Lokalplanens
formål kan være
begrundet i
klimatilpasning

§ 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål
og retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den
planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af
klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.

16) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder,
erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller
byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om
foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg,

Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:
17) bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen
1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som
planen omfatter,
2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne
arealer forbeholdes til offentlige formål,
3) ejendommes størrelse og afgrænsning,
4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig
betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer
og med henblik på adskillelse af trafikarterne,
5) beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til
elforsyning,
6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den
terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,
7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering
af boligtætheden,
8) anvendelse af de enkelte bygninger,
9) krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene
boliger, jf. lov om almene boliger m.v.,
10) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede
arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring
af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder
beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje og andre
færdselsarealer,
11) bevaring af landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af
et område, der inddrages til bymæssig bebyggelse eller
sommerhusbebyggelse,
12) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden
for det af planen omfattede område som betingelse for
ibrugtagen af ny bebyggelse,
13) foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af
beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende, herunder
bebyggelse i første række i transformationsområder, som
betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret
anvendelse af et ubebygget areal,
14) krav om mekanisk ventilation, hvor luftindtag skal placeres i
en højde, hvor grænseværdier for lugt, støv og anden
luftforurening er overholdt til opførelse af ny bebyggelse til
kontorformål og lign. og ved ændret anvendelse af eksisterende
bebyggelse til kontorformål og lign.,

Et områdes
kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives,
anvendelse
kan eller på anden måde ændres,
ombygges
reserveres til
klimatilpasning
18) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en

bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning,
oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for
brugernes liv, helbred eller ejendom,

Eks. skybrudsveje

19) ophør af gyldigheden af udtrykkeligt angivne
tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i
strid med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil
bortfalde som følge af § 18,
20) sammenlægning af lejligheder i eksisterende

Eks. beliggenhed på
boligbebyggelse,
grundene
for at undgå
oversvømmelse

21) isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj,

Eks. krav
grønne
22)om
forbud
mod større byggearbejder på eksisterende
facaderbebyggelse,
eller tage. således at sådanne arbejder kun kan udføres med

kommunalbestyrelsens tilladelse eller efter krav fra en offentlig
myndighed med hjemmel i lovgivningen,
23) oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder,
herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at
Eks. krav
om udformning
af der skal godkendes af
vedtage
bestemmelser,
arealer til regnvandsopsamling
kommunalbestyrelsen, om opsigelse eller ophævelse af
eller nedsivning.
brugsretskontrakter
og haveafståelser,
Krav om
særlig beplantning.
Max befæstelsesgrad.
24) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende
Biofaktor.

boligområder eller områder for blandede byfunktioner, jf. § 11
b, stk. 1, nr. 2,
25) anvendelsen af vandområder i et byomdannelsesområde, jf.
§ 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende
Eks. krav
om
værker,
tilslutning til fælles
regvandsledning.
26) udformningen af anlæg på vandområder i et

byomdannelsesområde, jf. § 11 d, inden for eller i tilknytning til
en havns dækkende værker, herunder inddæmning og
opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste
eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse
af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning
eller gravning m.v., og
27) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til
brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for
ibrugtagning af ny bebyggelse.3)
Krav om installation af anlæg til
regnvandsopsamling

15) meddelelse af ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik
i et aflastningsområde som betingelse for ibrugtagning af en
dagligvarebutik i området,

Ovenstående er et bud på hvilke af Planlovens emner fra §15-katoget, som med fordel kan bringes i spil i forhold til klimatilpasning i
lokalplanlægningen.
Udvælgelsen er foretaget af By- og Miljøforvaltningen, Team Byplan og Landskab, i Gladsaxe Kommune 2018

