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1
Lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget - endelig vedtagelse
.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen
Sorgenfrivænget. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra grundejerforeningen
om fælles retningslinjer for blandt andet vinduer i området. Der er en række
igangværende lovliggørelsessager i området, som behandles sideløbende med
lokalplanen.
Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger indtil den 23. november 2012, og
der er i løbet af høringsperioden indkommet 3 indsigelser, og disse er resumeret og
kommenteret idet sagen vedlagte skema "Indsigelser og bemærkninger til
lokalplanforslag nr. 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget".
På baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger blev lokalplanforslaget
sendt i fornyet høring i 2 uger indtil den 1. februar 2013, jf. Byplanudvalgets
beslutning af 16. januar 2013.
Ved den fornyede høring indkom 2 indsigelser/bemærkninger, som er resumeret og
kommenteret i notat om "Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 234
for Sorgenfrivænget - fornyet høring".
1 henvendelse udtrykker generel enighed med planen, men påpeger, at den nye
formulering omkring overdækninger af gårdrummet måske kan give anledning til
misforståelser. Indsiger foreslår, at man ændrer ordlyden, så der ikke kan opstå tvivl
om, hvilken retning i gårdrummet, der betegnes som længderetningen.
Formuleringen ændres således, at der ikke kan opstå tvivl om hvilken retning, der
er længderetningen i gårdrummet.
1 indsiger har flere bemærkninger til lokalplanforslaget, hvoraf en del af dem
allerede er rettet i forbindelse med den fornyede høring og derfor ikke medfører
nogle nye ændringer. En del af bemærkningerne drejer sig om, hvordan planen
forholder sig til de ændringer og variationer, der er i bebyggelsen, men som ikke er
beskrevet i planen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold, hvorfor alle
nuværende lovlige ændringer kan beholdes. Tre bemærkninger drejer sig om
henholdsvis aluminiumsfarvede bundlister på vinduer, udeladelse af
ventilationsklap over vinduet til højre for hoveddøren og opsætning af alarm og
nabohjælpsskilte, hvilke er mindre forhold som forvaltningen ikke anser som
lokalplanstridige.
Forvaltningen foreslår, at disse forhold indskrives i redegørelsen som mulige
variationer, for at undgå fremtidige misforståelser.
En bemærkning stiller spørgsmålstegn ved, at der ikke er indtegnet byggefelter til
parkering for enderækkehuse af hustype B. Såfremt man ønsker at parkere på egen
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grund, og ikke i den integrerede garage, kan man frit anlægge parkeringsplads, hvor
der er plads til det. Hvis man ønsker at bygge carporte eller garager, er der i
bestemmelserne lavet retningslinjer for hvordan disse kan placeres, men da
grundene er meget varierende i størrelse og form er der ikke lavet standard
placeringer for enderækkehusene af hustypen B.
Der foretages desuden en række redaktionelle ændringer.
Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg 15/2009 for
Sorgenfrivænget som nedjusterer parkeringsnormen fra 2 parkeringspladser pr.
bolig til en parkeringsplads pr. bolig.
Der er en lang række lovliggørelsessager i området som færdigbehandles samtidigt
med lokalplanens endelige vedtagelse.
I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves 5 servitutter helt eller
delvist.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at lokalplanen endeligt vedtages med de ændringer, der er
beskrevet i "Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 234 for
Sorgenfrivænget" og "Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 234 for
Sorgenfrivænget - fornyet høring".

Byplanudvalget den 6. marts 2013
Anbefalet.
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2
Lokalplan 237 for nyt gymnasium ved Trongårdsskolen
.

