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REGIONPLAN, FINGERPLAN, KOMMUNEPLAN OG LO-
KALPLAN 
 
REGIONPLANEN fastlægger – for en periode på 12 år – rammerne 
for hovedstadsområdets udvikling med hensyn til anvendelse af area-
ler til byvækst, den overordnede trafik- og infrastruktur, placering af 
større anlæg og virksomheder, beskyttelse af areal- og naturressour-
cerne samt rekreation og turisme. 
 
Med gennemførelsen af strukturreformen pr. 1. januar 2007 blev regi-
onplanmyndigheden nedlagt og regionplanen udfases efterfølgende. 
Kommuneplanen skal fremover være den eneste, overordnede plan-
type for arealanvendelsen.  
 
På grund af de særlige forhold og regler i hovedstadsområdet har mil-
jøministeren fastlagt de overordnede principper for byudvikling og re-
kreative hensyn mv. i et landsplandirektiv, FINGERPLAN 2007, som 
erstatter de overordnede principper i Regionplan 2005 for Hoved-
stadsregionen. Den resterende del af Regionplan 2005 bliver ved 
med at gælde, indtil den er indarbejdet i de enkelte kommuneplaner – 
formentlig omkring 2009 
 
KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele 
kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, 
erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen 
skal være i overensstemmelse med regionplanen / Fingerplan 2007. 
 
En LOKALPLAN gælder for et enkelt område og fastlægger mere de-
taljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanen skal 
overholde kommuneplanens rammebestemmelser. 
 
PLANLOVEN indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens 
ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at 
der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalplan 448 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvalt-
ning, Bygge- og Planafdelingen. 
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REDEGØRELSE 
 
BAGGRUND FOR LOKALPLAN 
I Hvidovre Kommune findes 3 haveforeninger, som – jf. kolonihavelo-
ven – har status af varige kolonihaveområder. Det drejer sig om ha-
veforeningerne Kettehøj, Kettehøj II og Dahlia. 
 
Bestemmelser om kolonihaveområdernes bebyggelse og benyttelse 
har hidtil været fastlagt ved deklarationer tinglyst for en periode ad 
gangen. De nuværende blev tinglyst i december 1995 og er gælden-
de frem til den 31. december 2012, hvor forlængelse kan tages op til 
drøftelse. 
 
Af deklarationerne fremgår bl.a., at det bebyggede areal til beboelse 
ikke må overstige 50 m2, samt at der herudover må opføres åbne, 
overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og lignende på i 
alt maksimalt 30 m2. 
 
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2005 blev bestemmelserne i 
kommuneplanens rammer for de 3 kolonihaveområder ændret, hvor-
efter der – når der vel at mærke er vedtaget en lokalplan for områ-
derne - kan opføres et kolonihavehus på op til 57m2 på hver koloni-
havelod.  Forøgelsen af det bebyggede areal til kolonihavehus med 
indtil 7 m2, skal gøre det muligt at etablere tilfredsstillende toilet- og 
badefaciliteter til dem, der måtte ønske det – i takt med, at der efter-
hånden bliver foretaget kloakering og indlagt vintervand i de varige 
haveforeninger. 
 
Også rammebestemmelserne for kolonihaveområdet Præstemosen – 
som til forskel for ovennævnte 3 andelshaveforeninger er en grund-
ejerforening – blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af Kommu-
neplan 2005, og Lokalplan 129 – Kolonihaveområde ved Præstemo-
sen blev endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2007. 
 
I august 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Lokalplan 447 – 
Kolonihaveområde ved Kettevej, som omfatter de to haveforeninger 
Kettehøj og Kettehøj II  
 
Nærværende lokalplan, som omfatter Haveforeningen Dahlia, skal 
som den sidste i rækken af lokalplaner for kommunens varige koloni-
haveområder afløse den hidtil gældende deklaration for området og 
bl.a. muliggøre, at der på hvert havelod kan bygges et kolonihavehus 
på op til 57 m2 – i overensstemmelse med de intentioner, der lå bag 
rammeændringerne i Kommuneplan 2005. 
 
Lokalplanen er udarbejdet i dialog med bestyrelsen for Haveforenin-
gen Dahlia. 
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LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER 
Lokalplanområdet ligger i bydelen Avedøre og udgøres af én ejen-
dom - matr.nr. 8cp Avedøre By, Avedøre - der ejes af Haveforeningen 
Dahlia. Haveforeningen blev stiftet i maj 1955 efter at kolonihavefor-
bundet i Danmark, for Statens jordlovsudvalg, havde erhvervet det 
nuværende areal, der tidligere var udlagt til landsbrugsjord. 
 
