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Lokalplan 402A
For kolonihaverne i Den Grønne Kile



Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse 
og anvendelse af arealer mv. inden for planens 
geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete rammer 
for realiseringen af de mål, der er udstukket i 
den mere langsigtede kommuneplan. Der er 
efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om 
handlepligt til at gennemføre de forhold, som 
lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer 
alene fremtidige forhold/ændringer.

Lokalplanen består af to dele; redegørelse og 
lokalplanbestemmelser.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af 
planens baggrund, mål og indhold.
Den beskriver lokalplanområdets eksisterende 
forhold samt hensigterne for den fremtidige 
planlægning.

Lokalbestemmelserne udgør den juridiske del 
af planen. Her opsummeres lokalplanens ind-
hold i retningslinier, som er gældende for alle 
ejendomme i lokalplanområdet.

Kommunalbestyrelsen skal påse at bestem-
melserne overholdes og skal sørge for lovlig-
gørelse af ulovlige forhold.

Brøndby Kommune
Teknisk Forvaltning
Planchef Pia Nielsen 
Park Allé 160
2605 Brøndby
Telefon: 4328 2828
e-mail: teknik@brondby.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 13.00-17.30
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-12.00

Telefontider
Mandag-onsdag . . . . . . . . . . . . kl. 09-14.30
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09-17.30
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09-12.00
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Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelsen af Lokalplan 402A er et ønske 
fra kolonihaveforeningerne i Brøndby om, at der i en ny lokal-
plan åbnes mulighed for en højere udnyttelsesgrad af de en-
kelte havelodder. Konkret har der været et ønske om at få mu-
lighed for større kolonihavehuse og redskabsskure, end 
Lokalplan 402 giver mulighed for.

Teknisk Forvaltning har været i dialog med repræsentanter fra 
afdelingsbestyrelserne, som bl.a. er kommet med et oplæg til 
nye lokalplanbestemmelser. Derudover har afdelingsbestyrel-
serne lavet en undersøgelse af den aktuelle størrelse på kolo-
nihavehuse, redskabsskure, overdækkede terrasser mv. 
Brøndby Kommune har anvendt resultaterne af denne under-
søgelse som input til fastlæggelse af niveauet for de nye ud-
nyttelsesgrader.

Lokalplanen forholder sig samtidig, på et overordnet niveau, 
til den kommende jernbaneforbindelse mellem København og 
Ringsted. Banens overordnede betydning for kolonihaveom-
rådet beskrives i lokalplanens redegørelsesdel.

Lokalplanen har til formål;

• at de af planen omfattede områder anvendes til 
 rekreative formål, kolonihaver, nyttehaver, fælles 
 friarealer, beplantningsbælter samt offentlige formål 
 i form af regnvandsbassin og støjvolde samt

• at åbne mulighed for en større udnyttelsesgrad på de   
 enkelte kolonihavegrunde samtidig med at koloniha-  
 veområdets særlige karakter fastholdes.

Formålet med lokalplanen er at sikre overensstemmelse mel-
lem lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser og 
de faktiske forhold. Dermed imødekommer lokalplanen i høje-
re grad de ønsker og behov, som kolonihaveejere har i dag. 
Samtidigt er det essentielt, at lokalplanen medvirker til at 
fastholde kolonihaveområdets særlige karakter. Den eksiste-
rende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil.

Det er endvidere lokalplanens sigte at skabe det planmæssige 
og juridiske grundlag for at administrere kolonihaverne og til-
hørende rekreative arealer hensigtsmæssigt. Lokalplanen in-
deholder retningslinjer for anvendelse og udformning af om-
rådets udearealer samt veje og stier. Desuden bliver 
retningslinjer for bebyggelsen præciseret og udvidet.
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Koloniha-
vehuse 
størrelse & 
placering

Nytte-
haver

Bebyggel-
sens ydre 
fremtræ-
den

Natophold

Lokalplan 402 Lokalplan 402A

På hvert havelod må der, inklusiv 
overdækninger og tagudhæng ud over 
30 cm højst opføres et 55 m2 stort 
kolonihavehus, et 3 m2 stort 
fritliggende redskabsskur samt et 10 
m2 stort drivhus.
Redskabskure o.l., hvis højde ikke må 
overstige 2,20 m over terræn, tillades 
placeret i skel når skurets afstand til 
kolonihavehuset er mindst 2,oo m.

Cirkelformede haver: Bebyggelsen må 
maksimalt udgøre 70 m2, hvoraf 
hovedhus inklusiv udestue og lukket 
terrasse maksimalt må udgøre 60 m2. 
Bebyggelsen omfatter hovedhus, 
udestue, skur, overdækket terrasse 
samt udhæng over 50 cm.

Traditionelle haver: Bebyggelsen må 
maksimalt udgøre 80 m2, hvoraf 
hovedhus inklusiv udestue og lukket 
terrasse maksimalt må udgøre 70 m2. 
Bebyggelsen omfatter hovedhus, 
udestue, skur, overdækket terrasse 
samt udhæng over 50 cm.

Udover denne bebyggelse kan et 
drivhus på max. 10 m2 og et legehus på 
max. 4 m2 etableres på hvert havelod.

En overdækket terrasse på maksimalt 
15 m2. Et fritliggende redskabsskur på 
maksimalt 10 m2. Såfremt redskabssku-
ret er sammenbygget med kolonihave-
huset indgår det i beregning af 
kolonihavehusets maksimale størrelse. 

Bygninger skal holdes mindst 2,50 m. 
fra haveloddens skel eller øvrige skel 
og matrikelgrænser. 

På hvert havelod må der kun opsættes 
et op til 4 m2 stort redskabskur samt et 
op til 5 m2 stort drivhus.
Redskabskure må ikke gives en større 
højde end 2,20 m. over terræn.

På hvert havelod må der opsættes ét 
redskabsskur på maksimalt 12 m2 inkl. 
udhæng samt ét drivhus på maksimalt 
10 m2. Højden på redskabsskure må 
være op til 2,50 m over terræn. 
Bygninger skal holdes mindst 2,50 m 
fra haveloddens skel eller øvrige skel 
og matrikelgrænser.

Koloniha-
vehuse 
højder

Redskabskure o.l., hvis højde ikke må 
overstige 2,20 m over terræn, tillades 
placeret i skel når skurets afstand til 
kolonihavehuset er mindst 2,00 m. 
Kolonihavehusenes højde fra terræn til 
rygning må ikke overstige 4,00 m. 
Facadehøjden på kolonihavehusene 
må ikke overstige 2,70 m. over terræn.