Handelsskolen København Nord (K-Nord) har søgt om tilladelse til at etablere et
nyt gymnasium på deres ejendom Trongårdsvej 40 - 44. Byplanudvalgets gav den
5. december 2012 principiel tilladelse til at udbygge skolen med en 1. etape, der
omfatter en tilbygning på ca. 700 m². Samtidig besluttede udvalget, at der skal
udarbejdes en lokalplan for at give mulighed for en udbygning af skolen med 4.000
m².
K-Nord har endvidere i februar 2013 ansøgt om tilladelse til at opføre en idrætshal
på 1.500 m² inden for lokalplanområdet, idet adgang til en idrætshal er en
forudsætning for etablering af et nyt gymnasium (bilag). Hallen foreslås placeret på
det grønne friareal i midten af bygningskomplekset. Såfremt ansøgningen
imødekommes skal det foreliggende lokalplanforslag ændres, så der udlægges
byggefelt og fastsættes bestemmelser for opførelse af en ny idrætshal.
Forslag til Lokalplan 237 for nyt gymnasium ved Trongårdsskolen (bilag)
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en større tilbygning til
den eksisterende uddannelsesinstitution, og at sikre at nybyggeri fremtræder med en
arkitektur, der er i harmoni med det eksisterende bygningskompleks. Endvidere er
det planens formål at sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og
beplantning, for at fastholde områdets særlige miljømæssige kvaliteter.
Lokalplanområdet omfatter ejendommene Trongårdsvej 40 - 46, og områdets
anvendelse fastsættes til offentligt formål: Skole, uddannelsesinstitutioner med
tilhørende friarealer, idrætsfaciliteter, kollegieboliger og parkering. Lokalplanen
fastsætter, at udbygningen med 2 nye undervisningsfløje, atrium og ny
hovedindgang skal placeres inden for nyt byggefelt umiddelbart nord for det
eksisterende bygningskompleks. Nybyggeri må ikke opføres i mere end 2 etager og
etagearealet må ikke overstige 4.000 m².
Udbygning af skolen sker på en del af den eksisterende parkeringsplads. Skolen har
i dag 236 p-pladser, og samlet set vurderes det, at parkeringsbehovet vil falde, da
elevernes alderssammensætning ændrer sig fra ca. 1.200 over 18 år til ca. 600 over
18 år. Samtidig vurderes behovet for cykelparkeringspladser at stige. Det fremtidige
antal p-pladser er fastsat til 215. Det fastsættes samtidig, at det fremtidige antal
cykelparkeringspladser skal være 425 stk., hvilket betyder, at der skal etableres 280
stk.
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Størstedelen af det eksisterende bygningskompleks udpeges som bevaringsværdigt.
Bebyggelsen er sammen med den oprindelig bebyggelse på Trongårdsskolen tegnet
af rådhusarkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, og er registreret
med en høj bevaringsværdi på 3. Udformningen af nybyggeri tager arkitektonisk
udgangspunkt i de eksisterende undervisningsfløje, og skal fremstå med facader i
gule teglsten og med horisontale vinduesbånd med sorte rammer og karme.
Tagflader skal beklædes med sorte teglsteg, og der kan indbygges
solfangere/solceller i tagfladerne. Nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri, og
der skal etableres et åbent regnvandsbassin (LAR) i forbindelse med nybyggeri.
En nærmere gennemgang af lokalplanens indhold fremgår af forslagets side 7 - 11.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderer
forvaltningen, at planen ikke indebærer en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor
der ikke er udarbejdet en miljørapport.
Lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger, og efter høringsfristens
udløb vil lokalplanforslaget igen blive forelagt Byplanudvalget sammen med
eventuelle indsigelser og bemærkninger.
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at den eksisterende private
vejadgang fra Hjortekærsvej får et vejnavn. Særskilt sag herom forelægges for
Teknik- og Miljøudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der udlægges byggefelt og fastsættes bestemmelser for opførelse af ny idrætshal,
2. lokalplanforslaget herefter udsendes i offentlig høring i 8 uger,
3. underretning om forslaget sendes til ejere og lejere indenfor det område, der er
vist på det sagen vedlagte kortbilag, samt til relevante myndigheder, foreninger
m. fl.,
4. der afholdes møde med naboerne i høringsperioden.
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Byplanudvalget den 6. marts 2013
Ad 1.-4. Anbefalet.
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3
Lokalplan 245 Lyngby Idrætsby - byggerier til idræt og boliger
.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget besluttede den 25. juni 2012, at der efter
udarbejdelsen af lokalplan for ny vesttribune på Lyngby Stadion skulle igangsættes
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for resten af Idrætsbyen. Denne
lokalplan gælder for idrætsfaciliteterne, øst for opvisningsstadion, med svømmehal,
tennis- og squashhal og de udendørs tennisbaner. Der gives endvidere mulighed for
etablering af boliger i områdets nordvestlige hjørne. Det vil derfor være naturligt at
se nærværende lokalplan som yderligere et skridt i retning af en fuldt planlagt
Lyngby Idrætsby.
Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 6ap, del af: 6v, 7000h, alle Kgs.
Lyngby By, Kgs. Lyngby.
Der udlægges et byggefelt som al ny bebyggelse skal holde sig indenfor. Der må
bygges op til 12,5 m i højden.
Byggefeltet hindrer, at der vil optræde nævneværdige skyggegener for naboer. De
nærmeste kolonihaver kan dog opleve skygge hvis byggefeltet udbygges helt.
Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i
forbindelse med lokalplanen.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2013 at udvide muligheden
for boligbyggeri til at omfatte den østlige side af "Idrætsgaden". Forvaltningen vil
inden kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts 2013 opdatere lokalplanforslaget,
sådan at dette fremgår.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. lokalplanforslag 245 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den
27. marts til 22. maj,
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2. der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med forslaget, og
3. det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal afholdes orienterende møde om
lokalplanforslaget i løbet af høringsperioden.

Byplanudvalget den 6. marts 2013
Ad 1. og 2. Anbefalet.
Ad 3. Drøftet, idet det anbefales, at der afholdes et orienterende møde i løbet af
høringsperioden.
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4
Lokalplan 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej til erhverv, uddannelse og
boliger
.

Sagsfremstilling
Der fremlægges forslag til Lokalplanforslag 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej
32-34A-G. Lokalplanforslaget fremlægges parallelt med Kommuneplantillæg
17/2009 for Nørgaardsvej.
Baggrunden for såvel lokalplanforslaget som forslaget til kommuneplantillægget er
et ønske fra CPH Business Lyngby om at flytte sine undervisningsaktiviteter fra
Trongårdsvej til eksisterende lokaler på Nørgaardsvej.
Lokalplanområdet opdeles i to delområder med kontorer og uddannelse mod
Nørgaardsvej og Nærumbanen og etageboliger mod Birkholmsvej og Frem.
Områdets sydlige del (B) ændres således ikke jf. formål og anvendelse, og
bestemmelserne er stort set uændrede. Lokalplanforslaget giver derimod mulighed
for også at etablere uddannelse i den nordlige del (A) og der laves nye
bestemmelser for dette område ang. parkering, cykelparkering og
udeopholdsarealerne.
Lokalplanforslag 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej 32-34A-G vil erstatte
Lokalplan 113 for et område ved Nørgaardsvej i Lyngby bydel, hvorfor denne
aflyses helt ved endelig vedtagelse af Lokalplan 246.
CPH Business Lyngby vil optage ca. 5.000 etagemeter i det eksisterende
kontorbyggeri, svarende til, at der er mellem 4 - 500 studerende i dagtimerne. I
forbindelse med aftenundervisning på efter- og videreuddannelser vil der være
mellem 100 - 200 studerende på skolen.
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.
Det vurderes, at planerne ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet,
hvorfor det foreslås ikke at udarbejde en miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering
af planer og programmer § 3 stk. 2.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lokalplanforslag 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej 32-34A-G udsendes i en
offentlig høring parallelt med Kommuneplantillæg 17/2009,
2. der ikke udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanforslaget.

Byplanudvalget den 6. marts 2013
Ad 1. og 2. Anbefalet.
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5.
Motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave
.

Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede den 19. januar 2012 (bilag), at forvaltningen
skulle arbejde videre med at finde egnede placeringsmuligheder for etablering af en
motionssti og -legeplads. Forvaltningen har i den forbindelse afholdt møde med
Naturstyrelsens skovridder i Jægersborg Dyrehave.
Det blev i den forbindelse aftalt at undersøge muligheden for at etablere en
motions- og legeplads på et areal ved Fortunen, der grænser op til Dyrehaven, jf.
arealet markeret med lyserødt på vedlagte kort, og som ligger relativt tæt på
Lyngby by.
Til orientering eksisterer der i dag, en af kommunen opmærket motionssti, omkring
Lyngby Sø (en hjertesti). Herudover har DTU en mærkesti.
Til inspiration har forvaltningen været i kontakt med Fredensborg Kommune, som
åbnede Glenten Motions- og legerum i november 2011, jf. det sagen vedlagte notat
af 3. januar 2013 samt informationsfolder om projektet.
Det valgte område syd for Fortunen er beliggende i fredskov. Naturstyrelsen
(skovridderen) har kompetence til at dispensere til indretning af motionssti- og
legeplads.
Afhængig af, om motions- og legepladsen placeres i åbne områder i skoven, kan
der tillige være behov for at dispensere fra en skovbeskyttelseslinje. Kompetencen
til at give dispensation fra skovbeskyttelseslinjen ligger hos Kommunalbestyrelsen.
Området er mod øst afgrænset af et beskyttet jord og eller stendige. Der må ikke
foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende ifølge
museumsloven.
Der er ingen lokalplan for området.
Kommunemæssigt er området beliggende i Fortunen, som overordnet er et
rekreativt område i landzone - et område, der er bevarings- og friluftsområde og
skal anvendes til udflugtsområde. Den rekreative anvendelse skal foregå under
hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier
i området. Der må inden for rammeområdet kun opføres nye mindre bygninger, der
er nødvendige for områdets anvendelse, dog må der ske nødvendige mindre
udvidelser af eksisterende bygninger. Placering og udformning af nye bygninger
samt udvidelse af eksisterende skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i
området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige
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værdier. For opholdsarealer gælder, at der skal fastlægges retningslinjer, der
bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk af betydning
herfor.
Derudover er området dækket af biologiske, geologiske, kulturhistoriske,
landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige retningslinjer. Der er desuden
retningslinjer for friluftsanlæg og friluftsområder.
Forvaltningen vurderer umiddelbart, at afhængig af selve placeringen i området er
en motions- og legeplads ikke i modstrid med kommuneplanens rammer og
retningslinjer for anvendelsen.
Afhængig af udformning, koncentration af motions- og legeredskaber og karakteren
af motions- og legepladsen i det hele taget, skal det dog vurderes, om anvendelsen
er af en sådan karakter, at der skal gives en landzonetilladelse.
Kommunalbestyrelsen har bemyndigelsen hertil.
Forinden eventuel igangsætning skal der således sendes ansøgning til Center for
Miljø og Plan, så sagen kan myndighedsbehandles, herunder eventuel forelæggelse
for Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen peger på, at anlægget forudsættes omkostningsneutralt for
kommunen, hvilket betyder, at finansieringen skal ske via sponsorater og/eller
fondsmidler.
Dog vil kommunen få en årligt driftsudgift i forbindelse med vedligeholdelse af
motions- og legepladsen, når denne er etableret, herunder indkøb af redskaber samt
forsikringsmæssige forhold, jf. eksempel fra Fredensborg Kommune.
Der er pt. ikke budgetteret med en sådan udgift, som i givet fald vil skulle
finansieres ved omprioritering af det eksisterende budget, eller i forbindelse med
fremtidig budgetlægning.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ideen om at etablere en motions- og legeplads ved
Fortunen drøftes, og eventuelt oversendes til Byplanudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget med henblik på en tilkendegivelse om muligheden for, i givet fald, at
arbejde videre med ideen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2013
Godkendt at oversende sagen til Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ved efterfølgende behandling af sagen en
afklaring af følgende spørgsmål:
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1. Hvem skal afholde udgifter til vedligeholdelse?
2. I hvilken grad vil/skal Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtet til at indkøbe
redskaber ved redskabers nedbrud?
3. Hvem skal oppebære de forsikringsmæssige udgifter?

Byplanudvalget den 6. marts 2013
Udsat, idet udvalget ønsker at afvente en afklaring af de af Kultur- og
Fritidsudvalget stillede spørgsmål.

Byplanudvalgets møde 06.3. 2013 - bilag 1.1

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 234 for Sorgenfrivænget – Fornyet høring
Henvendelse fra:
1
Pouel Pedersen
Sorgenfrivænget 53
2830 Virum

2
Ole Mygind Sørensen
Solsortevej 14
2970 Hørsholm
På vegne af:
Marie-Louise Sørensen
Sorgenfrivænget 83
2830 Virum

Resumé:
1.1 Erklærer sig gennerelt enig i rettelserne, men
mener at ændringen omskrig overdækninger
af dele af gårdrummet bør ændres således at
længde retningen præciseres.
”Overdækninger skal for alle hustyper gives
en udstrækning, som svarer til hele gårdrummets længde, idet længderetningen for facade
og gårdrum er retningen parallelt med bebyggelsens veje og stier.”
2.1 Gør opmærksom på at dør til gårdrum er udført som dobbelt dør men indtegnet på bilag
som enkelt dør

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Forvaltningen ønsker en letlæselig og entydig
plan, hvorfor forslaget tages til efterretning og
teksten rettes til. Der er til disse bestemmelser
lavet bilag der visuelt beskriver placering og
udformning af overdækninger.

Det rettes til i redegørelse og bestemmelser, således at der ikke hersker tvivl om hvilken retning der er
betegnes længde retning.

