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Hvad er er en lokalplan?

En lokalplan gælder for et mindre og lokalt område og fast
lægger forholdsvis detaljeret, hvordan området skal se ud i 
fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget og hvordan 
der må bygges. 

Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave æn
dringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre 
anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den 
eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendom
mene vil fortsat være lovlig uanset lokalplanens indhold.
 
Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens ram
mebestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som om
fatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstruk
turen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, 
butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer 
for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen 
fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplan
lægning.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de 
statslige interesser i planlægningen. På grund af de sær
lige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Miljø
ministeren fastlagt de overordnede principper for byudvik
ling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv kaldet 
Fingerplan 2019. 

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 151 
den 8. februar 2023. Forslaget vil herefter være fremlagt i 
offentlig høring indtil den 8. marts 2023.

Alle interesserede har mulighed for at komme med bemærk
ninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. 
Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens ende
lige behandling af planforslagene.

Bemærkninger skal indsendes via kommunens høringsportal 
på www.hvidovre.dk/Politik/Hoeringerogafgoerelser, eller 
som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, 
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 
8. marts 2023.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslag til Lokalplan 473 er endeligt vedtaget, dog højst 
et år efter forslagets offentliggørelse, må ejendomme, der er 
omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på 
en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endeli
ge plans indhold. Dette fremgår af planlovens § 17, stk. 1. 

Lokalplan 151 er udarbejdet af 
Hvidovre Kommune, Center for Plan 
og Miljø.

Forside: Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering.



INDHOLD 

REDEGØRELSE
Områdets beliggenhed............................................................................ 4
Baggrund og formål med lokalplanen ................................................. 4
Eksisterende forhold ................................................................................ 5
Lokalplanens indhold ............................................................................... 6
Lokalplaplanens forhold til anden planlægning ................................ 8
Tinglyste dokumenter .............................................................................13
Ekspropriation ...........................................................................................14
Miljøvurdering ...........................................................................................14

BESTEMMELSER
§ 1 Lokalplanens område og zonestatus ............................................15
§ 2 Lokalplanens formål..........................................................................15 
§ 3 Lokalplanområdets anvendelse ....................................................15
§ 4 Udstykning ..........................................................................................15
§ 5 Bebyggelsens omfang og placering ............................................16
§ 6 Bebyggelsens udseende ................................................................16
§ 7 Ubebyggede arealer .........................................................................18
§ 8 Stiforhold, vejforhold og parkering ...............................................19
§ 9 Skiltning og reklamering..................................................................19
§ 10 Tekniske anlæg ...............................................................................20
§ 11 Aflysning af servitutter ....................................................................20
§ 12 Aflysning af planer ..........................................................................20
§ 13 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse .................20
§ 14 Lokalplanens retsvirkninger .........................................................20
Vedtagelsespåtegning ............................................................................21

BILAG

Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning .....................................................22
Bilag 2 Arealudlægning .........................................................................23



REDEGØRELSE

Områdets beliggenhed

Lokalplansområdet omfatter tre ejendomme på Hvidovrevej 
80, matr.nr. 83b, 83c og 1d, Hvidovre By, Hvidovre, 
beliggende i den nordligste del af kommunen på grænsen til 
Rødovre. Området ligger i det stationsnære kerneområde ca. 
200 m fra Hvidovre Station, hvor det er gemt lidt af vejen bag 
omliggende etageboligbebyggelser, der støder op til vejene 
Vojensvej mod syd, Skærbækvej mod vest og Hvidovrevej 
mod øst.

Baggrund og formål med lokalplanen

På baggrund af en konkret henvendelse om et 
seniorboligprojekt på Hvidovrevej 80 ønsker 
Kommunalbestyrelsen med denne lokalplan at muliggøre, 
at området omdannes til et boligområde. Der planlægges 
for, at den tidligere erhvervsbebyggelse på Hvidovrevej 80 
omdannes til et bofællesskab for seniorer over 50 år med 
fællesarealer i form af udendørs opholdsarealer, taghave, 
orangeri, fælleshus og fitnessområde.

REDEGØRELSE
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Eksisterende forhold

Lokalplansområdet ligger som en enklave omkranset af 
etagebyggeri på mellem to og treenhalv etager. Mod nord, 
i Rødovre Kommune, ligger den almene boligbebyggelse 
PAB i tre etager, mod syd og vest omkranses området 
af det almene boligselskab Hvidovrebos etageboliger 
på mellem to og tre etager og mod øst ligger en privat 
etageboligejendom på tre etager. Da området ligger i midten 
af en større boligbebyggelse, er det derfor delvist skjult bag 
de omkringliggende bygninger mod Hvidovrevej, Vojensvej 
og Skærbækvej. De mange tilbygninger, der er bygget i skel 
på grunden, samt de mellemliggende mure og hegn, lukker 
området mod naboer og afskærer forbindelse til og igennem 
området.

Lokalplansområdet har et areal på 4.718 m2, og den 
eksisterende bebyggelse på ejendommen har et etageareal 
på omkring 4.785 m2. Bebyggelsen består af to oprindelige 
fabriksbygninger i henholdsvis to og tre etager. Disse 
bygninger forbindes af to tværgående bygninger bestående 
af sammenbyggede gangbroer og tilbygninger. Derudover 
findes der en lagerbygning i to etager, en fritstående 
portnerbolig og to mindre bygninger samt et skur.

