
Byplanvedtægt nr. 18 
 
 

BYPLANVEDTÆGT 
 

FOR 
»SELSKOVPARKEN« 

 
I HILLERØD KOMMUNE 

 
Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken« i Hillerød kommune. 
 
I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende 
bestemmelser for det i nævnte område »Selskovparken« i Hillerød kommune.  
 
§1. Område. 
 
1. Området begrænses mod nord af den offentlige sti til Hillerødsholmskolen, mod øst af 
Thurahs Vej, mod syd af Hillerødsholmsallé og mod vest af Frederik II's: Vej. 
 
2. Området omfatter følgende matr. nr.e:  
1 afh, 1 afe, samt del af 1 afc, alle af Hillerødsholm under Hillerød jorder, og alle parceller, 
der udstykkes fra de nænte ejendomme. 
 
§2. Veje og stier. 
 
1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som 
vist på vedhæftede kortbilag: 
 

Vejene AA i en bredde af 8 m, 
stierne BB i en bredde af 3 m. 

 
 
2. Ved vejene AA skal der udlægges areal til vendepladserne mærket V og 
gæsteparkeringspladserne mærket P. Ved stierne BB skal der udlægges areal til 
legepladserne mærket L. 
 
3. Ved vejtilslutningerne til Hillerødsholmsallé vil der i medfør af § 33 i lov nr. 95 af 29. 
marts 1957, vejbestyrelsesloven, blive tinglyst deklaration om sikring af fri oversigt på 
ejendomme, der falder indenfor oversigtsarealer. 
 
§3. Byggelinier og hjørneafskæringer. 



 
1. Langs Thurahs Vej, Hillerødsholmsallé og Frederik II's Vej pålægges byggelinier i en 
afstand af 5 m fra vejskel, jfr. kortbilaget. 
 
2. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m længde og med lige store vinkler 
mod vejlinierne. 
 
§4. Grundstørrelse. 
 
1. De af vedtægten omfattede matr. nr.e må kun udstykkes i overensstemmelse med 
vedhæftede kortbilag. 
 
2. De på kortbilaget viste arealer, der ikke er udlagt til boligparceller, butiksområde, veje, 
stier, vendepladser eller gæsteparkeringspladser, udlægges til friarealer til fælles opholds 
og legepladser (jfr. den på kortbilaget viste legezone). Det på vedhæftede kortbilag med 
prikket signatur viste areal må ikke udstykkes til bebyggelse, men skal i henhold til 
overenskomst med grundejerne udlægges, anlægges og vedligeholdes som fælles friareal og 
som legeareal for områdets beboere. 
 
§5. Grundenes benyttelse. 
 
1. Inden for byplanområdet må kun opføres tæt, lav boligbebyggelse. 
 
2. På hver parcel må kun opføres én beboelsesbygning med tilhørende udhus og garage for 
højst én personvogn. Beboelsesbygningen må kun indeholde én lejlighed til bolig for en 
familie. 
 
3. Ubebyggede arealer af parcellerne, der ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal 
anlægges og vedligeholdes som have. 
4. På ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller 
indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved 
støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets 
skøn er til gene for de omboende. 
 
5. Uanset foranstående bestemmelse kan der på ejendommene drives sådan virksomhed, 
som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden 
drives af den, der bebor den pålgældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn 
drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres 
(herunder ved skiltning o. lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller 
virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for 
parkeringsmuligheder, som ikke er tilstede på den pågældende ejendom. 
Eventuel erhvervsmæssig skiltning skal godkendes af byrådet. 
 



6. Endvidere skal der på det på vedhæftede kortbilag viste butiksområde ved 
Hillerødsholmsallé  efter byrådets nærmere godkendelse  indrettes de for kvarterets daglige 
forsyning nødvendige butikker. Til butikkerne skal der udlægges én egen parkeringsplads 
for hver 50 m2 erhvervsareal, samt én kundeparkeringsplads for hver 12,5 m2 
erhvervsareal. 
 
Erhvervsmæssig skiltning er tilladt i butiksområdet og skal godkendes nærmere af byrådet. 
 
§6. Bygningernes udstrækning og udformning. 
 
1. Bebyggelsen skal opføres som angivet med skraveret streg på vedhæftede 
bebyggelsesplan i én etage og med de på planen viste længder, husdybder samt afstande 
fra stier og veje. 
 
Eventuelle udvidelser må alene ske som vist med krydsskraveret streg på planen og i 
samme stil, farver og materialer som hovedhuset. 
Bebyggelsen i butiksområdet skal opføres efter en af byrådet nærmere godkendt samlet 
plan og med en udnyttelsesgrad, der ikke må overstige 0,25. Såfremt der ikke kan opnås 
enighed om bebyggelsesplanens indhold, vil planen blive fastlagt i et tillæg til nærværende 
byplanvedtægt. 
 
2. Byggehøjden må ikke overstige 3,5 m, målt fra færdigt terræn til sammenskæringen 
mellem tagflade og ydermur. 
 
Stuegulvshøjden over færdigt terræn må ikke overstige 35 cm. Taghældningen må ikke 
overstige 10. 
 
3. Alle frie sider på bygninger skal udføres som facade. 
 
§7. Transformerstationer. 
 
1. Transformerstationer på indtil 25 m2 grundareal og indtil 2,5 m højde kan opstilles,når 
de indpasses i den fastlagte bebyggelsesplan, og når de opføres i samme stil, farver og 
materialer som den omgivende bebyggelse. 
 
§8. Almindelige bestemmelser. 
 
1. Før noget byggeri påbegyndes, eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der  
med mindre byrådet ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen  forelægges 
byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på 
grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af 
bygningerne og grunden skal oplyses, således at byrådet kan påse overensstemmelsen med 
byplanvedtægten. 



 
§9. Eksisterende bebyggelse. 
 
1 . Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den 
eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 
 
2. Udvidelse ved om eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med 
byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 
 
§10. Påtaleret. 
 
1. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hillerød byråd. 
 
§11. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 
 
1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af 
byrådet. 
 
2. I øvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser. 
 
3. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter byrådets vedtagelse og godkendelse af 
boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. 
byplanlovens §5. 
 
Således vedtaget af Hillerød byråd, den 27. april 1967. 
 
W. Stenberdt. /V. Hedegård Jensen.I medfør af § i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 
160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hillerød kommune vedtagne forslag til 
partiel byplanvedtægt nr. 18 for »Selskovparken« i Hillerød kommune. 
 

2.kt.j.nr. 3219666 
 
I medfør af § 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes 
foranstående af Hillerød byråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 18 for et 
område i Hillerød kommune. 
 
Boligministeriet, den 21. juni 1967. 

B. M. V. 
E. B. 

E. Jerslev. 
 
Tinglyst den 21. november 1967. 
 