Ejendommens matrikulære areal er på 51.474 m2. Ejendommen er 
opdelt i 112 haver - heri medregnet en ny havelod, som lokalplanen 
åbner mulighed for at etablere på en del af det eksisterende nytteha-
veareal i den nordlige del af ejendommen. Midt i området er indrettet 
en fælleshave med fælleshus på ca. 100 m2 samt tilhørende fælles 
parkeringsareal. Kolonihaverne har en gennemsnitlig størrelse på ca. 
450 m2.  
 

 
 
Den kørende adgang til H/F Dahlia sker fra øst fra villavejen Bredholtvej, hvor der i 
forbindelse med indkørslen er indrettet en parkeringsplads til besøgende mv. 
 
Gående adgang kan ligeledes ske fra nord fra Krogholtsvej gennem en aflåst låge. 
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De interne færdselsarealer er grusbelagte og belyste, og er stort set overalt omkran-
set af levende hegn. Ifølge foreningens ordensreglement må automobiler og motor-
cykler med sidevogn kun parkeres på parkeringspladsen. 
 
Adgangen til de enkelte havelodder sker fra grusbelagte interne 
færdselsarealer. 
 
I den nordlige del af ejendommen ligger et areal på størrelse med 2 
havelodder hen som nyttehaver - se luftfotoet side 4.  Arealet er i 
princippet Krogholtsvejs forlængelse mod vest ud i Den Grønne Kile, 
og det er ikke inddraget som havelodder på grund af en gammel re-
servation til vej-/stianlæg. 
 
Lokalplanområdet ligger i landzone, og udgør den inderste, sydøstlig-
ste del af Den Grønne Kile i en afstand af bare 1½ km fra Vestvolden. 
Området er mod nord, syd og øst omgivet af villabebyggelse – 
grundejerforeningerne Storegårds Villaby, Toftegården og Krogholts-
bjerg. 
 
I umiddelbar nærhed af kolonihaveområdet - ved hjørnet Fjeldstedvej, 
Brostykkevej, Toftemosevej - ligger en dagligvarebutik.  
 
Der kører kollektiv trafik i form af busser ad Avedøre Havnevej og 
Brostykkevej. Avedøre S-tog station ligger i en afstand af ca. 1½ km 
fra kolonihaveområdet. 
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LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD 
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan fastholdes som 
et velfungerende, permanent kolonihaveområde. Dette skal ske gen-
nem at muliggøre opførelse af bebyggelse til kolonihaveformål på de 
enkelte havelodder i et nærmere defineret omfang, der tilgodeser en 
tidssvarende udvikling af området samtidig med, at områdets karakter 
af kolonihaveområde fastholdes. 
 
Lokalplanen har også til formål at muliggøre opførelse af bebyggelse i 
begrænset omfang til fællesanlæg, der er nødvendige for områdets 
funktion som kolonihaveområde. 
 
Formålet er endvidere at fastholde og styrke områdets grønne præg 
og rekreative funktion ved bestemmelser om levende hegn langs in-
terne færdselsarealer og adgang for offentlighedens færdsel i områ-
det. 
 
Endelig er det formålet at styrke befolkningens tilgængelighed til Den 
Grønne Kile og derigennem forbedre offentlighedens mulighed for re-
kreation ved at sikre mulighed for offentlig passage for fodgængere 
og cyklister fra villaområdet/ Krogholtsvej langs lokalplanområdets 
nordlige afgrænsning. Her i den nordlige del af området, hvor der p.t. 
er anlagt nyttehaver, kan der indrettes én ny havelod på dét areal, der 
ikke er udlagt til offentlig passagemulighed. Indtil tidspunktet for etab-
lering af den offentlige passagemulighed, må det berørte areal an-
vendes i sammenhæng med den/de tilstødende havelod/havelodder. 
 
I kolonihaveområdet er overnatning tilladt i perioden fra den 1. april til 
den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må 
der kun ske overnatning i weekender og lignende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalplanens planbilag 4, der sammen med planbilag 3 og 5 viser, hvordan en have-
lod i Haveforeningen Dahlia kan bebygges i overensstemmelse med lokalplanens 
bebyggelsesregulerende bestemmelser. Eksemplet viser et kolonihavehus på de 
maksimale 57 m2 samt overdækket terrasse, udhus og drivhus på tilsammen de mak-
simale 30 m2. 
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I et kolonihaveområde bør der være rig mulighed for at udfolde sine 
evner som husbygger. Lokalplanens ærinde er derfor ikke, at be-
stemme hvordan den enkelte kolonihave og det enkelte kolonihave-
hus skal se ud eller indrettes eller hvilke materialer, der skal anven-
des. 
 