Grunden, som fabriksbygningerne ligger på, blev 
i 1936 udstykket og af Hvidovre Kommune solgt til 
grosserer Hans Maibøll, der var direktør i A/S Thulesen 
& Co’s Eftf. De funktionalistiske fabriksbygninger samt 
portnerboligen er tegnet af arkitekten Anthon Bendix og 
stod færdig i 1936. Bygningerne er repræsentative for 
den industrielle klassicisme og er modulært opbygget 
af bærende betonkonstruktioner. Facaderne står med 
store vinduespartier tilbagetrukket fra en taktfast lodret 
gennembrydning af 600 mm murpiller. Fra 1945 omtales 
ejendommen som en lædervarefabrik, der bl.a. fremstillede 
kufferter. Snedkermester A.P. Sønnersgaard havde 

virksomhed på adressen. Udover snedkerværksted omtales 
den også som møbelfabrik, og blev ført videre af A.P. 
Sønnersgaards sønner som ”Brdr. Sønnersgaard”.

Bygningerne rummer næsten 80 år af Hvidovres 
erhvervshistorie fra den tid, hvor man havde en portner 
boende ved sin virksomhed til i dag, hvor der er mange, 
mindre lejemål i ejendommen. Bygningerne blev registreret 
for bevaringsværdier under SAVEregistreringen i år 2000 
i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlasset. 
Bygningerne er registreret med en SAVEværdi 5 og 6.
Denne værdi falder udenfor de bevaringsværdige bygninger 
(SAVEværdi 1 til 3) i kommuneatlasset, som er videreført i 
Kommuneplan 2021.

Bygningerne fremstår med hvidskurede mursten, der i 
facaderne skyder frem mellem vinduespartierne som pilastre. 
Sammen med den robuste stenbelægning, der dækker hele 
området, fornemmes det industrielle udtryk, som præger 
grunden. Det rå udtryk forstærkes yderligere af, at der ingen 
beplantning er inden for lokalplanens område.

I dag benyttes ejendommen primært af virksomheder 
inden for kontor og serviceerhverv. Der er også små 
produktionsenheder inden for fødevareproduktion, et 
behandlingscenter for stof og alkoholafhængighed samt 
diverse værksteder.
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Lokalplanens indhold

Formål
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne og udbygge de 
eksisterende hovedbygninger på Hvidovrevej 80, så der på 
grunden kan opføres og indrettes et seniorbofællesskab 
for segmentet 50+ med ca. 63 boliger og tilknyttede 
fællesarealer i form af taghave, orangeri, fælleshus 
fitnessområde og udendørs opholdsarealer.

Anvendelse, omfang og placering
Lokalplanområdets anvendelse ændres fra erhvervsområde 
til boligområde for at muliggøre beboelse i form af 
etageboliger. Boliger skal benyttes til helårsbeboelse.

For at omdanne de tidligere erhvervsbygninger til boliger, 
nedrives alle sekundære bygninger på arealet. Disse 
bygninger er registeret som henholdsvis bygning 3, 4, 5, og 
6 i BBRregisteret. En mindre del af bygning 2 nedrives også. 
Ved at nedrive den sekundære bebyggelse skabes plads 
til adgangsgivende vej, vendeplads og parkering samt til 
udendørs opholds arealer.

På den oprindelige fabriksbygning, bygning 1, nedrives 5 
m af bygningens bredde i hele dens længde. Dette skaber 
foruden hensigtsmæssige proportioner til en bolig også et 
gårdrum imellem de to fabriksbygninger, bygning 1 og 2.  
Begge disse bygninger tilføres ekstra etager, så etageantallet 
ender på fire. Lagerbygningen, bygning 3, tilføres to 
ekstra etager. Denne bygning skal danne rammen for flere 
fælles funktioner herunder orangeri. Bygning 2 forlænges 
derudover sådan at de to bygningskroppe bliver lige lange.
 
Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent 
på 105 for den enkelte ejendom. Der gives mulighed for, at 
der i de udlagte byggefelter kan bygges i fire etager med 
en højde på op til 15 m over terræn. Mindre, sekundære 
bygninger som småskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse 
mv. må opføres uden for byggefelterne.
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Gårdrummet imellem hovedbygningerne i byggefelt 1 og 2.
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Omkring og mellem byggefelterne skal der etableres 
udendørs opholdsarealer ved nedrivning af sekundær 
bebyggelse i skel. Lokalplanen udlægger arealerne til fælles 
friarealer med interne stiforbindelser gennem bebyggelsen. 
Det fastlægges i lokalplanen, at en del af de fælles friarealer 
skal anlægges som grønne områder. Gårdrummene mellem 
byggefelterne 1 og 2, som vist på planbilag 2, gøres åben for 
gennemgang og ophold. Fjerde etage (3. sal) i byggefelt 2 
udlægges til opholdsareal i form af tagterrasse med adgang 
for alle bebyggelsens beboere.

Udseende
Bebyggelsens facader fra stueetage til og med anden etage 
skal udføres i enten hvidskurede tegl eller muret blank mur. 
Lokalplanen fastsætter samtidig, at facader til og med tredje 
etage (2. sal) skal opføres med arkitektonisk lighed til det 
eksisterende byggeri. Udbygninger på fjerde etage, samt 
tilføjelser som trappetårne og tagterrasser, skal udføres i 
galvaniseret stål. Bestemmelsen skal sikre, at skellet mellem 
transformation og tilbygning understøttes visuelt.

For at sikre, at den eksisterende facades karakter 
bibeholdes, fastsætter lokalplanen, at der i facaden sker 
forskydninger mellem murede pilastre og de let tilbagetrukne 
vinduespartier. 

