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Side 2 
 

Hvorfor denne proces? 
Allerød Kommune ønsker at fortsætte brugen af et areal ved Sportsvej 1-9 til flygt-
ningeboliger, hvilket kræver at området udlægges til boligområde. Området er i dag 
udlagt til idrætsformål. Arealet ses på kortet på forsiden. 
 
Processen skal give borgerne og interessenter mulighed for at blive hørt og komme 
med idéer og forslag til, hvad vi skal tage med i den videre planlægningsproces. 
 
Idéfasen er lovmæssigt fastsat i planlovens § 23 c. 
 
Annoncering 
Idéfasen er indberettet til plandata.dk og annonceres på kommunens hjemmeside 
fra 17. september 2019 og løber til 22. oktober 2019. 
 
Ideer og forslag sendes til Allerød Kommune, planogbyg@alleroed.dk, senest den 
22. oktober 2019. 
 
Projektet 
Allerød Kommune ønsker at bibeholde de eksisterende flygtningeboliger i yderli-
gere mindst 5 år. Pavillonerne har indtil videre ligget på arealet med dispensation 
fra den gældende lokalplan, der udlægger arealet til idrætsformål. Der kan jf. plan-
loven ikke gives yderligere forlængelser af dispensationen. En fortsat anvendelse 
af arealet til flygtningeboliger kræver derfor en ændring i plangrundlaget. 
 
For at bibeholde de eksisterende pavilloner ønskes området udlagt til boligområde 
med rækkehuse i 1 etage og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 10 %. 
 
Beliggenhed 
Området er beliggende i Lillerøds vestlige del. Vest for området ligger Allerød FK’s 
fodboldbaner og et rekreativt området. Mod nord, øst og syd ligger boligområder. 
Syd for ligger der også en brandstation og tennisbaner. 
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Side 3 
 

 
Kortet viser områdets placering i Lillerød 
 
Der står i dag 9 pavilloner på området, og der har været opsat flygtningeboliger på 
arealet siden 2016. Kommunen ønsker at bibeholde pavillonerne på området, da 
de har den mest hensigtsmæssige placering og en rimelig bygningsmæssig kvali-
tet. 
 
Fra grunden er der under 500 meter til nærmeste busstopsted, cirka 600 meter til 
nærmeste dagligvarebutikker og cirka 1 kilometer til Kratbjerg Skole, Engholm. 
 
Arealet består af matr.nr. 10b, 10 m og en del af 7000æ Kollerød By, Lynge. Områ-
det har et grundareal på ca. 50.000 m² og er omfattet af lokalplan 281 for Idræts-
område ved Møllemosevej, som udlægger området til idrætsformål/rekreativt om-
råde. I kommuneplanen er området udlagt i kommuneplanramme EN.R.01 – Mølle-
mose Idrætsanlæg til rekreativt område. 
 
Indkaldelse af idéer til kommuneplantillæg 
Formålet med idéfasen er at høre, om borgere og interessenter har idéer, forslag 
og bemærkninger til det skitserede projekt forud for udarbejdelse af et planforslag 
med kommuneplantillæg. 
  



 

Side 4 
 

Den videre proces 
Når idéfasen er afsluttet, vil de indkomne idéer, forslag og bemærkninger blive 
samlet i et notat med forvaltningens kommentarer hertil. Kommunen vil efterføl-
gende – blandt andet ud fra de bemærkninger som er kommet ind i idéfasen – vur-
dere, om der igangsættes et videre planlægningsarbejde. Herunder hvilke retnings-
linjer der skal indgå. 
 
Når et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger er udarbejdet, vil det 
blive forelagt byrådet til vedtagelse. Hvis forslaget vedtages, kommer det i offentlig 
høring, hvor borgere og interessenter kan fremkomme med bemærkninger til det. 
Efter denne høring bearbejdes de indkomne bemærkninger og indarbejdes eventu-
elt i det endelige kommuneplantillæg og den endelige lokalplan. 
 
Efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen er der 4 
ugers klagefrist, hvor kommuneplantillægget vil kunne påklages til Planklagenæv-
net. 
 
Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Teglsbo Jensen tlf.: 
48126663 eller skrive en mail til planogbyg@alleroed.dk 
 
   

 
 
 