Lokalplanens bestemmelser er hovedsageligt fastlagt af to årsager, 
nemlig af brandhensyn og forebyggelse af nabogener. 
 
Lokalplanen fastsætter en grænse for det bebyggede areal til koloni-
havehus på 57 m2. Med i det bebyggede areal til kolonihavehus skal 
indregnes eventuelle udestuer, gæstehytter og lignende. Ud over de 
57 m2 til kolonihavehus må der opføres eller etableres åbne, over-
dækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdæk-
kede arealer med en tagflade/bebygget areal, der tilsammen udgør 
højst 30 m2.  
 
Ifølge lokalplanen må der ikke opføres eller etableres carporte eller 
garager, men der må indrettes parkeringsmulighed i hver have. Par-
keringsarealet må ikke overdækkes, men kan mod haven hegnes 
med fast eller levende hegn og lukkes med låge mod vej/interne 
færdselsarealer. Det skal anføres, at indretning af parkeringsmulig-
hed i den enkelte have pt. ikke er tilladt ifølge foreningens ordensreg-
lement.  
 
Bebyggelsen skal opføres i én etage, og højden på kolonihavehuset 
må ikke overstige 4 m. Der må ikke etableres hverken hel eller delvis 
kælder, og højden af færdigetableret gulv skal være over højden af 
det omgivende terræn. 
 
Højden på de åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, driv-
huse og andre overdækkede arealer med en tagflade/bebygget areal, 
der tilsammen udgør højst 30 m2 må – alt afhængig af hvor på den 
enkelte havelod de placeres - ikke overstige mellem 2,5 m og 4 m. 
 
Bebyggelsen må som udgangspunkt ikke placeres nærmere have-
loddens afgrænsning mod nabo end 2,5 m og ikke nærmere havelod-
dens afgrænsning mod interne færdselsarealer end 5 m af hensyn til 
områdets karakter af kolonihaveområde. 
 
Der er dog visse undtagelser. Bl.a. hvor der af hensyn til rimelige 
byggemuligheder ikke er fastlagt 5 m byggelinier, må bebyggelsen 
placeres i indtil 2,5 m fra haveloddens afgrænsning mod de interne 
færdselsarealer. 
 
Ud af de tilsammen højst 30 m2 overdækkede arealer på hvert have-
lod, må 1 udhus på max. 10 m2 med en max. højde på 2,5 m placeres 
i en afstand af ned til 1 m fra haveloddens afgrænsning mod nabo. 
For drivhuse gælder – når de vel at mærke hver især ikke er større 
end 10 m2 og ikke højere end 2,5 m – at de må placeres i en afstand 
af ned til 1 m haveloddens afgrænsning mod nabo og de interne 
færdselsarealer. 
 
Hvor der er fastlagt byggelinier på 3 m fra matrikelskel mod Brostyk-
kevej, Bredholtvej og Krogholtsvej, skal disse byggelinier respekteres 
uanset lokalplanens bestemmelser i øvrigt om bebyggelsens place-
ring. 
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Foreningens eksisterende fælleshus er placeret inde midt i haveforeningen i tilknyt-
ning til den del af de interne færdselsarealer, der er indrettet som fælles parkerings-
plads. 
 
Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opføres ét fæl-
leshus for haveforeningens brugere. Fælleshuset, der typisk kan in-
deholde fællesvaskeri, fælles bad/toilet- og køkkenfaciliteter og loka-
ler til brug for foreningens aktiviteter og administration, må have et 
bebygget areal på højst 150 m2. 
 
Opførelse og ombygning af fælleshus reguleres i dag efter Bygnings-
reglement 1995, og forudsætter meddelelse af byggetilladelse efter 
normal ansøgningsprocedure og myndighedsbehandling. 
 
Ifølge afsnit 13 i Bygningsreglement for småhuse 1998, kan koloniha-
vehuse – forudsat at husets størrelse og placering er fastlagt i lokal-
plan som her - opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse. 
 
Ifølge den nugældende deklaration for Dahlia, har foreningen over for 
kommunen forpligtet sig til at sikre, at deklarationens bestemmelser 
om nybyggeri – herunder ændringer af byggeri – er i overensstem-
melse med indholdet i deklarationen. 
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Kolonihave i H/F Dahlia. I baggrunden skimtes noget af det tidligere produktionsan-
læg tilhørende det nu nedlagte gartneri AK Chrys, der - lige som haveforeningen - 
ligger i Den Grønne Kile. 
 
Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, vil deklaratio-
nen blive aflyst, og der vil ikke blive tinglyst særskilte bestemmelser 
om byggesagsbehandling omhandlende bestyrelsens opgaver/ansvar 
i forhold til overholdelse af lokalplanbestemmelserne på foreningens 
ejendom, idet dette anses for overflødigt, og er reguleret i planlovens 
kapitel 15. 
 
Planlovens kapitel 15 handler om ejerens/brugerens pligt til at berigti-
ge ulovlige forhold på sin ejendom samt om myndighedernes rets-
håndhævelse ved påbud, selvhjælpshandlinger og straf. 
 
 
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 
Kystnærhedszone  
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra kysten i den 
kystnære del af byzonen og er således omfattet af planlovens be-
stemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til plan-
lægning i de kystnære zoner gælder, såfremt ny bebyggelse påvirker 
kysten visuelt. 
 
Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 4 m i 1 etage, og vil således 
ikke kunne påvirke kystlandskabet, da der ikke er nogen visuel sam-
menhæng imellem lokalplanområdet og kysten. 
 
Lov om kolonihaver 
Folketinget vedtog i juni 2001 Lov om kolonihaver. Loven skal sikre, 
at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolk-
ningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 
  
Loven opdeler kolonihaveområder i varige og ikke varige kolonihave-
områder. Ifølge Kolonihaveloven kan varige kolonihaveområder kun 
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nedlægges helt eller delvis, hvis væsentlige samfundsmæssige hen-
syn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke 
kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Desuden skal der, inden et 
område ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde som erstat-
ning. 
 
I forbindelse med ikrafttræden af Lov om kolonihaver fik Dahlia status 
af et varigt kolonihaveområde. 
 
Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen 
I henhold til retningslinierne i Regionplan 2005 for Hovedstadsregio-
nen, er det et mål at fastholde og forøge antallet af kolonihaver, som 
gør det attraktivt at bo i byen, og fastholde dem som haver, der bidra-
ger til grønne træk i og uden for byen. I regionplanen omfatter begre-
bet kolonihaver både overnatningshaver og daghaver (nyttehaver ol.). 
Der er ikke i regionplanen stillet krav om nyudlæg til kolonihaver i 
Hvidovre Kommune. 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005. 
 
Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområ-
dets planlægning 
Miljøministeren har efter planlovens § 5 j, stk. 4, fastsat konkrete reg-
ler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandi-
rektiv kaldet Fingerplan 2007. Landsplandirektivet afløser med virk-
ning fra 1. juli 2007 en række retningslinjer i Regionplan 2005.  
 
Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske om-
råder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne ki-
ler og det øvrige hovedstadsområde. Landsplandirektivet bygger vi-
dere på tankegangen fra den oprindelige Fingerplan fra 1947, og vi-
derefører således beskyttelsen af de grønne kiler mellem byfingrene 
som hidtil har været fastlagt i regionplanlægningen. 
 
Lokalplanområdet er beliggende i en af de grønne kiler, jf. landsplan-
direktivets § 14. 
 
Kommuneplan 2005 
Kommuneplan 2005 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. 
december 2005.  
 
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen 
I Kommuneplan 2005 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 
4F22. 
 
For området er der fastsat følgende rammer for lokalplanlægningen: 
 
Fremtidig anvendelse:  Rekreation / Fritidsområde: Kolonihaver  
Max. antal etager: 1 etage 
Max. højde:  4 m 
Øvrige bestemmelser: Max 57 m2 bebygget areal til beboelse (ko-

lonihavehus), samt max. 30 m2 i form af 
åbne, overdækkede terrasser, udhuse, le-
gehuse, drivhuse o. lign. i hver kolonihave. 
Beboelse fra 1. april til 30. september. 
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Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet, der er vist 
med gråtone, udgør rammeområde 4F22. 
 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 
Kommuneplan 2005. 
 
Lokalplan 
Området er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. 
 
Deklaration for Haveforeningen Dahlia 
Den 20. december 1995 blev der tinglyst en deklaration for området. I 
deklarationen hedder det bl.a., at arealet kun må anvendes til koloni-
haver (112 haver jf. en vedlagt plan) og ikke under nogen form må 
anvendes til erhvervsformål eller udmatrikuleres selvstændigt. At der 
på hvert havelod kun må opføres et enkelt kolonihavehus, hvis areal 
ikke må overstige 50 m2 inklusive udestuer, gæstehytter og lignende. 
At der herudover må opføres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, 
legehuse, drivhuse og lignende på i alt max. 30 m2. At ingen bygning 
må opføres med ydervægge højere end 2,70 m og højden ikke må 
overstige 4 m målt fra terræn til tagrygningen. 
 