Højden på redskabskure må være op til 
2,50 m over terræn. Kolonihavehuse-
nes højde fra terræn til tagrygning må 
være op til 4,30 m over terræn. 
Facadehøjden på kolonihavehuse må 
være op til 3 m over terræn.

Bygninger skal opføres af træ eller 
anden let konstruktion med facade af 
træ eller lignende let materiale. 
Skiltning må kun finde sted med 
kommunalbestyrelsens tilladelse i 
hvert enkelt tilfælde.

Bygninger skal opføres af træ eller 
anden let konstruktion med facade af 
træ eller pladebeklædning. Skiltning 
må kun finde sted med kommunalbe-
styrelsens tilladelse i hvert enkelt 
tilfælde. Blanke og reflekterende 
materialer må ikke anvendes. Solceller 
og glaspartier er dog undtaget. 
Bygninger må ikke forsynes med 
skorsten.

Kolonihaverne må kun benyttes til 
natophold i tidsrummet 1. april til 31. 
oktober.

Kolonihaverne må kun benyttes til 
natophold i tidsrummet 1. april til 30. 
september.

Til venstre: De væsentligste 
ændringer af Lokalplan 402.

En foretaget opmåling af 
de aktuelle størrelser på 
bebyggelserne i kolonihave-
området viser, at der i dag 
er en del kolonihavehuse, 
som overskrider de 55 m², 
som er den maksimale 
størrelse i Lokalplan 402 
samt at en del redskabs-
skure er større end de 3 m² 
som samme lokalplan giver 
mulighed for. 
Ændringerne i lokalplan 
402A imødekommer  i høje-
re grad de aktuelle størrel-
ser og sikrer samtidig den 
fremtidige udvikling ved at 
sætte et loft på omfanget 
af den samlede bebyggelse. 
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Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Den Grønne Kile, afgrænset mod 
nord af Holbækmotorvejen, mod vest af golfbaner i Vallens-
bæk Kommune, mod syd af arealerne omkring Midlergård og 
mod øst af skoven i Den Grønne Kile.

Den Grønne Kile er betegnelsen for området mellem Roskilde 
fingeren og Køge Bugt fingeren i Egnsplanen fra 1947. Områ-
det er i Kommuneplan 2009 udlagt som et regionalt frilufts-
område. Brøndby Kommunes del af Den Grønne Kile er på ca. 
285 ha, hvoraf en stor del i dag er offentligt eje. Den Grønne 
Kile benyttes til rekreative og jordbrugsmæssige formål, 
herunder kolonihaver, nyttehaver, skovplantninger, landbrug, 
golfbane, fodboldbaner og tekniske anlæg. Den Grønne Kile 
er, og skal fortsat være, et tilgængeligt og attraktivt frilufts- 
og naturområde for såvel borgerne i Brøndby Kommune som 
i hele regionen.

Det samlede kolonihaveområde ligger som nævnt i Den Grøn-
ne Kile og er en vigtig del af dennes landskab. Også af denne 
grund er det vigtigt, at kolonihaverne i fremtiden bevarer og 
udbygger de grønne træk samt den åbne struktur, som er 
særligt omkring de cirkelformede haver og som gør dem til en 
integreret del af landskabet omkring dem.

Til højre: Luftfoto af 
Brøndby Kommune. Lokal-
planområdet er beliggende 
midt i kommunen i Den 
Grønne Kile.

Egnsplanen, også kaldt 
Fingerplanen, er en plan for 
Københavns udvikling, der 
blev lavet i 1947. I stedet for 
en byudvikling i alle retnin-
ger ville man med planen 
sørge for, at byen voksede 
ud i "fingre" med grønne 
områder mellem.
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Lokalplanen omfatter kolonihaveområdet Brøndbyernes Ha-
veforening, som er bestående af over tusind havelodder med 
en gennemsnitlig grundstørrelse på 400 m2. Lokalplanområ-
dets afgrænsning fremgår af luftfotoet på forrige side samt 
på kortbilag 1, 2, 3.

Eksisterende forhold

Brøndbyernes Haveby opstod i 1960’erne, da man i Brøndby 
Kommune besluttede, at et areal skulle udlægges til koloniha-
ver. Kolonihaveområdet er senere udvidet ad flere omgange, 
som det ses på de fem luftfotos til højre. I starten af 1980’er-
ne var området udbygget til den nuværende udstrækning.

Kolonihaverne består i dag af seks forskellige haveforeninger. 
To af haveforeningerne (Harekær og afdeling 3) består af de 
karakteristiske cirkelformede kolonihaveområder, mens de 
fire andre haveforeninger (afdeling 1, afdeling 4, Rosen afde-
ling 5-6 og afdeling 7) har en mere traditionel karakter.

Cirkelformede kolonihaver
Havearkitekt Erik Mygind stod bag udarbejdelsen af planen 
for de cirkelformede kolonihaveområder. Mygind havde sin 
idé fra de gamle landsbyer, hvor folk mødtes ved brønden i 
midten af landsbyen og udvekslede nyheder. 

Oversat til et kolonihaveområde giver denne løsning mulig-
hed for privathed tæt ved kolonihavehuset og fællesskab 
fremme i haven samt i den fælles rotundemidte. Uden om 
cirklerne er der grønne plæner med plads til boldspil og leg.

Idéen er bevaret frem til i dag, hvor kolonihaverne fortsat hol-
der sig indenfor den stramme geometriske form. Kolonihave-
husene ligger alle trukket tilbage på grunden og størstedelen 
orienterer sig med gavlen ud mod midten af rotunden. Haver-
ne er omkranset af ens hække, som alle er klippet lige høje og 
på en sådan måde, at højden aftager ind mod midten af rotun-
den. Dette bevirker, at udsynet samt perspektivet forstærkes 
for beskueren, når denne står i midten af rotunden. 

Traditionelle kolonihaver
I de andre afdelinger har der ikke på samme måde ligget en 
styrende plan til grund for bebyggelse på havelodderne og 
her hersker en større variation og mangfoldighed. Der er vari-
erende placering af bebyggelse på grunden, orientering af ko-
lonihavehuset samt type og højde af hæk og hegn. 

1964

1966

1970

1978

1981
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Fremtidige forhold

Anlægslov
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted 
over Køge trådte i kraft den 28. maj 2010. Forslag til anlægsloven 
(L 134)  blev fremsat skriftligt i Folketinget i slutningen af febru-
ar 2010 og blev vedtaget den 18. maj 2010.

