og kultursporenes tilstand, Wr und- 
gas eller begraenses". 

Lokalplanen sager, I overensstemelse 
med regionplankgningens re tningslinier, 
gennem krav til bygninger, nybyggeri, 
bevokminger og nyplantnhger at vame 
om de t rniljsf slsomme omrAde. 

B y g g e f e l t  I 

F a r s l a g  t i l  R e g i o n p l a n  1489-2001 P r e d -  
n i n g a p l a n l i g n i n g  f o r  f r i l u f t s l i v .  
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Undersagelsen viste rester af et kultur- 
lag fra yngste stenalder/&dste bronze- 
aIder, men ingen spor af ildsteder, huse 
eller andet. 
Selve bopladsen, hvortil kulturlaget h0- 
rer, ligger sandsynligpis hajere oppe ad 
bakkerne, enten mod nord eller vest for 
det undewgte omrAde. 
Ornriidet og dets omgivelser er omfattet 
af museumsIovens kapitel 6 ,  § 26, som 
fordrer en arkmIogisk undersagelse, 
inden enhver form for termnregulering, 
anlaegsarbejde eller anden form for jord- 
arbejde finder sted. 

FREDNINGEN AF STRO BJERGE. 

Fredningen af asen Stra Bjerge skete ved 
Overfredningsnaevnets afggrelse af 16. 
f ebruar 1981. 
Fredningen omfatter e t  areal pA 254 ha 
og helt  eEler delvist 27 ejendomme, og 
er ogsA gaeldende for den syd for jernba- 
nen beIiggende del af lokalplanen (del- 
omrhde I, se bilagskort I og 11). 

Stra Bjerge besth af hsjdedragene Vi- 
bjerg og Lundebakke med omliggende for- 
land. 

I fredningskendelsen siges det om omr& 
det, at Asformationen har vaesentlig na- 
turvidenskabelig og undervisningsmaessig 
betydning, at omAdet twr sikres mod 
yderligere grusgravning, og at &en ved 
sin markante fxemtmden bar stor rekrea- 
tiv og landskabelig betydning, og derfor 
bar fredningen fastholdes, og omrAdets 
kvali t e t e r bar udbygge s. 

Det fremgilr af denne fredning, 

at Asen sikres mod indgreb, 

at omrhdet bevares som i sin nuvaerende 
tilstand, 

at fredningen ikke er til hinder for be- 
grmsede terraenmdringes ved etable- 
ring af nagle Emere bestemte veje, 
stier og P-pladser, 

U d s i g t  f r a  V i b j e r g  mad O r i m r t r u p .  

at 

at 

at 

at 

arealerne mi3 anvendes som hidtil, og 
d v a n l i g e  driftsomkgninger kan fore- 
tages, dog ikke tilplantnlng og gart- 
neri, 

naturen skal holdes ren, 

Hovedstadsr~det/Frederiksborg Amt har 
ret til - efter orientering af ejere 
- at fjerne selvdning og foretage 
andre ngdvendige plejeforanstaltnin- 
ger, 

der inden for omrAdet ikke rnA opfares 
ny bebyggelse eller ske om-/tilbyg- 
ning af eksisterende bebyggelse, hvis 
det med€mer Endringer af ydre 
udseende, 



7 

at fredningen ikke hindrer, at der sker 
nybyggeri/tilbygning, silfremt fpllgende 
3 punkter alle opfyldes: 

a. Erhvervsmssig nmlvendighed for 
ejendommens drift som landbrugs- 
bYgnm, 

b. umiddelbar tilknytning til eksl- 
sterende bygninger pA ejendommen, 

c. bygningshajden ikke overstiger 
8,5 m. 

at der ikke mA anbringes campingvogne, 
og at teltslagning ikke mA finde sted. 
Ligeledes mA der ikke etableres motor- 
baner, skydebaner, oplagspladser eller 
anbringes hegn, mure, tArne, vindmal- 
ler, master og lignende. D q  kan der 
anbringes master ~g transformatorstati- 
oner til brug for lokal stromforsy- 
ning. 
Uden for haver og g5rdspMser mA der 
kun etabferes saedvanlige kreaturhegn, 

LOKALPMNENS GRIENSE TIL DET OM- 
GIVENDE LANDSKAB. 

