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Vedtagelse af lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød 
 
Allerød Byråd har den 28. februar 2019 vedtaget lokalplan 1-138  for Vindbygård i 
Blovstrød. Plan er offentligt bekendtgjort mandag den 4. marts 2019. 
 
I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag er der følgende ændringer: 
  

 § 5.1 ændres til følgende:  

”Der skal på den enkelte ejendom som 

minimum anlægges 1 p-plads pr. bolig samt 

udlægges areal svarende til 1 p-plads pr. bolig.” 

 

 Note til § 5.2 rettes så de korrekte vejnavne er 

nævnt  

 

 § 8.1 ændres til følgende 

”Ved nybyggeri skal tage opføres som 

saddeltag. Tagflader skal have en hældning på 

min. 15° og max. 50°.”  

 

 §8.3 ændres til følgende:  

”Reflekterende og blanke facade- og 

tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset 

fra anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. 

Anlæg til vedvarende energi må ikke føre til 

gener i form af blænding og lign. for øvrige 

beboere i området.” 

 

 § 9.4 ændres til følgende:  

”I området skal ny bebyggelse og arealer til 

støjfølsomme formål, som fx boliger og 

opholdsarealer, udformes på en måde, der 

sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.” 

 

 § 11.1 Udgår. Dvs. at der ikke stille krav til nye 

grundejere om obligatorisk medlemskab af 

grundejerforeningen. 

 

 Følgende tilføjes i afsnittet om 

grundvandsforhold: 

”Miljøstyrelsen har i 2017 påbegyndt arbejdet 

med grundvandskortlægning af bl.a. Allerød 
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Side 2 
 

kommune. Resultatet af kortlægningen 

forventes at være afsluttet og offentligt 

bekendtgjort inden udgangen af 2020. 

Resultatet af den nye grundvandkortlægning 

kan betyde at der vil være skarpere 

restriktioner for grundvandstruende aktiviteter 

pga. af øget sårbarhed.” 
 
Hvis der fremover skal bygges eller ændres i anvendelsen af bygninger og arealer, 
skal det ske som planen angiver. 
  
Lokalplanen kan ses her: 
http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/1-138---vindbygaard-i-blovstroed/forord/   
 
Er via på kommunens lokalplanportal som kan finde her: 
https://www.alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/lokalplaner  
 
Referat fra byrådets behandling og vedtagelse af planen kan ses under byrådets 
møde den 28. februar 2019, punkt 10 https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-
og-referater  
 
Med venlig hilsen 
Asger Kring Høst 
 
Planlægger 
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Side 3 
 

KLAGEVEJLEDNING  
 
FORHOLD DER KAN PÅKLAGES 
Afgørelsen og vilkårene kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til 
Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1, nr. 3 i LBK nr 287 af 16/04/2018 lov om 
planlægning. 
 
HVEM KAN KLAGE 
Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i 
sagens udfald, landsdækkende organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bruger interesser 
inden for arealanvendelsen på betingelse af at foreningen eller organisationen har 
vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 
medlemmer, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. 
 
INDSENDELSE AF KLAGE 
En klage til Planklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.  
 
Link til Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
KLAGEFRIST 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, bekendtgørelse 
(BEK nr 130 af 28/01/2017) om klagefrist jf. lovens § 58, stk. 2. 
 
Hvis afgørelsen derimod er meddelt pr. mail eller digital post beregnes klagefristen 
fra afsendelsesdatoen, mens afgørelsesdatoen ved afgørelser meddelt som 
almindeligt brev beregnes fra mandag i den efterfølgende uge såfremt brevet er 
afsendt mandag eller tirsdag. Hvis brevet er afsendt onsdag, torsdag eller fredag 
beregnes afgørelsesdatoen fra onsdag i den efterfølgende uge.  
 
GEBYR 
Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og 
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist 
fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller 
Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret 
tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på 
www.naevneneshus.dk.  
 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra datoen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 62, stk. 1. 
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