Ifølge Trafikstyrelsen forventes den nye bane ibrugtaget i 
2018.

I det følgende beskrives med udgangspunkt i Trafikstyrelsens 
kolonihaverapport fra september 2009, hvorledes Trafiksty-
relsen forventer, at nybygningsløsningen vil få betydning for 
kolonihaveområdet.

Uddrag fra Trafikstyrelsens Kolonihaverapport
Når den ny jernbane anlægges vil 49 kolonihaver og 93 nytte-
haver skulle eksproprieres og der skal etableres erstatnings-
haver for de nedlagte haver. Ifølge Trafikstyrelsen vil havefor-
eningerne afdeling 3 og Rosen afdeling 5-6 samt 3 nyttehave-
områder blive berørt at det nye jernbaneanlæg. Derudover 
berøres diverse fællesbygninger og veje, stier, ledninger mv.

Permanente kolonihaver
Med vedtagelsen af Kolonihaveloven i 2001 fik kolonihaveom-
råder i Danmark status som permanente haver. Loven betyder 
helt konkret, at kolonihaveområder ikke må anvendes til an-
dre formål. Bliver det alligevel aktuelt, som i dette tilfælde 
med nybygning af en banestrækning, så skal der inden nedriv-
ning sørges for nye arealer til erstatning.

Erstatningsarealer
Der har ifølge Trafikstyrelsen været et ønske fra beboerne i 
haveforeningerne om at få erstatningskolonihaver i umiddel-
bar nærhed og gerne så tæt som muligt på den afdeling, hvor 
de fjernes fra.

Til højre: Fotovisualisering, 
som viser eventuelle fremti-
dige forhold efter etable-
ring af den ny linjeføring 
og ekspropriering af i alt 
142 koloni- og nyttehaver i 
Brøndby Haveby.

Ny linieføring langs med 
Holbækmotorvejen.

Kilde: Trafikstyrelsen.dk
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Fra afdeling 3 skal der ifølge Trafikstyrelsen eksproprieres are-
aler med 35 kolonihaver og 6 nyttehaver fra det tilgrænsende 
nyttehaveområde. En mulighed for at etablere erstatningsha-
ver for kolonihaverne vil være ved at rydde et areal af fredsko-
ven beliggende øst for Midlergårdsvej. Arealet af fredskoven 
til rydning er på ca. 35.000 m2. Erstatningshaver for nytteha-
verne kan ifølge Trafikstyrelsen anlægges i forlængelse af det 
eksisterende nyttehaveområde.

I Rosen afdeling 5-6 skal 14 kolonihaver og 60 nyttehaver eks-
proprieres. Trafikstyrelsen har peget på, at erstatningshaver 
for både koloni- og nyttehaver kan placeres på et opdyrket 
areal beliggende syd for foreningens nuværende område. 

Til venstre: Arealforhold for 
afd. 3, hvor der nedlægges 
haver, og hvor der anvises 
erstatningsarealer.

Kilde: Trafikstyrelsen.dk

Til venstre: Arealforhold 
for Rosen afd. 5-6, hvor der 
nedlægges haver, og hvor 
der anvises erstatningsarea-
ler.

Kilde: Trafikstyrelsen.dk

N.B. Der er landbrugspligt 
på det opdyrkede areal.
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Fra nyttehaveområdet 
nord for Brøndbyvej skal 
der ifølge Trafikstyrelsen 
eksproprieres et areal 
med 27 nyttehaver. Nytte-
haverne kan ifølge Trafik-
styrelsen placeres i for-
længelse af eksisterende 
nyttehaver på grunden 
mod vest mellem den nye 
jernbane og Brøndbyvej. 

Lokalplan 402A beskriver 
på et overordnet niveau, 
at der i fremtiden vil blive 
tale om en ny jernbanefor-

bindelse som vil få fysiske konsekvenser for en række koloni-
haver og nyttehaver. Når jernbaneforbindelsen er detailpro-
jekteret og linjeføringen er endeligt fastlagt, vil Teknisk 
Forvaltning tage initiativ til udarbejdelse af en ny lokalplan 
som forholder sig mere konkret til den ny jernbanes fysiske 
konsekvenser. I den forbindelse vil der blive redegjort for hvil-
ke arealer, der nøjagtigt berøres af infrastrukturanlægget 
samt hvor erstatningshaverne helt præcist skal placeres.

Lokalplanens indhold

Kolonihaveområder er traditionelt områder med vide mulig-
heder for bebyggelsers omfang og udseende. Dette giver ofte 
udslag i stor variation og mangfoldighed i områdernes frem-
træden, som det også er tilfældet i Brøndby Haveby.

Gennem de senere år har anvendelsen af kolonihaveområder-
ne gradvist ændret sig og nye og større huse er ofte et ønske 
blandt de nye kolonihaveejere. Denne lokalplan imødekom-
mer de nuværende forhold i kolonihaverne og holder samtidig 
fast i, at en øvre grænse for byggeriets omfang er afgørende, 
idet det ønskes, at kolonihaveområdernes oprindelige idéind-
hold og grønne fremtræden skal bevares. 

Dette betyder at de maksimale bygningsstørrelser for bygnin-
gerne indenfor det enkelte havelod er blevet større i lokal-
planforslag 402A, hvorved de aktuelle størrelser på koloniha-
vehuse i højere grad imødekommes. 

For at sikre, at de nye maksimale størrelser ikke blot over-
skrides igen i kolonihavernes fremtidige udvikling sættes en 
øvre grænse for omfanget af den samlede bebyggelse på det 
enkelte havelod.

Til højre: Arealforhold for 
nyttehaver nord for Brønd-
byvej, hvor der nedlægges 
haver, og hvor der anvises 
erstatningsarealer.
Store dele af arealerne til 
erstatningshaver bliver 
midlertidigt inddraget i 
anlægsperioden.

Kilde: Trafikstyrelsen.dk



12

R
ed

eg
ø

re
ls

e

Der gælder således nye maksimale størrelser for de enkelte 
bygninger og det er samtidig muligt for den enkelte haveejer i 
større omfang selv at disponere med anvendelsen af kvadrat-
meterne, sålænge den øvre grænse for den samlede bebyg-
gelse overholdes.