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på
Medfører ingen ændringer
dette i forbindelse med den første høring. Disse
bilag er ændret i forbindelse med den fornyede
høring.

2.2 Gør opmærksom på at vindfang er aflukket på Forvaltningen er bekendte med at vindfanget er
visse huse.
inddraget på visse af husene. Dette bliver ikke
en mulighed i den kommende lokalplan. Dog
kan eksisterende vindfang som ikke er en del af
de igangværende lovliggørelsessager beholdes.
2.3 Gør opmærksom på at der på ejendommen
Lokalplanen ændrer ikke på eksisterende lovliSorgenfrivænget 83 er en anden placering af ge forhold, men forskriver hvordan ting i fremticarporten end den lokalplanen foreskriver.
den ønskes opført. Derfor kan der godt være
uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold
og det som lokalplanene ligger op til.
2.4 Gør opmærksom på at de enderækkehusene Forvaltningen er bekendt med de ændringer der
mod Grønnevej afviger fra de tegnede bilag,
er fortaget for enderækkehusene mod Grønneog der med ikke er indtegnet i planen.
vej, disse er tidligere godkendt af Kommunen.
Da der er mange forskellige godkendte ekstempler på enderækkehuse ville det være et
stort arbejde at indskrive dem alle i planen.
Eksisterende lovlige forhold skal ikke ændres.
2.5 Gør opmærksom på at nogle huse i nordfaca- Forvaltningen er bekendt med at der i området
den har to vinduer og en dør og ikke et vindue er afvigelser i forhold til det lokalplanen foreog en dør som bilag 6 forskriver.
skriver. Eksisterende lovlige forhold skal ikke
ændres, men for fremtidige placeringer af vinduer og døre skal lokalplanen følges.
2.6 Gør opmærksom på at vinduer mange steder Forvaltningen ser ikke aluminiumsfarvede
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 09.11.2000, sagsident

Medfører ingen ændringer

Mefører ingen ændringer

Medfører ingen ændringer

Medfører ingen ændringer

Det indskrives i redegørelsen at der

1/2

Henvendelse fra:

Resumé:
er forsynes med aluminiumsfarvet bundliste

2.7

2.8

2.9

2.10

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

bundlister som værende i modstrid med lokalplanforslaget. Det indskrives i redegørelsen for
at der kan bruges bundlister af aluminium.
Gør opmærksom på at visse huse har undladt Forvaltningen ser ikke udeladelse af ventilativentilationsklappen på vinduet til højre for
onsklappen som værende i modstrid med lokalhoveddøren
planforslaget.
Gør opmærksom på at der på bilag 11 er ind- Jf. punkt 2.1
tegnet hvid karm om bryggers- og toiletvinduer hvilket ikke er i overensstemmelse med den
oprindelige.
Gør opmærksom på at et større antal huse
Forvaltningen ser ikke alarm og nabohjælpskilte
har suppleret skiltning med alarm og nabosom værende i modstrid med lokalplanforslahjælpsskilte.
get. Det kan evt. noteres i redegørelsen at
alarm og nabohjælpskilte ikke er opfattet af
bestemmelsen om skiltning.
Gør opmærksom på at der på bilagene ikke er Der er indtegnet byggefelter for de generelle
indtegnet byggefelter for parkering.
tilladte byggerier. Grunden til at der ikke er indtegnet byggefelter for carporte/garager for enderækkehuse af hustypen B er at grundene er
meget varierende i udformning og det derfor
ikke er muligt at indtegne en standart løsning.
Hvis man blot ønsker at parkerer på egene
grund er det ikke restriktioner på hvor man må
gøre det, dette er kun i forhold til byggede elementer som carporte/garager.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 09.11.2000, sagsident

Teknisk Forvaltnings forslag:
kan benyttes aluminiumsfarvede bundlister på vinduer.
Det indskrives i redegørelsen at ventilationsklappen kan udelades for vinduet til højre for hoveddøren.
Medfører ingen ændringer

Medfører ingen ændringer

Medfører ingen ændringer
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Rettelsesskama for Lokalplan 234 for Sorgenfrivænget - foryet høring
Emne og Begrundelse

Nuværende bestemmelse eller tekst

Ny bestemmese eller tekst

Ydre fremtræden
Redegørelse rettes til således at lokalplanen opretholder de oprindelige tanker om farver på vinduer
og døre i området.

Det ændres i redegørelsen på side 5 angående be- Som ny tekst indskrives
byggelsens udformning og ydre fremtræden.
“For hustype B og C skal vinduer og døre i den
fremskudte del af nordfacaden fremstå med hvid
“Vinduer og døre i nordfacaden skal fremstå med
karm og mørkebrun eller sort ramme, som vist på
hvid karm og mørkebrun eller sort ramme, som
bilag 11, så de fremstår som spinkle konstruktioner
vist på bilag 11, så de fremstår som spinkle koni facaden. Ligeledes skal karmen om garagedøren
truktioner i facaden. Dette virker som et væsentligt
for hustype B være hvid. Dette virker som et
sammenbindende træk i området. Bebyggelsen har
væsentligt sammenbindende træk i området. Beoprinde-ligt vinduer med fast ramme, så de ikke
byggelsen har oprindeligt vinduer med fast ramme,
kan åbnes. De oprindelige karme er en del af den
så de ikke kan åbnes. De oprindelige karme er en
bærende konstruktion i facaderne, hvorfor disse ikke
del af den bærende konstruktion i facaderne, hvorkan fjernes. Der kan i de oprindelige karme isættes
for disse ikke kan fjernes. Der kan i de oprindelige
nye vinduer med gående ramme. Den oprindelige
karme isættes nye vinduer med gående ramme.
karm skal fremstå hvid. Det nye vindues karm og
Den oprindelige karm skal fremstå hvid. Det nye
ramme skal fremstå mørkebrun eller sort, så den
vindues karm og ramme skal fremstå mørkebrun
oprindelige karm fremstår som et spinkelt hvidt eleeller sort, så den oprindelige karm fremstår som et
ment i facaden, ligesom på den oprindelige bebygspinkelt hvidt element i facaden, ligesom på den
gelse, som vist på bilag 11.”
oprindelige bebyggelse, som vist på bilag 11. De
øvrige vinduer og døre i alle facader skal fremstå
“Indgangspartier i nordfacader for hustype A, skal
sorte eller mørkebrune.”
fremstå med hvide karme. Døren skal være mørk,
med glaspartier. Partiet ved siden af døren kan “For hustype A skal alle vinduer og døre fremstå
fremstå med felter af klart eller matteret glas.”
sorte eller mørkebrune. Indgangspartiet i nordfacaden skal fremstå med hvide krame. Døren skal
være mørk, med felter af klart eller materet glas.
Partiet ved siden af døren skal fremstå med felter
af klart eller materet glas.”