Det er et  f o r d l  med lokalplanen enty- 
digt at afgrmse landsbyen og erhvervs- 
omrAdet i forhold til det omgivende 
landskab. 

Lokalplanen afgrzenses som vist pa kort- 
bilag I. 

M d  syd falger lokalplangrensen Grim- 
strupvejens sydlige skel inklusiv Hol- 
strupgArds forpagterbolig og selve vej- 

at ahenheden har ret til at fmdes til 
fods af. de stier, som er angivet pA 
bilagskort I I,  I I 
Stier skal hegnes, og hvor de krydser 
et kreaturhegn, skal der opstifles en 
"stente" (beskeden form for stige), 

~ ' 

~ 

I 

at almenheden has ret til at  parkere pA 
de parkeringspladser, der ifarlge f e d -  
ningskendelsen skaf etableres i om%- 
det, pi% matr.nr. 3 f og matrm. 2 a 
egJelZer 3 1 alle Grirnstrup Gaarde, 
C3lsted. 

1 

i o k a l p l a n g r a n a e n  f d l g e r  e k s i s t e r c nda 

f a s t e  o g  l e v e n d a  h e g n .  

Som det fremgar af denne gememgang a€ 
fredningskendelsen, SA er fredningsbe- 
stemmelserne ret stramme, og sikrer SA- 
ledes bhde naturen og landsbyen mod 
indgreb og aktiviteter, der vi1 vaere i 
strid rned fredningens intentioner. 

LokalpIanen stiller krav til bvaring af 
bebyggelser, bevoksninger og vej-/sti- 
forl8b i overensstemelse rned frednin- 
gens bestemmelser. 
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7 
6 

7 
A 

b 

Da getrdenes nojagtige oprindelige udseen- 
de ikke er kendt, mA en tilbagefarelse 
bero pii et skon over, hvordan gilrdene 
sandsynligvis har set ud med udgangs- 
punkt i den dawrende byggeskik. 

DelomrAde I I Grimstrup Trhbm t. 

Grimstrup Trinbraet er i dag en perron 
med asfalt og en laeskmm. 

De mere detaljerede bestemdser skal 
fastlaegges i forbindelse med den fremti- 
dige byggesagsbehandling pA baggrund af 
en opmAling af bygningerne og en analyse 
af datidens byggeskik. 

Det vi1 ligeledes vzere ernskeligt, om de 
bygninger pA Hdstrupgilrd, der er af 
nyere dato (borne- og ungdomshus og be- 
styrerboligen), og som i dag star i e t  
arkitektonisk misforhold til &vel den 
oprindelige byggeskik som landskabet ad 
Are i forbindelse med ombygninger, reno- 
veringer eller nybyggeri m3 f A  et arki- 
tektonisk udtryk, der bedre end i dag 
integrerer bygningerne i landsbyen. 

. .  -, ” .. . .. 

G r i m s t r u p  t r i n b r s t  o g  E n g a @ g A r d .  

Den eksisterende lzskzrm kan erstattes 
af en ny laeskaerm/-bygning, ligesom der 

n o l a t r u p g l r d s  f e r p a g t e r b o l i g  

Denne lokalplan fastlzgger derfor f02- 
gende overordnede princip, at alle frem- 
tidige behov vedrarende ombygning, til- 
bygning, renovering eller nedrivning, 
herunder ogd smAhuse, der nomalt ikke 

kommunen. 

DelomrAde 111, Erhvervsomrhdet. 

forudmt ter byggetilladelse, skal fore- 
laegges komzrnen til bedamelse og god- 
kendelse, inden aktiviteter igangsaettes. 

f n d u s t r i h u s e t  p l  matr.nr. 1 s G r i m s t r u p  , 

G a a r d e .  
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ErhvervsomrAdet bestAr af matrlkelnurnre- 
ne 1 s, 1 y og 1 0, alle Grimstrup Gaar- 
de. 

ErhvervsomrAdet tog sin begyndelse ved 
bygningen af kartoffelmelsfabrikken pA 
matr.nr. 1 s Grimstrup Gaarde i starten 
af dette Arhundrede. 
ErhvervsomrAdet hax sidenhen, gennem 
tilladelser fra HovedstadsrAdet og Fre- 
deriksvaerk Kommune, udviklet sig til 
det, det er i dag. 