Overholdelse af den øvre grænse for bebyggelsens samlede 
omfang samt placering af bygningerne indenfor angivne byg-
gelinjer, skal ikke alene sikre nabohensynet, herunder elimi-
nere risikoen for brandsmitte, men også sikre kolonihaveom-
rådets gennemgående grønne fremtræden mod fællesvejene 
og det omgivende landskab.

Som beskrevet i afsnittet ”Eksisterende forhold” kan kolo-
nihaverne i lokalplanen deles op i to forskellige hovedtyper, 
nemlig cirkelhaverne samt de traditionelle haver. Cirkelha-
verne benævnes i det følgende som type A og de traditionelle 
haver som type B. 

Lokalplanen tager højde for forskelligheder ved de to havety-
per, idet der gælder forskellige bestemmelser for de to typer, 
jf. principskitserne nedenfor og på modstående side. 

KOLONIHAVEHUS

Max 60 m 2 inkl. 

udestue .

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde 

fra terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

LEGEHUS
Max 4 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 60 m 2
Byggelinie min 2,5 

m. fra skel

Max 1,8 m. fra terræn

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

DRIVHUS
Max 10 m 2

Max 2,5 m. fra terræn

Byggelinie 
min 17,5 m. 

fra skel

Skal holdes i en højde stigende 

fra 0,8 m. ved rotundemidten 

til 1,8 m. i baghækken

HÆKSkal omkranse 

havelodden

Type A

KOLONIHAVEHUS

Max 70 m 2 inkl. 

udestue 

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde fra 

terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

DRIVHUS
Max 10 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 70 m 2

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 2,5 m. fra skel

LEGEHUS
Max 4 m 2

Max 1,8 m. fra terræn

Type B

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  70 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

10 m2

15 m2

49 m2

10 m2

60 m2

skur indbygget

overdækning

hus

udestue

hus

overdækket
terrasse

skur

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  80 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

Max 2,5 m. over terræn

inkl. sokkel

Til venstre og øverst mod-
stående side: Principskitser 
af lokalplanens bestemmel-
ser for de to typer koloni-
haver, type A og type B. 
Orientering, udformning og 
placering af de enkelte byg-
ninger på principskitserne 
er udelukkende illustrativt 
og ikke retningsgivende på 
nogen måde. 

For type A gælder, at bebyg-
gelsen maksimalt må ud-
gøre 70 m², hvoraf hovedhus 
inklusiv udestue maksimalt 
må udgøre 60 m². 

For type B gælder, at bebyg-
gelsen maksimalt må udgø-
re 80 m², hvoraf hovedhus 
inklusiv udestue maksimalt 
må udgøre 70 m². 

Bebyggelsen omfatter ho-
vedhus, udestue, redskabs-
skur, overdækket terrasse 
samt udhæng over 50 cm.
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Skelafstande og brandsikring

Bygninger skal opføres således, at brandspredning kan undgås 
til andre bygninger både på egen og på tilstødende grunde. 

Brandspredning til bygninger på tilstødende grunde kan for-
hindres ved, at bygningen holdes i en passende afstand til skel, 
som i dette tilfælde er 2,50 m jf. principskitsen nedenfor.*

* Mod vej og friarealer fast-
lægges en afstand mellem 
bygninger og skel på min. 1 
meter

Til højre: 
Én af de mindre bygninger 
på haveloddet kan placeres 
indenfor en afstand af 2,50 
m fra skel, såfremt byg-
ningen placeres min. 2,50 
m fra kolonihavehuset og 
terrasseoverdækning ELLER 
samtlige byningsdele, der 
ligger udover byggelinien, 
skal udføres i konstruktions-
klasse EI 30.

KOLONIHAVEHUS

Max 60 m 2 inkl. 

udestue .

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde 

fra terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

LEGEHUS
Max 4 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 60 m 2
Byggelinie min 2,5 

m. fra skel

Max 1,8 m. fra terræn

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

DRIVHUS
Max 10 m 2

Max 2,5 m. fra terræn

Byggelinie 
min 17,5 m. 

fra skel

Skal holdes i en højde stigende 

fra 0,8 m. ved rotundemidten 

til 1,8 m. i baghækken

HÆKSkal omkranse 

havelodden

Type A

KOLONIHAVEHUS

Max 70 m 2 inkl. 

udestue 

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde fra 

terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

DRIVHUS
Max 10 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 70 m 2

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 2,5 m. fra skel

LEGEHUS
Max 4 m 2

Max 1,8 m. fra terræn

Type B

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  70 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

10 m2

15 m2

49 m2

10 m2

60 m2

skur indbygget

overdækning

hus

udestue

hus

overdækket
terrasse

skur

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  80 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

Max 2,5 m. over terræn

inkl. sokkel

KOLONIHAVEHUS

KOLONIHAVEHUS

REDSKABS-
SKUR

REDSKABS-
SKUR

TERRASSE-
OVERDÆK-
NING

TERRASSE-
OVERDÆK-
NING

MIN 
2,5 M

KONSTRUKTIONS-
KLASSE EI 30

BYGGELINIE 2,5 M FRA SKEL 
TIL NABO ELLER VEJ/STI

2,5 M

BYGGELINIE 2,5 M FRA SKEL 
TIL NABO ELLER VEJ/STI

2,5 M

SKEL TIL NABO 

KONSTRUK-
TIONSKLASSE 
EI 60

LEGE-
HUS

DRIVHUS

SK
EL

 T
IL

 V
EJ

/S
TI

EL
LE

R 
FR

IA
RE

A
L

SKEL TIL NABO 

SK
EL

 T
IL

 V
EJ

/S
TI

EL
LE

R 
FR

IA
RE

A
L

1 M

1 M

Bygninger skal opføres således, at der opnås en tryghed mod brandspred-
ning til andre bygninger på egen og på tilstødende grunde. Der skal 
desuden være forsvarlig mulighed for redning af personer og for sluknings-
arbejdet.

Brandspredning til bygninger på tilstødende grund kan forhindres ved, at 
bygningen holdes i en passende afstand fra skel, som i dette tilfælde er 2,5 
m. Det kan også forhindres ved, at der mod skel udføres en brandadskil-
lende bygningsdel. Ud til veje og friarealer skal der være min. 1 meter 
mellem bygning og skel 

Placeres kolonihavehuset 
indenfor en afstand af 2,5 m. 
fra naboskel skal ydervægge 
udføres med en konstrukti-
onsklaasse EI 60.