Havelodderne må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 
1. april til 30. september, og uden for dette tidsrum kun til natophold 
under kortvarig ferie, weekends og lignende. 
 
Deklarationen er gældende frem til 31. december 2012, hvor forlæn-
gelse af deklarationen kan tages op til drøftelse. 
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Ændringer i Lokalplan 448 i forhold til deklarationen fra 
1995 
Deklarationens bestemmelser om udlæg af haver / kolonihavelodder 
og områdets benyttelse videreføres i hovedtræk, idet lokalplanen fast-
lægger interne færdselsarealer med en placering som de eksisteren-
de. 
 
Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende byggelinier i en af-
stand af 5 m fra haveloddens afgrænsning mod interne færdselsarea-
ler på hovedparten af havelodderne ud fra en vurdering af rimelige 
byggemuligheder på det enkelte havelod. 
 
Lokalplanen muliggør en større bebyggelse til kolonihavehus (7 m2 
ekstra, hvilket muliggør opførelse af wc/baderum) og lemper i øvrigt 
de hidtil gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser en smule, 
idet der ikke fastsættes særskilt bestemmelse om max. højde på be-
byggelsens ydervægge, men fastsættes en max. bebyggelseshøjde 
afhængig af afstanden til haveloddens afgrænsning mod hhv. grusvej 
og nabohave. Endvidere er byggelinierne mod Brostykkevej, 
Bredholtvej og Krogholtsvej reduceret fra 5 til 3 meters afstand fra 
matrikelskel / vejlinien. 
 
Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 448 vil deklarationen fra 
1995 blive aflyst. 
 
Vandforsyning 
Lokalplanområdet er omfattet af Hvidovre Kommunes vandforsy-
ningsplan og skal således forsynes fra Hvidovre Vandværk. 
 
Spildevand 
Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2002. I henhold til 
Spildevandsplanens § 4.4.1 skal spildevandsafledning, fra ny bebyg-
gelse såvel som ved gennemgribende renovering eller udskiftning af 
afløbssystemet i eksisterende bebyggelse, udføres med separat af-
ledning af regnvand og spildevand med tilhørende skelbrønde. 
 
I Haveforeningen Dahlia er der endnu ikke kloakeret. Kloakeringen 
kan foretages ved hjælp af samletanke eller egentlig kloakering. Hvis 
der etableres vintervand, skal området kloakeres. 
 
Varmeforsyning 
Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggen-
de i et område, der forsynes med naturgas. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. september 1994 forbud mod 
etablering af el-opvarmning i både eksisterende og ny bebyggelse i 
områder udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der gælder dog visse 
undtagelser fra forbudet, bl.a. når det handler om bygninger, der ikke 
er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen som 
f.eks. kolonihavehuse. Kommunen kan desuden dispensere fra for-
budet for bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi. 
 
I kolonihaveområdet vil der således kunne benyttes el-varme, men 
kommunen ser meget gerne alternative energikilder anvendt til op-
varmning. 
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Miljøforhold 
Grundvandsbeskyttelse 
I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal det tilsigtes at forebygge og 
bekæmpe forurening af vand, jord og grundvand. Derfor er der en 
generel henstilling fra kommunens side om, at der ikke anvendes 
plantegifte (pesticider). 
 
Da lokalplanområdet er opland for drikkevandindvinding – kildeplads-
zone, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der ikke må ned-
graves olietanke eller lignende i jorden, ligesom der heller ikke må 
ske nedsivning af spildevand og nedgravning af fækalier eller iværk-
sættes andre grundvandstruende aktiviteter så som anvendelse af 
pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler. 
 
Affald 
Placering og opsamlingsmateriel til storskrald, haveaffald samt dag-
renovation skal ske i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes 
regulativ for husholdningsaffald. 
 
Beplantning 
Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang 
begrænser gener for lokalplanområdets beboere, brugere og om-
kringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, 
hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræ-
er. De arter af planter, som vælges, bør desuden tilgodese den biolo-
giske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, 
som er naturligt hjemmehørende i vort klima. 
 
Udendørs grill 
Der er i Hvidovre Kommune et generelt forbud mod afbrænding af bål 
og lignende, men der er intet generelt forbud mod brug af havegrill. 
 
Museumsloven 
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksom-
hed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, 
bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstan-
de og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er an-
bragt. 
 