Matrike1 1 s Crirnstrup Gaarde er bebyg- 
get med 3 bygninger. 
Den gamle kartoffelmelsfabrik bruges i 
dag wrn industrihus, hvor e t  par indu- 
strivirksomheder har til huse pA lejeba- 
sis. 
Desuden er der pA matriklen et kartof- 
felrensninpnlzeg og en v o g n v w  mea 
tilhsrende vejerhus. 

- -  

- I  I 

Matr.nr. 1 0 Grimstrup Gaarde er bebyg- 
get med en ladebygning. 
Bygningen ligger hojt i landskahet, og 
kan ses lang afstand. 

" L a g c r b y g n i n g e n  p a  m a t r - n r .  1 d G c i m -  
? %  x 

s t r u p  G a a r d e  l i g g e r  h a j t .  A -I J 

Matr.nr. 1 y Grimstrup Gaarde er bebyg- 
get rned 2 produktionsbygninger. 
Bygningerne er her i 1989 blevet facade- 
renoveret og den k n g s t e  af de 2 bygnin- 
ger har fAet nyt tag. 

G r i m s t r u p  t r i n b r ~ t  e g  i n d u s t r f h u u e t .  

PA matriklen ligger der 2 vigespor. 

Disse vigespor kan fjernes, og det fri- 
lagte areal skal i givet fald beplantes. 
Beplantningsplan skal gdkendes af kom- 
munen og HFHJ-banen. 

~ n d u s t r i b y g n i n g e n  p b  m a t r . n r .  1 
Cirirnstrup Ciaarde .  
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vi1 vaxe Onskvmdigt at bevare og pleje 
(se kortbilag 111). 

Som det fremghr af kortbilaget, er det 
p r h r t  randbevoksningen hngs lokal- 
pIangrmsen, der skal bevares, men og& 
enkelte bevoksninger inden for lokal- 
plangraensen skal bevares og plejes. 

som n a b  til rekreativt omrdde, er det 
nadvendigt at stille en rekke miljokrav. 

I forhold til landsbyen og det rekreati- 
ve omr%de mA ingen af de fremtidige er- 

Disse er: Bevoksningen run& am Grim- 
strup S S ,  tmgrupper i haven umiddelbart 
vest for Hoistrupgilrds hovedbygning, 
traeet pA Holstrupgilrds gArdsplads, haek- 
ken langs Grimstrupvej form AsledRArd, - -  
alleen ind til EngssgArd og randbevoks- 
ningen omkring EngsogArd og det levende 
hegn mad nord langs de 3 gArde. 

Rundt om Delomrgde III,  pA n m  mod syd- 
ost, skal der plantes levende hegn, for 
nybyggeri tages i bnrg. 

G r i n s t r u p  S g  m e d  e r h v e r v s b y g n i n g e r n e  

f b a g g r u n d e n .  
.k 

I 
I hvervsaktiviteter/-virksomheder i delom- 

rAde I11 vzre til gene ved udsendhg af i r0g, stoj eller lugt. 

Med henvisning til Milj~styreisens vej- 
ledning nr. 5, 1984, mA ingen fremtidig 
erhvervsaktivi tet/-virksomhed belas t e 

rekreative ornrade i avrigt) med e t  haje- 
re stajniveau end 45 dB(A) i dagtirnerne 
og 40 dB(A) i aftentimerne og 35 dB(A) 
om natten. 

9 
p* * ^ orngivelserne (Grirnstrup Landsby og det 

Denne nyplaantning' skal v w e  af varieret 
og egnstypisk art og sAbedet mA ikke 
vaere smallere end 6 m. Beplantningsplan 
skal forekgges kommunen og HFHJ-banen 
til godkendelse, inden beplantningen 
for e tages. 

MI WOKRAV. 

F A  grund af erhvervsomradets lokalise- 
ring, i rnilj0f@lsornt omrAde og specielt 

Med henvisning til Regionplanen vi1 der 
ikke blive givet tilladelse til yderli- 
gere vandindvinding inden for lokalplan- 
grmsen. 

VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD. 