Placeres redskabsskuret 
indenfor en afstand af 2,5 m. 
fra naboskel skal skuret 
enten placeres min. 2,5 m. 
fra kolonihavehuset og/eller 
terrasseoverdækning med en 
konstruktionsklasse EI 30. 

Brandsikring og skelafstande

For både type A og B gælder 
desuden, at der på hvert ha-
velod, udover hovedhuset, 
må opføres en overdækket 
terrasse, et fritliggende red-
skabsskur, et drivhus samt 
et legehus. 

Principskitserne til højre og 
på modstående side viser 
de maksimale størrelser for 
mulige bygninger på det 
enkelte havelod. Hertil er 
det vigtigt, at disponere 
mellem størrelsen og/eller 
antallet af bygninger da 
der, som nævnt, gælder en 
maksimumsgrænse for den 
samlede bebyggelse.

Eksempler på disponering af 
bebyggelse ved Type A :

ELLER

KOLONIHAVEHUS

Max 60 m 2 inkl. 

udestue .

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde 

fra terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

LEGEHUS
Max 4 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 60 m 2
Byggelinie min 2,5 

m. fra skel

Max 1,8 m. fra terræn

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

DRIVHUS
Max 10 m 2

Max 2,5 m. fra terræn

Byggelinie 
min 17,5 m. 

fra skel

Skal holdes i en højde stigende 

fra 0,8 m. ved rotundemidten 

til 1,8 m. i baghækken

HÆKSkal omkranse 

havelodden

Type A

KOLONIHAVEHUS

Max 70 m 2 inkl. 

udestue 

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde fra 

terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

DRIVHUS
Max 10 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 70 m 2

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 2,5 m. fra skel

LEGEHUS
Max 4 m 2

Max 1,8 m. fra terræn

Type B

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  70 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

10 m2

15 m2

49 m2

10 m2

60 m2

skur indbygget

overdækning

hus

udestue

hus

overdækket
terrasse

skur

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  80 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

Max 2,5 m. over terræn

inkl. sokkel

KOLONIHAVEHUS

Max 60 m 2 inkl. 

udestue .

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde 

fra terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

LEGEHUS
Max 4 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 60 m 2
Byggelinie min 2,5 

m. fra skel

Max 1,8 m. fra terræn

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

DRIVHUS
Max 10 m 2

Max 2,5 m. fra terræn

Byggelinie 
min 17,5 m. 

fra skel

Skal holdes i en højde stigende 

fra 0,8 m. ved rotundemidten 

til 1,8 m. i baghækken

HÆKSkal omkranse 

havelodden

Type A

KOLONIHAVEHUS

Max 70 m 2 inkl. 

udestue 

Max 4,3 m. fra 

terræn til tagryg

Max 3,0 m. i facadehøjde fra 

terræn

OVERDÆKNING

Max 15 m 2
Min 2 åbne sider

DRIVHUS
Max 10 m 2

REDSKABSSKUR

Max 10 m 2. Hvis sammen-

bygget med huset skal 

arealet indgå i de 70 m 2

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 

2,5 m. fra skel

Byggelinie min 2,5 m. fra skel

LEGEHUS
Max 4 m 2

Max 1,8 m. fra terræn

Type B

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  70 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

10 m2

15 m2

49 m2

10 m2

60 m2

skur indbygget

overdækning

hus

udestue

hus

overdækket
terrasse

skur

SAMLET BEBYGGELSE 

inkl. udhæng over 50 

cm
Max  80 m 2 

SEKUNDÆR 
BEBYGGELSE

Max 2,5 m. over terræn

inkl. sokkel
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Delområder og anvendelse, jf. kortbilag 2

Lokalplanområdet er opdelt i følgende delområder.

Delområde A fastlægges til kolonihaver (cirkelhaver).           
Delområde B fastlægges til kolonihaver (traditionel type).   
Delområde C fastlægges til nyttehaver.    
Delområde D fastlægges til rekreative grønne områder og 
fælles friarealer.       
Delområde E fastlægges til tekniske anlæg.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2007

Lokalplanområdet er beliggende i Den Grønne Kile og omfat-
tet af Fingerplanens § 14 og § 15.

§ 14. Afgrænsning af de grønne kiler fremgår af Fingerplan 
2007. De grønne kiler består af de indre grønne kiler og 
kystkilerne i byfingrene (de ”gamle” grønne kiler) og de ydre 
grønne kiler.       
§ 15. Kommuneplanlægningen i de indre grønne kiler og i kyst-
kilerne i byfingrene skal sikre,

1. at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke   
 bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jord-  
 brugsmæssig anvendelse,

2.  at områderne ikke inddrages til byzone,

3.  at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til   
 bymæssige fritidsformål,

4.  at områderne friholdes for yderligere etablering   
 og udvidelse af store areal- og bygningskrævende   
 anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en   
 lukket karakter i forhold til almen brug,

5.  at der ikke placeres støjende friluftsanlæg med min-  
 dre, der er tale om allerede støjbelastede arealer, der   
 ikke kan støjbeskyttes,

6.  at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herun-  
 der støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for   
 udnyttelsen af de overordnede reservationer til trans-  
 portkorridorer, trafik- og forsyningsformål, som angi-  
 vet i Fingerplan 2007.
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§ 21. Den kommunale planlægning skal sikre,

1.  at den langsigtede reservation af transportkorridorer   
 til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekni-  
 ske anlæg fastholdes,

2.  at transportkorridorernes landzonearealer friholdes   
 for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bort  
 set fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for   
 driften af landbrugsejendomme,

3.  at udnyttelse af byzonearealer i transportkorridorer  
 ne ikke intensiveres eller sker i modstrid med konkre  
 te infrastrukturformål, jf. §22, §23 og §24.

Stk. 2. Transportkorridorerne er vist på Fingerplanens kortbi-
lag E.

Stk. 3. Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i transport-
korridoren skal placeres og udformes med hensyntagen til 
landskabs-, natur- og kulturværdier.

Brøndby Kommune vurderer, at lokalplanen er i overensstem-
melse med Fingerplan 2007.

Kommuneplan 2009

Lokalplanområdet omfatter følgende kommuneplanramme-
områder;
Rammeområde 403.1  
Område til offentlige formål (støjvold, regnvandsbassin).

Rammeområde 403.2   
Rekreativt område (kolonihaver, nyttehaver).

Rammeområde 402.3   
Rekreativt område (kolonihaver, nyttehaver).