Lokalplanen fastsætter at tage skal udformes som 
symmetriske saddeltage, der skal anlægges vinkelret på 
bygningernes længste facade. Dette gøres for visuelt at 
bryde bygningsvolumenerne ned og understøtte rytmen i 
facadens nederste del. Tage skal udføres i galvaniseret stål.

Parkering og udstykning
Det forudsættes, at de tre ejendomme inden for 
lokalplansområdet sammenlægges til én ejendom. Der 
må ikke foretages yderligere udstykninger indenfor 

Tagudformning med symmetriske 
saddeltage vinkelret på bygningens 
længste side.
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Bebyggelsen set fra øst. Tagterrasse ses øverst på venstre bygning.

Facaden i byggefelt 1 set fra gårdrummet.
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lokalplansområdet. Ejendomme til tekniske anlæg kan dog 
udstykkes, så grunden svarer til anlæggets sokkelflade plus 1 
m hele vejen rundt om anlægget.

Arealet nord for byggefelt 1 reserveres til parkering. 
Vejadgang fra Hvidovrevej til områdets parkeringspladser 
skal anlægges nord for bebyggelsen i forbindelse med 
parkeringsanlægget. Indenfor lokalplansområdet indrettes 
parkering i henhold til minimum og maksimumnormeringerne 
for stationsnære kerneområder fastsat i Kommuneplan 2021. 

Lokalplaplanens forhold til anden planlægning

Kystnærhedszone
Lokalplansområdet er beliggende mere end 3 km fra kysten 
i den kystnære del af byzonen og er således ikke omfattet af 
planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne.

Naturbeskyttelse
Der er i lokalplansområdet ikke registreret nogen 
arealer, forbindelser eller punkter, hvor der skal tages et 
naturbeskyttelsesmæssigt hensyn. Lokalplanens indhold er 
ikke relevant i forhold til naturbeskyttelse, idet der ikke ligger 
beskyttede naturtyper, fortidsminder eller skove i områdets 
nærhed.

Internationale naturbeskyttelsesområder og truede 
dyrearter
Lokalplansområdet ligger i en afstand af ca. 4 km fra 
nærmeste Natura 2000område ved Kalveboderne 
– Vestamager og havet syd for. Hvidovre Kommune 
har screenet lokalplansområdet og vurderer samlet, 
at lokalplanen ikke medfører en beskadigelse eller 
ødelæggelse af yngle eller rasteområder for generelt 
beskyttede arter jævnfør habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan 2021
Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med 
forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2021 er 
lokalplanens område beliggende inden for rammeområde 
1A1. For rammeområdet er der fastsat følgende bestemmelser 
for lokalplanlægningen: 

• Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
• Specifik anvendelse: Etageboligbebyggelse. Kontor og 

serviceerhverv. Publikumsorienterede serviceerhverv. 
Område til offentlige formål.  

• Max. bebyggelsesprocent: 95
• Max. antal etager: 3
• Max. bygningshøjde: 12 m
• Bemærkninger: Kun miljøklasse 1 og 2. 
   Stationsnært kerneområde. 
   Risiko for oversvømmelse*. 

1A1

Rødovre Kommune

1B10

1B12

1B2 1B42

1B41

1E7 1E1
1T2

1C15

1C11 1B4

1B43

1B30

1C2

1B20
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Rammeområder i Kommuneplan 2021. Lokalplanens område er angivet 
med prikket linje. 

Lokalplanens område

Blandet bolig og erhverv

Centerområde

Jernbane

Boligområde

Erhvervsområde
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Dele af rammeområdet er kortlagt med risiko for oversvøm
melse fra regn i forbindelse med skybrud. Ved lokalplan
lægning inden for området skal risikoen for oversvømmelse 
undersøges nærmere, og der kan stilles krav om tiltag til 
begrænsning af denne risiko jf. retningslinje 6.6.4.

Miljøklasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun 
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan 
integreres med boliger.

Miljøklasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun på
virker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i 
områder, hvor der også findes boliger.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021
Forslaget til Lokalplan 151 er ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2021. Derfor er der udarbejdet et tillæg til 
kommuneplanen.

Kommuneplantillægget fastholder afgrænsningen 
af rammeområde 1A1, lige som de planlagte 
anvendelser fastholdes. Men tillægget ændrer de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammeområdet. 
Således øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 95 
til 105, det maksimale etageantal øges fra tre til fire, og den 
maksimale bebyggelseshøjde øges fra 12 til 15 meter.

Forslaget til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 offentliggøres 
samtidig med forslaget til Lokalplan 151, men i et særskilt 
dokument.

Klimatilpasning
Dele af lokalplansområdet er i Kommuneplan 2021 udpeget 
til at have risiko for oversvømmelse ved skybrud. Sådanne 
områder skal friholdes fra nyt byggeri, anlæg mv. medmindre 
det sikres til en 100 årsregn i år 2118, svarende til ca. 90 mm 
nedbør på 4 timer. 

Kortet viser hvilke arealer, der forventes at blive udsat 
for oversvømmelse ved skybrud. Kortet er udarbejdet på 
baggrund af en 100 års regnhændelse, som den forventes 
i 2118. I beregningsmodellen indgår strømning af vand på 
overfladen og i kloaksystemet. Vanddybder på op til 10 cm 
på terræn er fjernet, dvs. at kortet kun viser, hvor der er 
mindst 10 cm vand på terræn. Derfor kan der godt være 
en udfordring under skybrud på steder, hvor der ikke er 
illustreret en oversvømmelse, hvis bygninger mv. ikke er 
indrettet, så de kan tåle, at der står op til 10 cm vand på 
terræn, eksempelvis ved kælderskakter der ikke er sikret.