Ydre fremtræden
Bestemmelser rettes til således at lokalplanen
opretholder de oprindelige tanker om farver på
vinduer og døre i området.

Endvidere ændre følgende paragraffer i bestem- Bestemmelserne ændres til
melserne:
“7.2.2 I den fremskudte del af nordfacader for hus7.2.2 I nordfacader skal døre og vinduers karme type B og C skal døre og vinduers karme fremstå
fremstå hvide, og rammerne skal fremstå mørke- hvide, og rammerne skal fremstå mørkebrune eller
sorte, som vist på bilag 11. Ligeledes skal karmen
brune eller sorte, som vist på bilag 11.
om garagedøren for hustype B være hvid. I øvrige facader og for hustype A skal både rammer og
karme være sort eller mørkebrun.”
1

Emne og Begrundelse

Nuværende bestemmelse eller tekst

Ny bestemmese eller tekst

7.2.3 Der kan i de oprindelige vindueskarme isættes
nye vinduer. I den fremskudte del af nordfacader for
hustype B og C skal den oprindelige karm fremstå
hvid, og det nye vindues karm og ramme skal fremstå mørkebrun eller sort, som vist på bilag 11. I øvrige facader og for hustype A skal både ny og gamle
7.2.5 Indgangspartier i nordfacader for hustype A, rammer og karme være sort eller mørkebrun.
skal fremstå med hvide karme. Døren skal være
mørk, med glaspartier. Partiet ved siden af døren 7.2.5 Indgangspartier i nordfacader for hustype A,
kan fremstå med felter af klart eller matteret glas. skal fremstå med hvide karme. Døren skal være
mørk, med glaspartier. Partiet ved siden af døren
skal fremstå med felter af klart eller matteret glas
7.2.3 Der kan i de oprindelige vindueskarme
isættes nye vinduer. I nordfacader skal den oprindelige karm fremstå hvid, og det nye vindues karm
og ramme skal fremstå mørkebrun eller sort, som
vist på bilag 11.

Angående overdækninger langs facader
Der tilføjes afsnit om overdækninger langs facader
i redegørelsen og i bestemmelserne, desuden
indtegnes byggefelter på bilag 2 og der tilføjes
et nyt bilag 8 som viser udformning af terrasseoverdækning. Dette gøres for at imødekomme
et ønske fra beboerne i området om at indskive
mulighed for en delis overdækning af gårdrummet.
Flere af rækkhusene har allerede etableret overdækninger af gårdrummet.

i redegørelsen indskrives nyt afsnit på side 5 under
bebyggelsens omfang og placering:
“Overdækninger langs facaden
Overdæninger langs bebyggelsens facader kan kun
etableres indenfor byggefeltet markeret på bilag
2 og bilag (ny) 8. Overdæningen skal strække
sig i hele gårdrummets bedte, som vist på bilag
(ny)8. Dette er for at bevarer en del af den oprindelige inddeling mellem privat gårdrum og åben
have. Overdækningens højde må for hustype A
ikke overstige den oprindelige bygnings taghøjde
og skal have samme hældning som det eksisterende tag. For hustype B og C må overdækninger
langs facaden ikke overstige en højde på 2,5 m og
skal etableres med minimalt fald mod have siden.
Derved bavares og understreges den vandrette
indeling i sydfacaderne.”
i redegørelsen på side 6 indskrives nyt afsnit under
bebyggelsens udformningen og ydre fremtrædden.
“Overdækninger langs facader
Overdækninger af dele af gårdrummet skal
etableres som lette, spinkle kontruktioner, med
transparent eller translucent tagmateriale. Dette er
med til at bevarer udtrykket af de oprindelige rækkehuse som det dominerende træk i området.”
2

Emne og Begrundelse

Nuværende bestemmelse eller tekst

Ny bestemmese eller tekst
i bestemmelserne indskrives ny § 6.3
§ 6.3 Overdækniger langs facaden
6.3.1 Overdækninger langs facaden kan kun placeres
inden for byggefeltet i det indre gårdrum som vist på
bilag 2 og bilag 8
6.3.2 Overdækningen skal strækker sig i hele grådrummets bedte, som vist på bilag 8
ny § 7.2.6 indskrives
7.2.6 Overdækninger langs faceden skal etableres
som lette, spinkle konstruktioner, med transparent
tagmatreiale.

Angående hegn og indkørsler
Det rettes i redegørelsen og bestemmelserne at der
i forbindelse med indkørsel kun må være en indgang
i hækken svarende til en overkørsel, detter gøres for
at bevarer det grønne udtryk mod vej og sti. Desuden
åbnes der op for at der mod grønnevej kan opsættes
fast hegn af træ umiddelbart bag det levende grønne
hegn så længe det levende hegn stadig kan plejes og
gro, således gives der mulighed for støjafskærmning
mod grønnevej samtidig med at det grønne udtryk
bevares.

oprindelige skrift i redegørelsen
“De oprindelige mure mellem boligerne skal
bevares. Hegn i skel mod vej og sti skal være
levende hegn, dog kan hegn mod stien langs
banen også være fast hegn i træ.”
oprindelig tekst i bestemmelserne
“8.2 Den oprindelige mur mellem boligerne
skal bevares. Hegn i skel mod vej og sti skal
være levende grønne hegn. Mod stien langs
med banen kan hegn også være fast hegn i
træ.”