Iangs med f d e n  af Lundebakkes nord- og 
~stvendte  sider ligger Grimstmpvej, 
Grimstrups 3 gArde ligger alle nord for 
vejen. 
Grimtrupvejen har forbindelser til St. 
Lyngby/Hilleradvejen, Skaevinge og Ll. 
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~velse/Frederikssundsvejen. Alle vejene 
er komunale biveje (se bilag. 11). 

ErhvervsemrAdet nord for jernbanen har 
forbindelse til Grimstrupvejen ved en 
Ejlle sidevej. 

Enden for. lokalplaanen skal det nsdvendi- 
ge antal P-pladser tilvejebringes p% 
eget grundstykke. 

Inden for delomrAde I11 kan P-pladserne 
anlzgges for hver virksomhed for sig el- 
ler fxlles for erhvervsorddet. Antallet 
af P-pladser fastmttes i hvert enkelt 
tilfElde under hensyntagen til virksom- 
hedens art, antal beskaeftigede m.v. og 
&ledes, at der udhgges fornsden reser- 
veareal til opfyldelse af et muligt 
fremtidigt behov. P-pladser skaI udfor- 
mes med fast overflade med fald til af- 
lab rned benzin-/olieud&iller. 

l o k a l v a j e n e  e r  sma o g  rned m a n g e  s v i n g .  

DEKLARATIONER. 

Alle deklarationer, der er uforenelige 
med fokalplanen, QphEveS. 

DI SPENSATI ONER. 

ByrAdet kan meddele dispensation til 
mindre vzsentlige lempelser af lokal- 
planens bestemmelser, forudsat at det 
ikke zndrer karakteren af det omrgde, 
der ssges skabt rned lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser kan kun gen- 
nemfgres ved udarbejdelse og vedtagelse 
df en ny lokalpfan. 



LOKALPLAN §
I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes
hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§_l Lokalplanens formål.

1.1 Det er lokalplanens formål:

at bevare Grimstrup Landsby med gårde og beplantninger,

at sikre, at gårdene bevares og at evt. ombygning m.v. sker i over-
ensstemmelse med byggeskik for disse bygninger på opførelsestids-
punktet.

at sikre, at der ikke sker yderligere udstykning inden for lokal-
plangrænsen,

at sikre mulighed for udbygning af erhvervsområdet med maximalt
2000 m2 etageareal.

at sikre, at Grimstrup Landsby og erhvervsområde forbliver i land-
zone.

i
§_2 Lokalplanens område og zoneforhold.

2.1 Lokalplanen af grænses som vist på matrikelkortet, kortbilag I,
og omfatter en del af matr.nr. l a, 2 a og 3 a samt matr.nr.
l s, l y, l z, l ø, 3 i og 3 k, alle Grimstrup Gaarde.
Desuden omfatter lokalplanen en del af Grimstrupvej og en del af
HFHJ's banelegeme (trinbræt og spor).

2.2 Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder:
Delområde I: Landsbyen med de 3 gårde.
Delområde II: Grimstrup trinbræt og sporlegeme.
Delområde III: Erhvervsområdet omfattende matriklerne l s, l y

og l ø, alle Grimstrup Gaarde.
Delområde IV: Matr.nr. l z Grimstrup Gaarde.

2.3 Lokalplanområdet forbliver i landzone.

§_3 Områdets anvendelse.

3.1 Delområde I.

3.1.1 Delområde I omfatter Grimstrup Landsby med de 3 gårde og
Grimstrup Sø, se kortbilag I.

3.1.2 Bygninger inden for delområdet må benyttes til bolig- og
landbrugsformål samt rekreative formål.

3.1.3 På matr.nr. l a, 2 a og 3 a Grimstrup Gaarde må der max.
være 2 helårsboliger til brug for indehaveren/forpagteren.
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3.2 Delområde II.

3.2.1 Delområde II omfatter Grimstrup trinbræt og del af HFHJ-ba-
nens gennemgående spor. Området skal anvendes til banefor-
mål.

3.3 Delområde III.

3.3.1 Delområde III omfatter erhvervsgrundene matr.nr. l s, l y
og l ø Grimstrup Gaarde.

3.3.2 Området må anvendes til produktionsformål (produktion, la-
ger m.v.) samt kontorvirksomhed m.v., som ikke ved støj,
røg, dampe eller lugt er til gene for landsbyen og det re-
kreative område, ligesom området ikke må anvendes af virk-
somheder med stort transportbehov (vognmandsforretning og
lignende). Området må ikke anvendes til detailhandelsfor-
mål.