402.3

403.2

403.1
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Signaturforklaring

Kortbilag 4
Byggelinier og infrastruktur 1:5000

Lokalplan nr. 402 
Kolonihaver i Den Grønne Kile

04/12 2009

Grænse for lokalplan

Vejbyggelinie

Skovbyggelinie

Kommunevej

Privat vej

Privat fællesvej

Offentlig sti

De regionale grønne områder

Lokalplanområdet er beliggende indenfor ”De regionale grøn-
ne områder”. De regionale grønne områder skal fastholdes og 
søges styrket gennem forbedring af de landskabelige og re-
kreative værdier.

Den grønne struktur

Kolonihaver og nyttehaver er og skal fortsat være en integre-
ret del af den grønne struktur med fællesarealer og stier, som 
kan benyttes af offentligheden.
Der skal ikke planlægges for flere kolonihaver i kommunen, 
med mindre eksisterende kolonihaver nedlægges i forbindel-
se med større anlægsprojekter.

Skovbyggelinje

En del af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m skovbyg-
gelinie som vist på denne side.
Skovbyggelinjen reguleres via Naturbeskyttelseslovens § 17.

Jf. § 17 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og 
lignende inden for en afstand af 300 m fra skove.

Lokalplanen åbner mulighed for en højere udnyttelse af kolo-
nihavegrunde som allerede er bebygget. Kun i det tilfælde, at 
der er tale om nyt byggeri uden tilknytning til eksisterende 
bebyggelse på de enkelte lodder forudsætter byggeriet, at 
der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen.
Udenfor lodder skal der søges om dispensation fra skovbyg-
gelinjen.
Kommunen kan dispensere for skovbyggelinjen.

Det kystnære landzoneområde

Lokalplanområdet ligger indenfor ”Det kystnære landzone-
område”. Disse områder skal søges friholdt for bebyggelse og 
anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. 
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I 3 km kystnærhedszonen må der kun planlægges for anlæg i 
landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
I forhold til kystnærhedszonen: Da der er tale om eksisteren-
de kolonihaver og området ikke udsættes for væsentlige an-
vendelsesændringer, kan byggeriet fortsat være placeret in-
denfor kystnærhedszonen. 

Vej og trafik

Regionale rekreative stier løber igennem og tæt forbi koloni-
haveområdet. Ifølge kommuneplanen mangler der en sikret 
skæring mellem den regionale stiforbindelse som passerer 
Sdr. Ringvej i den sydlige del af lokalplanområdet.
Eksisterende veje i kolonihaveområdet skal kunne benyttes 
som stier for fodgængere og cyklister, således at der bliver 
forbindelse mellem de regionale hovedstier.
Lokalplanen medfører ikke ændringer af det eksisterende mil-
jø. Der åbnes primært mulighed for en højere udnyttelse af de 
enkelte havelodder.
 

Antenneanlæg og mobilsendemaster i Den Grønne Kile

Lokalplanområdet ligger i Den Grønne Kile og spiller en væ-
sentlig rolle som grønt og rekreativt område for mange men-
nesker.

Der skal derfor, ved opsætning af eventuelle sendemaster og 
antenneanlæg, tages hensyn til den rekreative anvendelse og 
oplevelse af områderne i Den Grønne Kile.

Det er vigtigt, at området så vidt muligt friholdes for antenne-
anlæg, og at der ikke opstilles master i særligt værdifulde 
landskabsområder. Nye master og antennesystemer skal ind-
passes i omgivelserne med størst mulig hensyntagen til vær-
difulde bebyggelser, bymiljøer, landskaber og til naboer. Der 
lægges vægt på, at master og antennesystemer så vidt muligt 
opsættes på eller i tilknytning til eksisterende høje bygninger 
og bygningselementer, fx skorstene og elmaster, og eventuelt 
i tilknytning til tekniske anlæg.

Opstilling af sendemaster og antenneanlæg i Den Grønne Kile 
kræver landzonetilladelse. 
I den forbindelse bør der stilles krav om, at de kan stilles til rå-
dighed for andre antenneformål og udbydere. Der bør også 
stilles krav om afskærmende beplantning, og om at masten 
skal tages ned igen senest et år efter, at den ikke mere bruges 
til det formål, der er givet tilladelse til.

Det vurderes samlet set, at lokalplanen er i overensstemmelse 
med Kommuneplan 2009. 



18

R
ed

eg
ø

re
ls

e

Kommuneplantillæg

Kommuneplan 2009 fastlægger en maks. størrelse på 55 m² 
for bebyggelse (kolonihavehus) på havelodderne i rammeom-
råde 402.3 og 403.2.

Lokalplanen åbner mulighed for samlet bebyggelse på maksi-
malt 70 m² for havelodder i rammeområde 402.3 og maksimalt 
på 80 m² for havelodder i rammeområde 403.2.

Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg der muliggør 
ovennævnte bebyggelse.

Affaldsplan

Lokalplanens område er tilmeldt dagrenovation og stor-
skraldsordning.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: Matr.nr. 1c, 1d 
og 1p, Brøndbyvester By, Brøndbyvester.

Fredskov

Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. 
Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at 
sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i 
Danmark var blevet ryddet. Når et areal er fredskovspligtigt, 
betyder det, at den, der ejer arealet, til enhver tid har pligt til 
at anvende det til skovbrugsformål.
Fredskov reguleres via Skovloven.
Matr.nr. 4ad og 4y Brøndbyvester By, Brøndbyvester, er un-
derlagt Fredskov (se kortbilag 1).
På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, 
etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, med-
mindre det er nødvendigt for skovdriften. Endvidere må fred-
skovsstrækninger ikke udstykkes eller formindskes ved areal-
overførsel.

Gældende lokalplan

Lokalplanområdet for den nye Lokalplan 402A er sammenfal-
dende med afgrænsningen for den gældende Lokalplan 402 
for kolonihaverne i Den Grønne Kile. Ved den endelige vedta-
gelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 402A bortfal-
der lokalplan 402.
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Varmeplan

Lokalplanområdet er ikke en del af den kollektive varmeforsy-
ning. Der er tale om uopvarmet byggeri, som kun må benyt-
tes til natophold i sommerhalvåret.

Vedtægter/ lejekontrakt

Følgende forhold er beskrevet nærmere i de enkelte havefor-
eningers vedtægter eller de enkelte lejekontrakter.