Kroppedal, Afdeling for Arkæologi, vurderer, at der ikke vil være væ-
sentlige arkæologiske interesser inden for lokalplanområdet, idet mu-
seet anser arealet for at være forstyrret i forbindelse med de tidligere 
aktiviteter i området. 
 
Hvis der mod forventning gøres fund af fortidsminder under anlægs-
arbejder, gælder museumslovens § 27. Det betyder, at arbejdet skal 
standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og at Kroppedal, 
Afdeling for Arkæologi, straks skal kontaktes (lov nr. 473 af den 7. ju-
ni 2001, kapitel 8). Museet vil herefter tage stilling til, om arbejdet kan 
genoptages, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgel-
se. 
 
 
MILJØVURDERING 
Efter Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer, stilles der i visse tilfælde krav om miljøvurdering af de på-
gældende planer og programmer. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der gennemført en 
screening af planens miljøpåvirkning. 
 
Da 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 sta-
tus quo – og da planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er op-
taget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurde-
res at få en væsentlig indvirkning på miljøet, har forvaltningen vurde-
ret, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 
1 nr. 3 og § 4, stk. 2. 
 
Teknisk Forvaltning har med henvisning til lovens § 4, stk. 3, anmodet 
Miljøcenter Roskilde og Museet på Kroppedal om bemærkninger her-
til. Disse er enige med kommunen i, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering af planen.  
 
 
TINGLYSTE DOKUMENTER 
Der er bl.a. tinglyst følgende dokumenter på ejendommen matr.nr. 
8cp Avedøre By, Avedøre: 
 
04. 04. 1990: Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., byggelinier mv. 
 
20. 12. 1995: Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., byggelinier mv. 
  
 
SAGSFORLØB 
Lokalplanen vedtaget endeligt 
I mødet den 29. januar 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen Lokal-
plan 448 endeligt. Vedtagelsen har været offentligt bekendtgjort ved 
annoncering i Hvidovre Avis den 13. februar 2008. 
 
Møde med H/F Dahlia om udkast til lokalplanforslag 
I forsommeren 2007 – i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan-
forslaget – har der været afholdt møde/dialog med bestyrelsen for 
Haveforeningen Dahlia om udkast til forslag til lokalplan. 
 
Resultatet af den offentlige høring 
Lokalplanen var udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 12. sep-
tember til den 7. november 2007. Ved høringsfristens udløb var der 
modtaget 2 høringssvar fra institutioner og naboer. 
 
I henhold til forvaltningslovens § 19 om partshøring har H/F Dahlia 
haft mulighed for at fremkomme med en udtalelse om de modtagne 
høringssvar. Foreningens udtalelse er indgået i behandlingen af sa-
gen. 
 
På den baggrund har Kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplanen 
endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. 
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LOKALPLAN 448 
I medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. nr. 813 af 21. 
juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte om-
råde i Hvidovre Kommune. 
 
 
§ 1 Lokalplanens område og zonestatus 
 
1.1 
Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 8cp Avedøre By, Aved-
øre, samt alle parceller, der efter den 1. maj 2007 udstykkes fra oven-
nævnte matrikel. 
 
1.2 
Lokalplanområdet omfatter ovennævnte ejendom bestående af i alt 
112 kolonihavelodder samt fællesareal – herunder interne færdsels-
arealer samt bebyggelse til fællesformål – og afgrænses som vist på 
planbilag 1. 
  
1.3 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. 
 
 
§ 2 Lokalplanens formål 
 
Formålet med lokalplanen er, 
 
2.1 
at sikre, at området kan fastholdes som et velfungerende, permanent 
kolonihaveområde. Dette skal ske gennem at muliggøre opførelse af 
bebyggelse til kolonihaveformål på de enkelte havelodder i et nærme-
re defineret omfang, der tilgodeser en tidssvarende udvikling af om-
rådet samtidig med, at områdets karakter af kolonihaveområde fast-
holdes, 
 
2.2 
at muliggøre opførelse af bebyggelse i et nærmere defineret omfang 
til fællesanlæg, der er nødvendige for områdets funktion som koloni-
haveområde, 
 
2.3 
at fastholde og styrke områdets grønne præg og rekreative funktion 
ved bestemmelser om levende hegn langs interne færdselsarealer og 
adgang for offentligheden til færdsel til fods på veje og stier i området 
fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1. april til den 30. september, 
 
2.4 
at styrke befolkningens tilgængelighed til Den Grønne Kile og der-
igennem forbedre offentlighedens mulighed for rekreation ved at sikre 
mulighed for offentlig passage for cyklister og fodgængere fra villaom-
rådet/ Krogholtsvej langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning. 
 