3.3.3 Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende
ny virksomhed i erhvervsområdet.

3.3.4 Området må ikke anvendes af virksomheder, der er omfattet
af miljølovens kapitel 5.

3.3.5 Det udendørs støjniveau, målt i Grimstrup Landsby og det
rekreative område må ikke overstige følgende værdier:

Mandag til fredag kl. 07.00 til 18.00 og lørdag kl. 07.00
til 14.00: 45 dB(A).
Mandag til fredag kl. 18.00 til 22.00 og lørdag kl. 14.00
til 22.00 samt søn- og helligdage 07.00 - 22.00: 40 dB(A).
Alle dage kl. 22.00 - 07.00: 35 dB(A).

3.3.6 Området må ikke anvendes til boligformål.

3.3.7 Der skal inden for området tilvejebringes det til enhver
tid nødvendige antal parkeringspladser, minimum l P-plads
for hver ansat, dog mindst 30 P-pladser.

3.3.8 P-pladser skal anlægges med fast overflade med fald til
afløb med benzin-/olieudskiller. Benzin-/olieudskiller
skal anmeldes til Frederiksværk Kommune.

3.3.9 Der udlægges 2000 m2 etageareal på matr.nr. l y Grimstrup
Gaarde til yderligere erhvervsmæssig byggeri.

3.3.10 De i § 3.3.9 nævnte m2 skal opføres inden for grænserne af
byggefeltet, se kortbilag IV.

3.3.11 Erhvervsområdet er fuldt udbygget, når de i § 3.3.9 nævn-
te m2 er bebygget.

3.4 Delområde IV.

3.4.1 Delområde IV må kun tjene boligformål.
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3.4.2 Delområde IV må ikke udstykkes yderligere.

§ 4 Vej- og stiforhold.

4,1 Grimstrupvejens nuværende tracé inden for lokalplanen skal beva-
res.

§_5 Bygningernes størrelse og afgrænsning.

5.1 Delområde I.

5.1.1 I delområde I må der ikke opføres nye bygninger, med mindre
det er nødvendigt for den fortsatte landbrugsdrift.

Ny bebyggelse skal opføres i umiddelbar nærhed til eksiste-
rende bygninger.

5.1.2 Der udlægges en 8 m byggelinie nord for Grimstrupvej. Byg-
gelinien måles fra vejmidte. Der må ikke bygges mellem byg-
gelinien og vejen.

5.1.3 Ingen bygning må opføres med mere end 11/2 etage.

5.1.4 Ingen ny bygning må være højere end 8,5 m målt fra tagryg
til terræn.

5.2 Delområde II.

5.2.1 I delområde II kan der opføres ny læskærm samt andre byg-
ninger til brug for baneformål.

5.2.2 Ny læskærm skal placeres maximalt 5 m fra sidevej til
Grimstrupvej.

5.2.3 Der skal være mindst 2 m fri passage på perron mellem læ-
skærm og perronkant.

5.2.4 Tegninger og beskrivelse af ny læskærm og evt. andre byg-
ninger skal bedømmes og godkendes af kommunen.

5.3 Delområde III.

5.3.1 I delområde III må ingen ny bygning være højere end 7,5 m
målt fra tagryg til terræn.

5.3.2 Eksisterende bygninger må ved ombygning eller eventuel gen-
opbygning ikke blive større i volumen end de eksisterende
bygninger.
Eksisterende fundamenter er den fysiske grænse ved ombyg-
ning eller evt. genopbygning.

5.3.3. Der udlægges byggefelt som vist på kortbilag IV til brug
for de 2.000 m^ etageareal, som erhvervsområdet maximalt
må udvides med.
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5.3.4 Bebyggelsesprocenten for erhvervsområdet undet ét må ikke

overstige 24.

5.4 Delområde IV.

5.4.1 I delområde IV kan der opføres nye bygninger. Dog må nye
bygninger ikke være højere end 7,5 m.

5.4.2 Eksisterende bygninger kan udvides med max. 100 m2.

§_6 Bebyggelsens ydre fremtræden.