Natophold/ ophold udenfor sæsonen.• 
Informationer om rottesikring.• 

Strategisk miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en 
given plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. 
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for større 
fremtidige anlægsprojekter, omfattet af krav om miljøvurde-
ring. I forbindelse med det indledende arbejde med Lokalplan 
402A er der foretaget en screening af planens forventede 
miljøpåvirkninger i forhold til omgivelser. Screeningen viser, at 
de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen 
åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirknin-
ger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en 
miljøvurdering af Lokalplan 402A.
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Permanente retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalpla-
nen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfat-
tet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges 
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil.

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således 
at dispensationen ikke meddeles på bekostning af lokalpla-
nens principielle ideer om anvendelse og karakter.
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I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 
813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1  Lokalplanen har til formål

• at de af planen omfattede områder 
 anvendes til rekreative formål, koloni-
 haver, nyttehaver, fælles friarealer, 
 beplantningsbælter samt offentlige for-
 mål i form af tekniske anlæg, såsom   
 regnvandsbassin og støjvolde samt

• at åbne mulighed for en større udnyttel-
 sesgrad på de enkelte kolonihavegrun-
 de samtidig med at kolonihaveområdets  
 særlige karakter fastholdes.

§ 2 Lokalplanens område

2.1 Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af 
kortbilag 1. Lokalplanen omfatter matrikelnum-
rene: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1n, 1p, 4ad, 4p, 4q, 4y, 5a, 
5av, 6a, 6bv, 6bx, 7b, 7c, 7e, 7f, 7az, 7aæ, 9a, 
9ba, 9ax, 34a, 34b, 34c, 35a, 35b, 111, 123a, 123c, 
124, 125, 7000 be, 7000 cv alle af Brøndbyvester 
By, Brøndbyvester, samt alle parceller, der efter 
den 10. februar 2009 udstykkes fra de nævnte 
ejendomme.

2.2 Lokalplanen er opdelt i 5 delområder som 
angivet på kortbilag 2.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 For delområderne A og B gælder:

3.1.1 Områderne må kun anvendes til koloniha-
ver. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende 
kolonihavehuse samt bygninger til fælles formål 
- foreningslokaler, en mindre købmand, skure til 
materiel o.l.

3.1.2 Der må ikke etableres eller nedlægges 
yderligere havelodder.

3.1.3 Kolonihaverne må kun benyttes til natop-
hold i tidsrummet 1. april - 31. oktober.

3.1.4 Inden for området kan opføres transfor-
merstationer til kvarterets forsyning, når de op-
føres som kompaktstationer med placering ef-
ter nærmere aftale mellem netselskab og 
Kommunalbestyrelsen.

3.2 For delområde C gælder:
3.2.1 Områderne må kun anvendes til nytteha-
ver.

3.3 For delområderne D gælder:
3.3.1 Områderne må kun benyttes til rekreative 
områder, friarealer og beplantning. Det kan 
etableres fritidsaktiviteter, der ikke ændrer are-
alets karakter af grønt friareal.

3.3.2 Der må ikke etableres bygninger eller lig-
nende inden for området.

3.3.3 På de med sort skravering angivne arealer 
på kortbilag 3 er der landbrugspligt.

3.4 For delområde E gælder:
3.4.1 Området må kun anvendes til offentlige 
formål i form af teknisk anlæg (regnvandsbassin 
og støjvolde).

3.5 Der må inden for lokalplanens område ikke 
øves nogen form for virksomhed, som ved støv, 
røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende 
eller på anden måde er til gene for de omkring-
boende.

§ 4 Udstykning

4.1 De enkelte havelodder må ikke udstykkes 
særskilt eller sammenlægges.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Der må ikke etableres nye veje eller stier 
uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Lokalplanbestemmelser
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5.2 Parkering skal foregå på de udlagte p-plads-
områder jf. kortbilag 3. Der må ikke foretages 
parkering eller oplagring af lastbiler, camping-
vogne, skurvogne, lystfartøjer og uindregistre-
rede biler inden for lokalplanområdet.

5.3 De eksisterende veje gennem kolonihave-
områderne skal kunne benyttes som stier for 
fodgængere og cyklister.

5.4 Der skal være fri bevægelighed for offentlig-
heden på de eksisterende veje således, at der 
sikres forbindelse mellem de regionale rekreati-
ve hovedstier, som angivet på kortbilag 3.

5.5 Langs Sydgårdsvej og Brøndbyvej er fastlagt 
en byggelinje på 10 meter fra vejskel. Langs 
Søndre Ringvej er fastlagt en byggelinje på 25 
meter målt fra vejmidten, langs Holbækmotor-
vejen er fastlagt en vejbyggelinje på 50 meter 
målt fra vejmidten (se kortbilag 3).

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 For delområde A gælder:
6.1.1 Bebyggelsen må maksimalt udgøre 70 m², 
hvoraf hovedhus inklusiv udestue og lukket ter-
rasse maksimalt må udgøre 60 m². Bebyggelsen 
omfatter hovedhus, udestue, redskabsskur, 
overdækket terrasse samt udhæng over 50 cm.

6.1.2 Kolonihavehuset skal orienteres med gav-
len mod midten af rotunden.

6.1.3 Bygninger skal placeres mindst 17,5 m fra 
skel mod kolonihavecirklens midte, og mindst 
2,5 m fra øvrige skel. Mod vej og friarealer fast-
lægges en afstand mellem bygninger og skel på 
min. 1 meter.

6.2 For delområde B gælder:
6.2.1 Bebyggelsen må maksimalt udgøre 80 m², 
hvoraf hovedhus inklusiv udestue og lukket ter-
rasse maksimalt må udgøre 70 m². Bebyggelsen 
omfatter hovedhus, udestue, redskabsskur, 
overdækket terrasse samt udhæng over 50 cm.

6.2.2 Bygninger skal placeres mindst 2,5 meter 
fra skel. Mod vej og friarealer fastlægges en af-
stand mellem bygninger og skel på min. 1 meter.

6.3 For delområde A og B gælder:

6.3.1 En overdækket terrasse  må max. være 15 
m². En overdækket skal være åben på min. to si-
der og med en brystning på max 1,2 meter.
Et fritliggende redskabsskur må max være 10 
m². Såfremt redskabsskuret er sammenbygget 
med hovedhuset skal arealet af redskabsskuret 
indgå i det maksimale areal for hovedhuset.

Udover ovenstående bebyggelse kan et drivhus 
på max. 10 m2 samt et legehus på max. 4 m2 
etableres på hvert havelod. Max. højde på lege-
hus er 1,8 m og max. facadehøjde er 1,4 m.