Det rettes i redegørelsen til:
“De oprindelige mure mellem boligerne skal bevares.
Hegn i skel mod vej og sti skal være levende grønne
hegn der kan anvendes trådhegn i eller umiddelbart
bag det levende grønne hegn. I hegn langs de sydlige
skel må der være en indkørsel som svarer til højst en
overkørsel. Hegn mod stien langs banen kan også være
fast hegn i træ. Endvidere kan der mod grønnevej også
etableres fast hegn i træ, umiddelbart bag det levende
grønne hegn, dog skal det levende hegn stadig kunne
plejes og være levedygtigt.Dette bibeholder det grøne
udtryr mod Grømme vej og understreger områdets
grøne karakter”
ny tekst i bestemmelserne
“8.2 De oprindelige mure mellem boligerne skal
bevares. Hegn i skel mod vej og sti skal være levende grønne hegn der kan anvendes trådhegn i eller
umiddelbart bag det levende grønne hegn. hegn langs
de sydlige skel må der være en indkørsel som svarer
til højst en overkørsel. Hegn mod stien langs banen
kan være fast hegn i træ. Endvidere kan der mod
Grønnevej også etableres fast hegn i træ, umiddelbart
bag det levende grønne hegn, dog skal det levende
hegn stadig kunne passes og være levedygtigt. “
3
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Bilag 2

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdets hustyper og byggefelter
Hustype A

Byggefelter til tilbygninger

Hustype B

Byggefelter til garager/carporte

Hustype C

Byggefelter til overdækninger

19-11-2012 Plan & Byg Lyngby-Taarbæk Kommune Lokalplan 234

8,4 m
max 3,6 m

Hustype A plan med byggefelt til overdækning af gårdrummet

max 3,2 m
Hustype A eksempel på udfromning
max 3,6 m
Hustype A snit med byggefelt til overdækning af gårdrummet

7m
max 3,5 m

Hustype B og C plan med byggefelt til overdækning af gårdrummet

max 2,5 m
max 3,5 m

Hustype B og C eksempel på udfromning

Hustype B og C snit med byggefelt til overdækning af gårdrummet

Bilag 8
Overdækninger af gårdrum

19-11-2012 Plan & Byg Lyngby-Taarbæk Kommune Lokalplan 234

Udsnit af oprindelig facade

Udsnit af facade med nye vinduer i de oprindelige karme

mørkebrun/sort ramme
hvid karm

ny mørkebrun/sort karm og ramme
oprindelig hvid karm

Bilag 12
Farveholdning for vinduespartier for hustype B og C

19-11-2012 Plan & Byg Lyngby-Taarbæk Kommune Lokalplan 234
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IC a r ki t e kt e r

as

Ilsø & Christiansen
IC Arkitekter A/S
Højnæsgaard
Gøngehusvej 252, 1. sal
2950 Vedbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset, Torvet 17
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 7020 2194
Fax: 7020 2195
E-mail: ic@icarkitekter.dk
Web: www.icarkitekter.dk
CVR-nr.: 30730666

Center for Miljø og Plan

Dato: 04.02.2013
-/PI
Side 1 af 2
Sag nr.: -

Att.: Arkitekt Helle Jørgensen

NY SPORTSHAL
Sag:

Ejendommen Trongårdsvej 44
2800 Kgs. Lyngby
Matr. nr. 15 ls, Kgs. Lyngby By

Vedr.:

Ny sportshal, omklædning og mellmbygning

Ejer:

Handelsskolen København NORD
Lundtoftevej 93
2800 Kgs. Lyngby

Ved etablering af det nye gymnasium er der skemalagt timer til Idræt og i den forbindelse
er der krav til idrætstimer i sportshal med mulighed for omklædning etc.
Der forefindes sportshal på Trongårdsvej som tilhører folkeskolen. Denne hal er udnyttet
maksimalt i dagtimerne for folkeskolens bruger etc. og kan derfor ikke skemalægges til KNORD´s studerende.
På vegne af bygherre Handelsskolen København Nord ansøges der om en principiel tilladelse
til at opføre en sportshal på ca. 1750 m²
Arealer:
Ny hal
Omklædning
Forbindelsesgang 2 etager
Samlet areal

1125 m²
450 m²
175 m²
1750 m²

Hallens ydre fremtræden
Sportshallen udføres med en sternhøjde på ca. 7.2 m. og en kiphøjde på ca. 12.0 m.
Hallens sternhøjde er underlagt den nordlige fløjs asymetriske sternhøjde.
Hallens gavludformning er en pendant til den eksisterende kantinebygnings arkitektur med
asymetriske tilbagetrukket åbninger. Højden på åbningerne modsvarer det lave
facadeudtryk på den
medlem af Danske Arkitektvirksomheder

Side 2 af 2
Nordlige eksisterende undervisningsfløj. Den Nordlige gavl tænkes som en spejlvending af
den sydlige gavl, således der skabes en gennemsigtighed fra nord til syd igennem hallen.
Facade mod vest udføres med murværk, og tilbagetrukket ”tavler” med træ/alulister og dørog vinduespartier. Forbindelsesgang i 2 etager i et let udtryk som glas-alufacade beklædt
med lister.
Facade mod øst udføres som 1 etage´s bygning med omklædning, bad, toiletter,
handicaptoilet depotrum, teknikrum og gangforløb. På taget etableres tagterrasse som
forbindes via forbindelsesgang fra eksisterende undervisningsfløj. Der er direkte adgang fra
tagterrasse til det grønne anlæg via udvendig trappeforløb som endvidere tiltænkes som en
opholdstrappe. Tagterrasse vil aktivt blive benyttet i forbindelse med sportsdage i det
grønne anlæg.
Materialer
Hallens tagflader fremstår med sort engoberede teglflader. Forbindelsesgang med sort
tagpapflader.
Facader udføres i murværk med partielle flader med sorte træ/alulister. Stern, sålbænke,
tagrender og nedløb udføres i zink.
Glasfacader vil fremstå i sort farve.