Lokalplanen gør det muligt at omdanne et erhvervsområde 
til boliger. Lokalplanen fastsætter at en del af de fremtidige 
udendørs opholdsarealer skal være beplantede. Dermed 
mindskes det befæstede areal i området, hvilket medvirker til 
at en del af skybrudsvandet tilbageholdes. 

Lokalplanen giver yderligere mulighed for at lave 
terrænregulering, hvis det kan afhjælpe udfordringer med 
regnvand. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser 
om, at nyt byggeri skal opføres med en sokkelhøjde på 
minimum 10 cm for at kunne håndtere overfladevand ved 
skybrud. Dette er ikke nødvendigvis nok. Derfor anbefales 
det, at blandt andet behovet for en sokkelhøjde over 10 cm 
vurderes ved det enkelte byggeri. I Hvidovre Kommunes 
Skybrudsplan 2021 arbejdes der med en 100årshændelse 
om 100 år for nyt byggeri og en 100årshændelse om 30 år 
for eksisterende byggeri. Bygninger og installationer mv. skal 
derfor skybrudssikres til minimum denne hændelse.

Ud over initiativer på de private ejendomme har kommunen 
i samarbejde med HOFOR også mulighed for at etablere 
klimatilpasningsløsninger på offentlige arealer, herunder 
vejarealer. Det kunne f.eks. være regnvandsbede, vejbede, 
render, grøfter, skybrudsveje, lavninger, bassiner mv.
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Skybrudskort over områder med 
mindst 10 cm vand ved en 100års
hændelse i 2118.



Eksisterende lokalplaner. 
Lokalplanens område er angivet med prikket linje. 
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Stationsnærhed
I Kommuneplan 2021 er lokalplanens område udpeget 
som fortætningsområde i et stationsnært kerneområde. 
Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, 
arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønster har en 
intensiv karakter, skal placeres inden for de stationsnære 
områder og fortrinsvis inden for de stationsnære 
kerneområder. 

Disse byfunktioner omfatter blandt andet kontor og 
serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, 
offentlige institutioner, udstillings og kongrescentre, større 
idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, 
hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende. 

Med lokalplanen gives mulighed for tæt boligbebyggelse i 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Gældende lokalplan
Lokalplan 121 Bolig- og erhvervsområde ved Hvidovre 
Station.

Størstedelen af lokalplansområdet er i dag omfattet 
af Lokalplan 121, der udlægger områdets anvendelse 
til erhvervsformål. Efter den gældende lokalplan må 
ejendommene anvendes til lettere industri, værksteder samt 
forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende 
virksomheder, engrosvirksomhed samt lagersalg, offentlig og 
privat service herunder klinikker og lignende, kontorformål 
samt kursusvirksomhed.

Lokalplan 001 om facader og skilte langs med Hvidovrevej. 

En mindre del af adgangsvejen er omfattet af denne 
lokalplan. Lokalplanen indeholder bestemmelser for 
ændringer af facader. I lokalplanen fastlægges, at 
eventuelle ændringer skal ske under hensyn til bygningens 

Lokalplanens område

Blandet bolig og erhverv

Centerområde

Jernbane

Boligområde

Erhvervsområde

121

Rødovre Kommune

115
H17

102

142121 128

147

1C11 H17

H16

1B30

101-1

001
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Stationsnære kerne og fortætningsområder omkring Hvidovre Station

Lokalplanens område

Stationsnære fortætnings
områder

Stationsnære kerne
områder
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helhed og stilart og f.eks. at de oprindelige vinduer 
og andre bygningsdele så vidt muligt skal bevares. I 
lokalplanen fastsættes bestemmelser om butiksfacaders 
udformning, i forhold til bygningers helhed. Lokalplanen 
indeholder desuden bestemmelser om skiltning i forhold til 
vejstrækningens og bebyggelsens karakter. Lokalplanens 
bestemmelser er suppleret med en vejledning. 

Ved vedtagelsen af Lokalplan 151 aflyses Lokalplan 121 
og lokalplan 001 for det område, der omfattes af den nye 
lokalplan.

Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering ved bygninger 
og butikker med offentlig adgang, eksempelvis ved 
uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale, 
teatre og biografer, ved større arbejdspladser, ved 
etageboligbebyggelse samt ved togstationer og 
busstoppesteder.

Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt muligt 
placeres i umiddelbar tilknytning til indgangen til den 
pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen ikke er 
synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes tydelig 
henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen 
bør som hovedregel være belyst, ligesom de bør være 
overdækkede, hvor dette er muligt og ønskeligt.

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at det samlede 
boligareal for bebyggelsen vil ende på 4306 m2. 
Kommuneplanen foreskriver 1 cykelparkeringsplads pr. 50 
m2 boligareal for etageboliger, hvorfor det samlede antal 
cykelparkeringspladser skal være 86. Halvdelen af disse bør 
som udgangspunkt være overdækket. En andel af disse skal 
være aflåselige af hensyn til opbevaring af elcykler mv.

Trafik og parkering

Lokalplanens område ligger under 200 m fra indgangen 
til Hvidovre Station. Ved siden af denne er der desuden 
busterminal til lokale buslinjer. 