2.5 
at muliggøre, at der i den nordlige del af området, hvor der p.t. er an-
lagt nyttehaver, på dét areal der ikke er udlagt til offentlig passagemu-
lighed, kan indrettes én ny havelod. 
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§ 3 Lokalplanområdets anvendelse 
 
3.1 
Området må kun anvendes til rekreation / fritidsområde: Kolonihaver. 
 
De på planbilag 2 med gråtone viste arealer fastlægges til interne 
færdselsarealer.  
 
3.2 
I kolonihaveområdet må overnatning kun ske i perioden fra den 1. 
april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. 
marts må der kun ske overnatning i weekender og lignende. 
 
3.3 
På de på planbilag 2 med gråtone viste arealer kan der opføres eller 
indrettes 1 fælleshus til kolonihaveforeningen, jf. § 5.3. Fælleshuset 
kan indeholde fællesvaskeri, fælles bad/toilet- og køkkenfaciliteter og 
lignende, samt lokaler til brug for foreningens aktiviteter og admini-
stration, og som er nødvendige for områdets funktion som koloniha-
veområde. 
 
3.4 
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og 
lignende anlæg til sikring af den nødvendige forsyning, når disse ud-
formes og placeres under hensyntagen til områdets bebyggelse og 
karakter af kolonihaveområde. 
 
 
§ 4 Matrikulære forhold 
 
4.1 
Der må ikke ske udstykning af ejendommen. 
 
4.2 
Dog kan der ske mindre arealoverførsler/justeringer af ejendoms-
grænser, når dette er begrundet i en ordning af bebyggelsesforholde-
ne, samt evt. ske udstykning af areal til den i § 6.1 fastlagte offentlige 
passagemulighed. 
 
 
§ 5 Bebyggelsens omfang og placering 
 
5.1 
I hver af de 112 kolonihavelodder, jf. § 1.2, må der opføres et koloni-
havehus, hvis bebyggede areal ikke må overstige 57 m2, jf. planbilag 
3 og 4. Til det bebyggede areal til kolonihavehus medregnes endvide-
re udestuer, gæstehytter og lignende. 
 
5.2  
Ud over kolonihavehuset, jf. § 5.1, må der på hvert havelod opføres 
eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, driv-
huse og andre overdækkede arealer med en tagflade/bebygget areal, 
der tilsammen udgør højst 30 m2, jf. planbilag 3 og 4. 
 
Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager. 
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5.3 
Til brug for kolonihaveforeningen kan der opføres eller indrettes 1 
fælleshus med et bebygget areal på højst 150 m2. Fælleshuset skal 
placeres på de på planbilag 2 med gråtone viste arealer, hvor disse 
poser ud og bliver en større pladsdannelse. 
 
5.4 
Bebyggelse må ikke udføres med hverken hel eller delvis kælder, og 
højden af færdigetableret gulv skal være over højden af det omgiven-
de terræn. 
 
5.5 
Ingen bebyggelse må opføres i mere end én etage. 
 
Højden på kolonihavehuset må ikke overstige 4 m, og det skal – med 
de undtagelser, der er nævnt i § 5.7 og 5.8 – placeres inden for det 
på planbilag 5 viste Byggefelt 1. 
 
Højden på den i § 5.2 nævnte bebyggelse på op til 30 m2 må ikke 
overstige 4 m, og den skal – med de undtagelser der er nævnt i § 5.8 
– placeres inden for det på planbilag 5 viste Byggefelt 1, jf. dog § 5.6. 
 
Højden på fælleshuset må ikke overstige 4 m, og det skal placeres i 
en afstand af mindst 2,5 m fra de tilstødende havelodders afgræns-
ning. 
 
5.6 
Uanset ovenstående må drivhuse, med en størrelse på max. 10 m2 
og en højde på max. 2,5 m, placeres indtil 1,0 m fra haveloddens af-
grænsning mod nabohaver og interne færdselsarealer, dvs. inden for 
de på planbilag 5 viste Byggefelt 2 og Byggefelt 3. 
 
Endvidere må 1 udhus med en størrelse på max. 10 m2 og en højde 
på max. 2,5 m placeres indtil 1,0 m fra haveloddens afgrænsning 
mod nabohaver og indtil 5 m fra haveloddens afgrænsning mod inter-
ne færdselsarealer, dvs. inden for det på planbilag 5 viste Byggefelt 
2. 
 
5.7 
Langs hovedparten af de på planbilag 2 med gråtone viste interne 
færdselsarealer fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinier i en 
afstand af 5 m fra haveloddens afgrænsning, som vist på planbilag 2. 
 