Med venlig hilsen

IC a r k i t e k t e r

as

Peter Ilsø
peter@icarkitekter.dk ▪ mobil: 2164 6218

Bilag: Tegninger
Situationsplan 1:2000
Situationsplan 1:1000, sort hvid og farvelagt
Tegn.nr. A-1-99-1-02, Plan og opstalt af ny sportshal mod syd, mål 1:1000 og 1:200
Tegn.nr. A-1-99-1-20, Opstalt øst af ny sportshal, mål 1:200
Tegn.nr. A-1-99-1-21, Opstalt vest af ny sportshal, mål 1:200

Kopi: Handelsskolen København Nord, att.: Direktør René van Laer
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5('(*5(/6(
%DJJUXQG
+DQGHOVVNROHQ.¡EHQKDYQ1RUG¡QVNHUDWHWDEOHUHHWQ\WDOPHQW
J\PQDVLXPSn7URQJnUGVYHM7LOODGHOVHQWLODWRSUHWWH/\QJE\
*\PQDVLXPHULQGKHQWHWIUDVWDWHQ5HJLRQ+RYHGVWDGHQHUK¡UWRJ
NRPPXQDOEHVW\UHOVHQVW¡WWHUSODQHQ3nO QJHUHVLJWHUGHWSODQHQDW
HWDEOHUHHQJ\PQDVLHFDPSXVLRPUnGHWEHVWnHQGHDIGHWHNVLVWHUHQGH
KDQGHOVJ\PQDVLXP KK[ RJGHWQ\HDOPHQHJ\PQDVLXP VW[ 

'HHNVLVWHUHQGHE\JQLQJHUSn7URQJnUGVYHM±VRP+DQGHOVVNROHQ
.¡EHQKDYQ1RUGHMHUYLOGDQQHUUDPPHQIRUJ\PQDVLHUQHPHQGHUHU
EHKRYIRUHQVW¡UUHXGYLGHOVHDIVNROHQGDSODQHQHUDWKK[RJVW[L
VNDOKDYHKHQKROGVYLVVSRURJVSRU'HWVYDUHUWLOLDOWFD
HOHYHU

6DPWLGLJHUGHWHQGHODIYLVLRQHQDWGHWHNVLVWHUHQGHNROOHJLXPSn
7URQJnUGVYHMGHUKDUSODGVWLOHOHYHUVNDONXQQHKXVHGH
VWXGHUHQGHGHUYLONRPELQHUHXGGDQQHOVHRJLGU W

%\SODQXGYDOJHWKDULGHFHPEHUJRGNHQGWHWDSHGHURPIDWWHU
HQPLQGUHXGE\JQLQJSnPðWLOI\VLNRJNHPLPHQVGHWEOHY
EHVOXWWHWDWXGDUEHMGHHQORNDOSODQIRUGHQVW¡UUHXGE\JQLQJPHGQ\H
XQGHUYLVQLQJVIO¡MHRJQ\KRYHGLQGJDQJPRGQRUGPHGHWVDPOHW
HWDJHDUHDOSnFDPð


/2.$/3/$1205c'(7
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(NVLVWHUHQGHIRUKROGRJKLVWRULN
205c'(7

6$0/(7$1/*

/RNDOSODQRPUnGHWDIJU QVHVPRGV\GDI7URQJnUGVYHMPRGYHVWDI
7URQJnUGVVNROHQPRGQRUGDI'\UHKDYHJnUGVMRUGHURJPRG¡VWDI
'\UHKDYHJnUGVMRUGHURJ+MRUWHN UVYHMKYRUYDQGWnUQHWOLJJHU
/RNDOSODQRPUnGHWRPIDWWHU7URQJnUGVYHM

%\JQLQJHUQHSn7URQJnUGVYHMDQYHQGHVLGDJDI&RSHQKDJHQ
%XVLQHVV$FDGHP\ &SKEXVLQHVV GHUKDUFDHOHYHURYHUnU
7URQJnUGVYHM$UXPPHUVY¡PPHKDOOHQRJ7URQJnUGVYHMHW
NROOHJLXPPHGSODGVWLOHOHYHU

7URQJnUGVYHMEOHYIUHPWLODQYHQGWWLOO UHUVHPLQDULXP
7LOEDJHLEHVOXWWHGHILQDQVXGYDOJHWDWRSI¡UHHWVHPLQDULXPL
/\QJE\VRPVNXOOHKXVH-RQVWUXS6HPLQDULXP-RQVWUXS6HPLQDUXP
KDYGHVLGHQKDIWWLOKXVHLHQQHGODJWNO GHIDEULNL-RQVWUXSYHG
%DOOHUXS6HPLQDULHWPnWWHLPLGOHUWLGIO\WWHGD9 UO¡VH)O\YHSODGV
VNXOOHXGYLGHV

8QGHUGHYLGHUHIRUKDQGOLQJHUPHOOHPVWDWHQRJ/\QJE\7DDUE N
.RPPXQHEOHYGHWEHVOXWWHWDWGHULWLONQ\WQLQJWLOVHPLQDULHWVNXOOH
RSI¡UHVHQNRPPXQHVNROHVRPVNXOOHY UHHQ¡YHOVHVVNROHIRU
VHPLQDULHW.RPPXQHQWLOE¡GJUDWLVDWVWLOOHGHQQ¡GYHQGLJHJUXQGWLO
UnGLJKHGOLJHVRPNRPPXQHQVWLOOHGHPLGOHUWLGLJHORNDOHUWLOUnGLJKHG
IRUVHPLQDULHWSn/XQGWRIWHJDPOHVNROH