6.3.2 Max én overdækket terrasse, fritliggende 
redskabsskur, drivhus eller legehus kan placeres 
nærmere skel end 2,5 m, såfremt bygningen pla-
ceres mindst 2,5 m fra andet byggeri, eller udfø-
res med vægge indenfor afstanden af 2,5 m af 
skellet mindst som bygningsdel klasse EI 30* og 
tagbelægning klasse BROOF(t2).
Der må indenfor en afstand af 2,5 m fra skel ikke 
etableres udvendige døre.

6.3.3 Kolonihavehusenes højde fra terræn til 
tagrygning må være op til 4,30 m over terræn.

6.3.4 Facadehøjden på kolonihavehuse må være 
max 3 meter over terræn.

6.4 For delområde C gælder:
6.4.1 På hvert havelod må der opsættes ét red-
skabsskur/ hus på max 12 m² inkl. udhæng samt 
ét drivhus på max 10 m².

6.4.2 Fælles redskabsskure må max. være 15 m².

6.5 For delområde A, B og C gælder:
6.5.1 Den samlede højde på redskabsskure må 
max. være 2,5 meter over terræn.

* Brandsikringen skal føres op i tæt forbindelse med 
den yderste tagdækning.
Der henvises i øvrigt til Brand-/ Bygningsreglementet.
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6.5.2 Bygninger til fælles formål til brug for ko-
lonihaveområdet - mindre købmænd, forenings-
lokaler, redskaber o.l. - må kun etableres inden 
for de på kortbilag 3 med rød skravering viste 
områder.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Bygninger skal opføres af træ eller anden let 
konstruktion, med facade af træ eller pladebe-
klædning undtaget er pladebeklædning af stål.

7.2 Tagbeklædning må ikke udføres i tegl- og be-
tontagsten eller tagstenslignende materialer 
som f.eks. ståltag så som decra.

7.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke 
anvendes. Solceller og glaspartier er dog undta-
get.

7.4 Skiltning må kun finde sted med kommunal-
bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

7.5 Bygninger må ikke forsynes med skorsten.

7.6 Der må ikke opsættes paraboler, som er syn-
lige fra veje, stier og offentlige arealer.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1 Fælles fri- og opholdsarealer samt de udlag-
te beplantede arealer skal vedligeholdes og ple-
jes således, at området fremtræder som åbent 
rekreativt område.

8.2 Ubebyggede arealer på de enkelte havelod-
der må kun indrettes og anvendes som have.

8.3 Der må ikke etableres nedsænkede svøm-
mebassiner.

8.4 For delområde A gælder:
8.4.1 De enkelte havelodder skal være omkran-
set af hæk, dog kan hækken mod rotundemid-
ten erstattes af stensætning. Sidehækken skal 
holdes i en højde af 0,8 m ved rotundemidten 
stigende til 1,8 m i baghækken. 

8.5 For delområde B gælder:
8.5.1 Eventuel hegning mod stier og offentligt 
areal skal udføres som levende hegn.

§ 9 Lejerforening

9.1 De enkelte lejere af kolonihavelodder skal 
være medlem af Kolonihaveforbundet for Dan-
mark.

9.2 Kolonihaveforbundet for Danmark eller de 
lokale haveforeninger skal forestå drift og vedli-
geholdelse af veje, stier, fællesarealer og andre 
fælles anlæg dog undtaget offentlige veje og 
stier.

§ 10 Ophævelse af lokalplan nr. 402

10.1 Den af kommunalbestyrelsen den 11. Sep-
tember 1996 vedtagne Lokalplan nr. 402 ophæ-
ves ved den endelige vedtagelse og bekendtgø-
relse af Lokalplan nr. 402 A.

§ 11 Vedtagelsespåtegning

11.1 Lokalplan 402A er således endelig vedtaget 
af Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse 
den 18. august 2010.

På kommunalbestyrelsens vegne

Ib Terp
Borgmester

       /

   Henrik Winther Nielsen
   Teknisk direktør
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Hvad er en rammeændring?

Kommuneplan 2009 - 2021 blev vedtaget den 9. 
december 2009.

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur 
for kommunen og rammer for de enkelte områ-
der i kommunen. Kommuneplanens rammer 
fastlægger retningslinjerne for indholdet i de 
fremtidige lokalplaner med hensyn til bebyggel-
sens omfang og anvendelse mv.

Kommunalbestyrelsen kan ændre kommune-
planens rammer ved at udarbejde et kommune-
plantillæg f.eks. for at imødekomme et konkret 
byggeønske.

Rammeændringen kan imidlertid kun foretages 
efter en forudgående offentlig høring af mindst 
8 ugers varighed. Høringen sker hos overordne-
de myndigheder samt borgere i kommunen.

En rammeændring vil som regel blive fulgt op af 
en lokalplan. Lokalplanen kan dog tidligst ved-
tages endeligt sammen med eller  
efter vedtagelsen af rammeændringen.
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Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr.3 til Kommuneplan 2009-2021

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre bebyggel-
sesmuligheder på de enkelte havelodder.

Rammeområde 402.3 
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens 
rammeområde 402.3 hvor der gældende følgende bestem-
melser:
Anvendelse: Rekreativt område, kolonihaver og nyttehaver
Bebyggelse: Max. 55 m² på hver havelod, max. 1 etage, max 
højde 4 meter.

Rammeområde 403.2
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens 
rammeområde 403.2 hvor der gældende følgende bestem-
melser:
Anvendelse: Rekreativt område, kolonihaver og nyttehaver
Bebyggelse: Max. 55 m² på hver havelod, max. 1 etage, max 
højde 4 meter.

Nyt rammeområde 402.3 
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens 
rammeområde 402.3 hvor der gældende følgende bestem-
melser:
Anvendelse: Rekreativt område, kolonihaver og nyttehaver
Bebyggelse: Max. 70 m² på hver havelod, max. 1 etage, max 
højde på 4,30 m over terræn.

Nyt rammeområde 403.2
Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens 
rammeområde 403.2 hvor der gældende følgende bestem-
melser:
Anvendelse: Rekreativt område, kolonihaver og nyttehaver
Bebyggelse: Max. 80 m² på hver havelod, max. 1 etage, max 
højde på 4,3 m over terræn.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 er endelig vedtaget 
af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse den 18. august 
2010.

På kommunalbestyrelsens vegne

Ib Terp
Borgmester
   /
    Henrik Winther Nielsen
    Teknisk direktør
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