6.1 I delområde I gælder som overordnet princip, at alle ombygninger,
tilbygninger eller renoveringer skal i videst mulig omfang tilba-
geføre bygningerne til deres oprindelige udseende.

6.2 For nybyggeri gælder, at det arkitektonisk skal stemme overens
med det i § 6.1 nævnte princip.

6.3 Byrådet skal, inden der foretages nogen form for ombygning, til-
bygning, renovering eller nybyggeri, lade udarbejde en bygnings-
beskrivelse, som klarlægger det oprindelige bygningsmæssige ud-
tryk.

6.4 Ombygning, tilbygning, renovering eller nybyggeri skal udformes
således, at det efter Byrådets skøn stemmer overens med § 6.1 og
§ 6.2.

6.5 Ingen bygninger må nedrives uden kommunens tilladelse.

6.6 For delområde II gælder, at ny læskærm/-bygninger efter Byrådets
skøn skal tilpasses landsbyen og det rekreative område.

6.7 For delområde III gælder, at enhver form for renovering, ombyg-
ning, tilbygning eller nybygning, skal forelægges Byrådet til god-
kendelse, inden arbejdet iværksættes.

§_7 Ubebyggede arealer.

7.1 I delområde I skal de på bilagskort III indrammede bevoksninger
bevares.

7.2 De i § 7.1 nævnte bevoksninger skal plejes og helhedsindtrykket
må ikke, ved beskæring eller udtynding, ændres.

7.3 Søen ved Holstrupgård skal bevares med en stor åben flade. De ek-
sisterende åbne udsyn over søen - fra Holstrupgård, fra Grimstrup-
vej og fra sti nord for søen - skal bevares.

7.4 For alle 4 delområder gælder, at de ved beplantning, befæstelse
og lignende skal gives et ordentligt udseende.
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7.5 I delområde III må der ikke være udendørs oplag.

7.6 Udendørs belysning skal harmonere med lokalplanområdet og må ikke
være hævet højere over jorden end 4 m. Belysning skal være nedad-
rettet. Belysning må ikke - dog under hensyntagen til sikkerheden
på arbejdspladsen - være til gene for trafikken og naboerne.

7.7 Inden for delområde III skal der, inden byggeri tages i brug,
etableres et beplantningsbælte inden for og langs med delområde
HT s sydøstlige, nordøstlige og nordvestlige grænse. Beplant-
ningsbæltet må ikke være smallere end 6 m. Dog kan det være smal-
lere end 6 m langs med matr.nr. l s Grimstrup Gaarde's nordvest-
lige grænse. Se kortbilag.

7.8 Langs matr.nr. l y Grimstrup Gaarde's sydøstlige skel skal be-
plantningsbælte etableres nordvest for den deklarerede 5 m vej.

7.9 Beplantningsbælte skal bestå af egnstypiske træer, som i fuldt
udviklet tilstand ikke bliver højere end 10 - 12 m.
Beplantningsplan skal forelægges Teknisk Forvaltning til godken-
delse.

7.10 Såfremt vigesporene nævnt i § 8.3 fjernes, skal det frilagte areal
beplantes på samme måde som nævnt i § 7.9. Beplantningsplan skal
desuden godkendes af Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane og
Vejdirektoratet.

7.11 I forbindelse med enhver form for jordarbejde, terrænregulering
og/eller byggeri, skal der tages hensyn til museumslovens kap. 6,
§ 26, efter hvilken det påhviler ejer af areal umiddelbart at
standse aktiviteter og underrette Frederiksværkegnens Museum, så-
fremt der gøres fund.

§_8 Spor- og ledningsforhold.

8.1 Inden for lokalplanen må der ikke etableres højspændingsmaster.

8.2 Luftledninger til fremføring af lokal strømforsyning skal følge
vej- og markskel.

8.3 De på matr.nr. l s beliggende vigespor kan fjernes.

§_9 Ophør af servitutter.

9.1 Servitutter, der er uforenelige med denne lokalplan, ophæves.
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Vedtagelsespåtegning.

Således vedtaget som forslag af Frederiksværk Byråd den 14.
november 1989.

J^rode Behrndtz
borgmester

Jørgen Christensen
^Kommunaldirektør

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Frederiksværk Byråd den
14. marts 1990

Frpde Behrndtz
>rgmester

Jørgen Christensen
/mmunaldirektørkemi
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