Inden for de stationsnære områder, er det et mål at 
skabe attraktive stiforbindelser og gode offentlige 
transportmuligheder for at give god plads til bløde 
trafikanter, styrke mulighederne for at mødes og for at 
bidrage til mere bæredygtig transport i byen. Samtidig er 
cykelparkeringspladser særligt vigtige i områderne.

Der er på grund af områdets stationsnærhed et krav i 
kommuneplanen om at have en lavere parkeringsnorm i 
området, så man udnytter beliggenheden ved stationen og 
derigennem fremmer brugen af kollektiv trafik.

Projektet indeholder i alt et bruttoetageareal på 5000 m2. 
Ifølge kommuneplanen skal der som minimum anlægges en 
parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal til boliger, dvs. mindst 
25 parkeringspladser, og maksimalt en parkeringsplads pr. 
100 m2 etageareal, dvs. højst 50 parkeringspladser. 

Spildevandsplan
Reglerne for afledning af spilde og regnvand er fastlagt 
i spildevandsplanen, der er gældende på det tidspunkt, 
hvor et byggeris byggetilladelse meddeles. På nuværende 
tidspunkt er det aktuelle dokument Spildevandsplan 2017, 
der kan ses på Hvidovre Kommunes hjemmeside: hvidovre.
dk 

Lokalplansområdet er fælleskloakeret og leder spildevand til 
Renseanlæg Damhusåen.
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Trafikstøj
Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges 
arealer til støjfølsom anvendelse, medmindre den 
fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af 
afskærmningsforanstaltninger. Ny bebyggelse skal udformes 
således, at støjniveauet ikke overstiger følgende vejledende 
grænseværdier for vejstøj og støj fra jernbaner:

• Boligområder, daginstitutioner, skoler og andre 
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler 
og lignende, kolonihaver, nyttehaver, udendørs 
opholdsarealer, bydelsparker mv.: Lden 58 dB fra veje; 
64 dB fra jernbane.

Lokalplanområdet er ikke generet af støj fra hverken vej eller 
jernbane og overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for 
støj.

Grundvandsinteresser
Lokalplanen ligger i et område med indvindingsopland til 
alment vandværk samt boringsnært beskyttelsesområde 
(BNBO). Der er dog tale om en fremtidig arealanvendelse, 
som ikke vurderes at udgøre en øget risiko for forurening 
af grundvandet, da der er tale om boligområde og ikke nye 
områder til forurenende erhvervstyper. Der er på denne 
baggrund ikke udarbejdet en grundvandsredegørelse i 
kommuneplanen, som fastsætter krav om tekniske tiltag i 
lokalplanen. 

Håndtering af regnvand i forhold til grundvandsbeskyttelse 
reguleres gennem spildevandsplanlægningen.

Varmeforsyning
Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985, med senere 
ændringer, er lokalplanens område beliggende i et område, 
der er planlagt forsynet med kollektiv varmeforsyning i 
form af naturgas. Det er dog indeholdt i kommuneplanen, 
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at anvendelsen af fjernvarme skal udvides mest muligt. 
Områder udlagt til kollektiv forsyning med naturgas skal 
omstilles til forsyning med fjernvarme. Du kan læse mere om 
varmeplanen på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk.

Jordforurening
Der er registreret forurening på vidensniveau 2 
indenfor lokalplansområdet. Dette skyldes de tidligere 
erhvervsaktiviteter, som har haft til huse på grundene. For 
ejendomme der er kortlagt på vidensniveau 2, skal der 
ansøges om en § 8tilladelse hos kommunen og regionen 
efter jordforureningsloven.

Lokalplanens område er beliggende i byzone. Byzonen 
er områdeklassificeret efter jordforureningsloven  som al 
anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af jord 
fra ejendommene skal ske efter reglerne i bekendtgørelse 
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
af jord.

Aktuelt er der kortlagt et areal, hvor der er viden eller 
mistanke om kraftigere jordforurening inden for området. 
Men dette kan ændre sig over tid. 

På Danmarks Miljøportal, internet.miljoeportal.dk, kan du se 
en opdateret oversigt over de ejendomme, som er kortlagt 
efter jordforureningsloven. Kommunen skal for sådanne 
ejendomme give en tilladelse efter jordforureningsloven, 
inden der igangsættes bygge og anlægsarbejder eller 
ændres på anvendelsen af ejendommene til følsom 
anvendelse, herunder boligbebyggelse. 

Planlovens § 15b
Ifølge planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge 
arealer der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening 
til boliger, rekreative formål, mv., hvis lokalplanen med 
bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan 

sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. 
Det er kommunens vurdering, at § 15b ikke finder 
anvendelse, da der ikke er produktionsvirksomheder eller 
produktionsvirksomheder af national interesse der skønnes 
at have negativ indflydelse på lokalplanens område.

Tinglyste dokumenter
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 
planlovens § 18.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og 
anlægsarbejde. Man skal være opmærksom på, at ikke alle 
rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes.

Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon, tele og TV
kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og 
spildevandsledninger.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende 
tinglyste servitutter på matr.nr. 1d, 83b og 83c:

• 08.01.1940 Dok. om forsynings/afløbsledninger.
• 09.06.1960 Dok. om transformerstation.
• 11.02.1991 Lejekontrakt med Bst København Vest Aps.
• 25.03.1991 Lejekontrakt med A/S Opos.
• 16.02.1994 Dok. ang. vejareal, vedligeholdelse, opsæt

ning af skilte.
• 28.03.2003 Lokalplan nr. 121

Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 151 begæres 
følgende dokumenter aflyst for de af lokalplanen omfattede 
ejendomme:

• 28.03.2003 Lokalplan nr. 121
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Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om 
betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en 
lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning 
om de gældende regler for ekspropriation og er ikke 
nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i 
forbindelse med lokalplanen.
 
Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i planloven 
ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private 
rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være 
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en endeligt 
vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen 
af almene samfundsinteresser.
 
Ekspropriation kan kun ske under opfyldelse af en række 
betingelser:
 
• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort 

lokalplan (eller byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor 
der træffes beslutning om ekspropriation.

• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede 
bestemmelser om det projekt, der ønskes gennemført.

• Ekspropriation må kun ske til fordel for almenvellet 
(almene samfundsinteresser).

• Ekspropriation til fordel for en privat aktør er ikke 
udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener 
almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et 
skærpet krav til ekspropriationens nødvendighed, hvis 
ekspropriation skal ske til fordel for private.

• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig 
aktuel for realisering af ekspropriationsformålet.

• Ekspropriationens omfang skal være rimeligt i forhold til 
det formål som der eksproprieres til. 

 For lokalplaner sendt i høring efter den 1. januar 2019, 
gælder desuden, at adgangen til at foretage ekspropriation 
bortfalder, hvis ikke der er truffet beslutning inden 5 år efter 
lokalplanens offentliggørelse.
 
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at eks
propriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens 
gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de 
processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99102.
 
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for 
ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i 
Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om ekspropriation efter 
planloven” og Vejdirektoratets ”Vejledning om ekspropriation 
efter vejloven”.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der 
skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 151 
er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at 
der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 
2. 

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger 
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke 
muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men 
derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet 
status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, 
som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse 
eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på 
miljøet.  
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I medfør af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 
af 1. juli 2020) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 
nævnte område i Hvidovre Kommune.

§ 1 Lokalplanens område og zonestatus

1.1
Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr 1d, 83b og 83c, 
alle af Hvidovre By, Hvidovre, samt alle de ejendomme, der 
efter den 16.05.2022 udstykkes herfra. 

1.2
Lokalplanens område afgrænses som vist på planbilag 1.

1.3
Lokalplanens område ligger i byzone og forbliver i byzone. 

§ 2 Lokalplanens formål 

Formålet med lokalplanen er at sikre, 

• at områdets omdannelse fra erhverv til etageboligformål 
sker sådan, at bygningernes oprindelige industrielle 
karakter understøttes. 

• at fremtidig boligbebyggelse bliver opført som et bofæl
lesskab, hvor boligerne samt de indendørs og udendørs 
fællesarealer skaber gode rammer for beboernes liv. 

• at der etableres forskellige afværgeforanstaltninger for 
at imødekomme udfordringer med oversvømmelse fra 
regnvand.

 

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til etageboligbebyg
gelse. I tilknytning til etageboligerne skal der opføres eller 
indrettes et fælleshus for beboerne.

3.2
Boliger skal anvendes til helårsbeboelse.

3.3
I boligerne må beboeren drive en sådan virksomhed (liberale 
erhverv og lignende), som almindeligvis kan udføres i bebo
elsesområder, dog under forudsætning af, at:  

• virksomheden ikke er til gene for de omkringboende, 
 

• erhvervsarealet ikke overstiger 25 % af nettoboligarealet, 
 

• ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer 
karakter af beboelsesejendom,  

• virksomhedens parkeringsbehov kan dækkes på den 
pågældende ejendom.

3.4
Uanset bestemmelsen i § 3.1 må der inden for lokalplanens 
område etableres tekniske anlæg som transformerstationer, 
teknikskabe, mobilantenner, regnvandsbassiner mv. til sikring 
af områdets forsyning.

§ 4 Udstykning

4.1 
Ejendommene inden for lokalplansområdet skal sammenlæg
ges til én ejendom. Området må ikke udstykkes yderligere. 
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Ejendomme til tekniske anlæg jf. § 3.4 må dog udstykkes, så 
grunden svarer til anlæggets sokkelflade plus 1 m hele vejen 
rundt om anlægget.

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering

5.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 105.

5.2 
Etageantallet må ikke overstige fire etager.

5.3
Bebyggelse skal opføres med en sokkelhøjde på mindst 10 
cm.

Trappetårne, elevatortårne og sekundær bebyggelse såsom 
skure mv. er undtaget denne bestemmelse.

5.4
Bygningshøjden må maksimalt være 15 m over naturligt 
terræn. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebe
grænsningen.

5.5
Etageboligbebyggelse skal placeres indenfor byggefelt 1 
og 2, som vist på planbilag 2. Trappe og elevatortårne må 
placeres uden for byggefelterne. Fælleshuset skal placeres 
indenfor byggefelt 3, som vist på samme planbilag. Se
kundær bebyggelse som skure mv. må placeres uden for 
byggefelterne.

5.6
Øverste etage (dvs. fjerde etage) inden for byggefelt 2 skal 
udføres som en fælles tagterrasse med direkte adgang fra 
trappetårne og fælleshuset i byggefelt 3.

5.7
Trappe og elevatortårne skal placeres vinkelret imellem 
byggefelt 1 og 2, så de to bygninger forbindes og der pr. 
etage kan opnås adgang til fire lejligheder, fordelt på to i hver 
bygning.

5.8
Der må kun opføres altaner i forbindelse med fjerde etage 
(3. sal) i byggefelt 1 ind mod gårdrummet. Disse skal placeres 
oven på den underliggende etage og må ikke udkrage fra 
facaden.