5.8 
Uanset ovenstående bestemmelser om bebyggelsens placering, skal 
al bebyggelse mod Brostykkevej, Bredholtvej og Krogholtsvej place-
res mindst 3 m fra skel mod vej, jf. planbilag 2. 
 
 
§ 6 Ubebyggede arealer og hegning 
 
6.1 
Der skal efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse etable-
res offentlig passagemulighed for fodgængere og cyklister gennem 
lokalplanområdet fra Krogholtsvej i øst til Den Grønne Kile i vest – i 
princippet som vist på planbilag 2 – i en bredde af ca. 4 m. 
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Indtil tidspunktet for etablering af den offentlige passagemulighed, må 
det berørte areal anvendes i sammenhæng med den/de tilstødende 
havelod/havelodder. 
 
6.2 
Langs alle interne færdselsarealer samt omkring affaldsopsamlings-
pladser må hegning kun finde sted som levende hegn, og højden må 
ikke overstige ca. 1,80 m. 
 
6.3 
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende 
gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplag-
ring af materialer og lignende skal opretholdes. 
 
6.4 
Der må ikke etableres bålpladser eller åbne ildsteder inden for den 
enkelte kolonihave, dog gerne grillsteder og tilsvarende lukkede ild-
steder. 
 
 
§ 7 Vejforhold og parkering 
 
7.1 
De eksisterende interne færdselsarealer opretholdes/fastlægges med 
deres nuværende placering og udformning som vist med gråtone på 
planbilag 2. 
 
7.2 
Der skal være adgang for offentligheden til færdsel til fods på veje og 
stier i området fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1. april til den 30. 
september. 
 
7.3 
Der må indrettes parkeringsmulighed i hver have. Parkeringsarealet 
må ikke overdækkes, men kan mod haven hegnes med fast eller le-
vende hegn og lukkes med låge mod vej. 
 
 
§ 8 Skiltning og belysning 
 
8.1 
Der må ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning 
med bomærke og facadebelysning inden for lokalplanområdet. Und-
taget herfra er skilte, som oplyser om navne, husnummer, og henvis-
ning i øvrigt, samt flagning med kolonihaveforeningens eget flag. 
 
 
§ 9 Ledningsforhold 
 
9.1 
Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring 
mv. af ledninger. 
 
 
§ 10 Miljøforhold 
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10.1 
Lokalplanområdet er opland for drikkevandindvinding (kildepladszo-
ne), hvorfor der ikke må nedgraves olietanke eller lignende, ske ned-
sivning af spildevand, ske nedgravning af fækalier eller iværksættes 
andre grundvandstruende aktiviteter så som anvendelse af pestici-
der/kemiske bekæmpelsesmidler. 
 
 
§ 11 Aflysning af deklarationer 
 
11.1 
Nedennævnte dokumenter begæres aflyst for matr.nr. 8cp Avedøre 
By, Avedøre: 
 
Dok. lyst 04. 04. 1990: Deklaration for Andelshaveforeningen Dahlia 
 
Dok. lyst 20. 12. 1995: Deklaration for Andelshaveforeningen Dahlia 
 
 
§ 12 Tilladelser i henhold til anden lovgivning 
 
12.1 
Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud 
om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer m.v. 
§ 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).∗ 
 
 
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 
 
13.1 
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der 
ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlo-
vens § 19 og § 20. 
 
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalpla-
nen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Vide-
regående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilve-
jebringelse af en ny lokalplan. 
 
13.2 
En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overens-
stemmelse med en aftale med en statslig eller regional myndighed, 
kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. 
 

                                                 
 
 
 
 
∗ Kroppedal, Afdeling for Arkæologi, vurderer, at der ikke vil være væsentlige arkæo-
logiske interesser inden for lokalplanområdet, idet museet anser arealet for at være 
forstyrret i forbindelse med de tidligere aktiviteter i området. 
 
Hvis der mod forventning gøres fund af fortidsminder under anlægsarbejder, gælder 
museumslovens § 27, hvorefter arbejdet skal standses i det omfang, det berører for-
tidsmindet, og Kroppedal, Afdeling for Arkæologi, straks skal kontaktes (lov nr. 473 af 
den 7. juni 2001, kapitel 8).  
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VEDTAGELSESPÅTEGNING 
 
Forslag til Lokalplan 448 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af 
Hvidovre Kommunalbestyrelse den 28. august 2007. 
 
Lokalplan 448 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse 
den 29. januar 2008. 
 
 
 
 
 
Milton Graff Pedersen, borgmester A. Thanning, teknisk direktør 
(sign.)   (sign.) 
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