5.9
Inden for lokalplanens område må der opføres mindre trans
formerstationer, teknikkabiner og lignende anlæg, hver med 
et bebygget areal på op til 10 m2.

§ 6 Bebyggelsens udseende

6.1
Alle facader fra stueetagen til og med tredje etage (2. sal) 
skal udføres i samme materiale og udføres i enten hvidskure
de eller hvidpudsede mursten eller blank mur.

6.2
Ved facader i blank mur, skal der anvendes mursten i jordfar
ver. 

6.3
Facader i blankt murværk må ikke opføres i ensfarvede mur
sten uden nuancer.

Facader i blankt murværk skal opføres i forskellige nuancer 
af mørke og lyse sten. Nuancer i mursten skal fordeles jævnt 
over alle bygningens facader, så bygningen i sin helhed 
fremstår ensartet.
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6.4
Mønstre i facaden må ikke frembringes gennem brug af 
farver og nuancer i mursten, men udelukkende gennem for
sætninger, recesser og ved forskelligartede fuger. 

6.5
Vinduespartier skal rykkes ind fra facaden med mindst én 
murstens længde (løber) eller to murstensbredder (kopper/
bindere).

6.6
Facadens rytme af skiftevis murpiller og vinduesåbninger 
skal gentages ved opførelsen af ny facade som vist på ef
terfølgende billede. Denne rytme skal fortsættes langs hele 
facaden. Pilastre i facaden skal dermed fortsættes fra gavl til 
gavl.

6.7
Indenfor byggefelt 1 og 2 skal facader og tag på fjerde etage 
(3. sal) beklædes med plader i galvaniseret stål, zink eller 
zinklignende materiale . 

6.8
Trappetårne som nævnt i § 5.7, skal udføres i galvaniseret 
stål,zink eller zinklignende materiale. Elevatortårne skal udfø
res i galvaniseret stål, zink eller zinklignende materiale samt 
evt. glas.

6.9
Trappetårne og gangbroer skal bygges som åbne konstrukti
oner. Dermed skal etagedæk og trappevanger være synlige 
i facaden og der skal være kig igennem konstruktionen 
mellem etagedækkene. Søjler til understøttelse af konstrukti
onen skal ligeledes være synlige.

6.10
Trappetårne skal beplantes med slyngplanter som for 
eksempel klematis, kaprifolie og klatrehortensia.

Note til § 6.10:
Med åbne konstruktioner forstås konstruktioner, som ikke er 
skærmet i facaden. 

6.11
Udendørs rækværk skal fremstå i galvaniseret stål, zink eller 
zinklignende materiale med håndlister af træ. Rækværk på 
trappetårne skal være åbne med balustre. Rækværk på tag
terrassen i byggefelt 2 er undtaget denne bestemmelse.

6.12
Indenfor byggefelt 3 skal facader og tag på fjerde etage 
etableres som konstruktion i stål og glas.

Facadens rytme af skiftevis murpiller og vinduesåbninger.

Note til § 6.4
Eksempler på murstensfacade i for
skellige nuancer: 

17Hvidovre Kommune - Lokalplan 151



Illustration til § 6.13

BESTEMMELSER

tagterrasser. Mindst halvdelen af opholdsarealet skal anlæg
ges som ét sammenhængende areal.

7.2
Minimum 40 % af de fælles friarealer, vist på planbilag 2, skal 
indrettes med beplantning bestående af stauder, græsser, 
buske, blomsterbede og træer.

7.3 
Der skal minimum plantes 12 træer inden for lokalplanens 
område.

7.4
Lokalplansområdet må ikke lukkes af med port over ad
gangsvej.

7.5
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. På 
ejendommene må der i øvrigt ikke ske terrænregulering ud 
over +/ 0,3 m i forhold til det eksisterende terræn. Etablering 
af højbede, bassiner mv. er ikke omfattet af denne bestem
melse.

7.6
På terrænet langs den sydvendte facade i byggefelt 2 skal 
der etableres private haver. Haverne skal etableres i forlæn
gelse af lejlighederne i stueetagen og gå til skel mod syd 
som vist på planbilag 2.

7.7
De i § 7.6 nævnte private haver må opdeles af hegn under 
forudsætning af, at der anvendes samme type og størrelse 
hegn. 

7.8
Hegn i skel mod naboejendomme skal udføres i samme ma
teriale som facaderne i overenstemmelse med § 6.1 eller som 

6.13
Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med en 
hældning på 1540°. Tagryg og skotrender skal vendes vin
kelret på bygningens langside, således at tagformen får en 
takket profil langs facaden.

6.14
Indenfor byggefelt 3 skal facader og tag på fjerde etage 
etableres som konstruktion i stål og glas.

6.15
På tagterrassen skal der opføres en pergola i galvaniseret 
stål, zink eller zinklignende materiale. Pergolaen skal udføres 
på hele tagterrassen og skal have mulighed for at påmontere 
vejrbestandigt tekstil for at skabe læ udvalgte steder. Pergo
laens form skal følge taget i byggefelt 1 jævnfør § 6.13

6.16
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmateria
ler, og derfor må tagmaterialer ikke have en glansværdi over 
20. Orangerier og drivhuse er undtaget denne bestemmelse.

6.17
Solfangere, solceller og lignende anlæg til udnyttelse af sol
energi må kun monteres på tagfladen. De skal enten indbyg
ges i bygningen eller følge konstruktionens taghældning og 
være antirefleksbehandlede. Panelerne skal opføres samlet 
i større felter på tagflader. Solfangere og solcelleanlæg skal 
placeres mindst 1 m inde på tagfladen.

§ 7 Ubebyggede arealer

7.1
Der skal anlægges udendørs opholdsareal svarende til 
mindst 40 % af lokalplansområdets grundareal. Opholdsa
realet kan placeres på terræn, på dæk, terrasser eller som 

Note til § 6.16
Måling af glanstal (Teknologisk 
Institut): 
Der sendes en lysstråle i en vinkel på 
60 grader på teglstenen. En fotocelle 
måler det lys, der kastes tilbage. 
Glanstallet er udtryk for hvor mange 
promille af lyset, der tilbagekastes fra 
denne vinkel. 

Glansstandard har følgende beteg
nelse: 
Helmat: glanstal 0010 
Mat: glanstal 1020 
Halv/silkemat: glanstal 2040
Halvblank: glanstal 4060 
Blank: glanstal 6080 
Højglans: glanstal 80100
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levende hegn. 

7.9
Udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer må ikke 
finde sted. Udendørs oplag af både, campingvogne, traile
re mv. må ikke finde sted nærmere skel end 2,5 m, såfremt 
oplaget er højere end 2,5 over terræn.

§ 8 Stiforhold, vejforhold og parkering

8.1
Vejadgangen til lokalplanens område skal ske fra Hvidovre
vej som vist på planbilag 2. 

8.2
Der skal anlægges en hovedsti med et principielt forløb som 
vist på planbilag 2. Stien skal anlægges med en bredde på 
mindst 1,2 m. 

8.3
Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser 
på egen grund. Inden for fortætningsområderne i de stati
onsnære kerneområder skal der etableres parkeringspladser 
efter følgende normer:

• Mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m2 og højst 1 parke
ringsplads pr. 100 m2 etageareal til etageboliger. 

8.4
Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal 
der anlægges cykelparkering på egen grund til dækning af 
ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal 
fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages 
udgangspunkt i følgende minimumsnormer:

• Etageboliger: 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 boligareal 
for etageboliger.

8.5
Køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg, campingvogne, 
uindregistrerede motorkøretøjer samt både må ikke parkeres 
på bebyggelsens fælles parkeringsarealer.

8.6
Ubebyggede arealer, herunder veje og stier, skal udføres i 
overensstemmelse med Dansk Standards DShåndbog 105 
”Udearealer for alle – anvisning for planlægning og indret
ning med henblik på handicappedes færden” og DS 3028 
”Tilgængelighed for alle”, eller officielle retningslinjer, der 
måtte erstatte disse.

§ 9 Skiltning og reklamering

9.1
Skiltning og reklamering må ikke finde sted, heller ikke som 
flagning med bomærke, facadebelysning eller lignende. 
Undtaget herfra er skilte, som oplyser om navne, husnummer 
og lignende. Det er desuden tilladt at skilte til tilladt erhverv i 
boligområdet, når det sker i overensstemmelse med § 9.2.

9.2
Eventuel skiltning til erhverv i boligområdet jf. § 3.2 kan udfø
res i en størrelse på max. 30 x 50 cm. Skiltet kan være belyst, 
men må ikke udføres som et lysende skilt.

9.3
Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes med folie eller 
lignende. 

9.4
Der må ikke opstilles flagstænger eller lignende til kommer
ciel brug, det vil sige til flagning med virksomhedens navn 
eller logo eller til reklamering.
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§ 10 Tekniske anlæg

10.1
Tekniske anlæg til forsinkelse og opsamling af regnvand skal 
udføres som synlige anlæg der kan tilføre en rekreativ værdi 
til området.  

§ 11 Aflysning af servitutter

11.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse 
af Lokalplan 146 ophæves følgende servitutter inden for 
lokalplanens område:

Matr.nr. 83b, 83c og 1d, Hvidovre By, Hvidovre
Tinglyst: 28.03.2003
Titel: Lokalplan nr. 121
Påtaleberettiget: Hvidovre Kommune

§ 12 Aflysning af planer

12.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse 
af Lokalplan 151 ophæves Lokalplan 121 Bolig og erhvervs
område ved Hvidovre Station for det område, der er omfattet 
af Lokalplan 151.

12.2 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgø
relse af Lokalplan 151 for Hvidovrevej 80 ophæves Lokalplan 
001 med vejledning for facader og skiltning langs Hvidov
revej, vedtaget den 27. februar 2001, for det område, der er 
omfattet af Lokalplan 151.

§ 13 Forudsætning for ibrugtagning af ny  
bebyggelse

13.1
Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse må ikke tages i 
brug, før der er etableret støjafskærmning til sikring af, at 
støjniveauet fra trafikken ikke overstiger: 

• Boligområder, daginstitutioner, skoler og andre under
visningsbygninger, plejehjem, hospitaler og lignende, 
kolonihaver, nyttehaver, udendørs opholdsarealer, bydel
sparker mv.: Lden 58 dB fra veje; 64 dB fra jernbane

13.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret 
parkeringspladser, opholdsarealer og fællesanlæg i henhold 
til §§ 8.3 og 8.4.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, 
må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles 
efter reglerne i planlovens § 19 og § 20.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne 
i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med princip
perne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra 
lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en 
ny lokalplan.

14.2
En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i over
ensstemmelse med en aftale med en statslig eller regional 
myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndig
heds samtykke.
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14.3
Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 47, stk. 1, 
ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspro
priationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af 
lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan 151 er vedtaget til offentlig fremlæggelse 
af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 31. januar 2023.

         Anders Wolf Andresen             Gert Nelth
            borgmester                              direktør
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