6HPLQDULXPRJVNROHVNXOOHE\JJHVSn´EDUPDUN´GHQGHODI
'\UHKDYHJnUGVMRUGHUGHUOnQRUGIRU7URQJnUGVYHM'HWEOHYVDPWLGLJ
EHVOXWWHWDWXGVNULYHHQDUNLWHNWNRQNXUUHQFHIRUSURMHNWHW'HWEOHY
DUNLWHNWHUQH+DQV(UOLQJ/DQJNLOGHRJ,E0DUWLQ-HQVHQGHUYDQGW
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7HJQHVWXHQKDYGHYXQGHWPDQJHDUNLWHNWNRQNXUUHQFHUEODQGWDQGHW
NRQNXUUHQFHQRP/\QJE\5nGKXV7DQNHUQHEDJSURMHNWHWYDUEODQGW
DQGHWDWVNROHQRJVHPLQDULHWVNXOOHKDYHEUXJHUI OOHVVNDEWLO
VY¡PPHKDOJ\PQDVWLNVDORJIHVWVDO/DQGVNDEVDUNLWHNWHQ-3DOOH
6FKPLGWKDUXGDUEHMGHWODQGVNDEVSODQHQIRURPUnGHW

8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHWRJ/\QJE\7DDUE N.RPPXQHYDUE\JKHUUHU
7URQJnUGVVNROHQEOHYWURGVIRUWVDWE\JJHULWDJHWLEUXJLDXJXVW
RJ-RQVWUXS6WDWVVHPLQDULXPEOHYWDJHWLEUXJnUHWHIWHU


'H¡YHUVWHIRWRVYLVHUGHLQGUHJnUGUXPPRGQRUG1HGHUVWWYVHV
IDFDGHPRGSDUNHULQJVSODGVHQRJQHGHUVWWKVHVHNVHPSHOSn
EHSODQWQLQJLJnUGUXPKHULIRUPDIHQDOOpPHGSODWDQHU

'HVNROHUIUHPWU GHULGDJIRUVDWVRPHWVDPOHWE\JQLQJVNRPSOHNV
PHGHWHQVDUWHWDUNLWHNWRQLVNXGWU\N%HE\JJHOVHQIUHPWU GHUVRPHQ
VDPOHWUDQGEHE\JJHOVHRPNULQJJU¡QQHJnUGUXP%HE\JJHOVHQHU
RSI¡UWLHWDJHURJIUHPVWnUPHGJDYOHRJPXUIODGHULJXOH
WHJOVWHQ)DFDGHUHUNDUDNWHULVHUHWYHGKRULVRQWDOHYLQGXHVEnQGPHG
VRUWHNDUPHRJUDPPHU7DJHHUXGI¡UWXGHQXGK QJRJPHGXEUXGWH
WDJIODGHUEHNO GWPHGVRUWHWHJOVWHQ


'HQRSULQGHOLJHKRYHGLQGJDQJWLOVHPLQDULHWYDUGHQODYHJODVE\JQLQJ
7KVHVJDYOSnIHVWVDOHQPHGSODGVWLOSHUVRQHURJWYVHV
IHVWVDOHQV¡VWIDFDGH
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/RNDOSODQHQVLQGKROG
205c'(7

)250c/


75$),.)25+2/'


1<+29(',1'*$1*

&<.(/2**$1*67,


2PUnGHWRPIDWWHUHWJUXQGDUHDOSnFDPðKHUDIXGJ¡U
HMHQGRPPHQ7URQJnUGVYHMODQJWGHWVW¡UVWHDUHDOPHGFD
PðRJHWE\JQLQJVDUHDOSnFDPð

/RNDOSODQHQVIRUPnOHUDWIDVWO JJHRPUnGHVDQYHQGHOVHWLORIIHQWOLJH
IRUPnOXGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHURJDWJLYHPXOLJKHGIRUDWRSI¡UHHQ
VW¡UUHWLOE\JQLQJWLOGHQHNVLVWHUHQGHXGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQ'HVXGHQ
VNDOORNDOSODQHQVLNUHUDWGHQQ\HEHE\JJHOVHIUHPWU GHUPHGHQ
DUNLWHNWXUGHUHULKDUPRQLPHGHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVNRPSOHNVLGHW
VW¡UVWHGHOHQDIGHQHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHXGSHJHVVRP
EHYDULQJVY UGLJ
$GJDQJWLOHMHQGRPPHQVNHULGDJGHOVIUD7URQJnUGVYHMRJGHOVYLD
SULYDWDGJDQJVYHMIUD+MRUWHN UVYHMWLOSDUNHULQJVSODGVHQSODFHUHWQRUG
IRUGHQHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVH9HMDGJDQJHQHIDVWKROGHV
,IRUVODJHWHULQGHKROGWHQIO\WQLQJDIKRYHGDGJDQJHQIUD7URQJnUGVYHM
WLOQ\E\JJHULSnGHQHNVLVWHUHQGHSDUNHULQJVSODGVVnGHQSULP UH
DGJDQJVNHUIUD+MRUWHN UVYHM

(OHYVDPPHQV WQLQJHQIRUYHQWHVDW QGUHVLJLIRUELQGHOVHPHGDW
DQYHQGHOVHQVNLIWHUIUDHUKYHUYVDNDGHPLWLODOPHQWJ\PQDVLXPRJ
KDQGHOVJ\PQDVLXP(OHYHUQHIRUYHQWHVDWY UH\QJUHRJDWNRPPH
IUDORNDORPUnGHWKYRUIRUIOHUHHOHYHUIRUYHQWHVDWF\NOH

3nGHQEDJJUXQGHWDEOHUHVHQQ\F\NHORJJDQJVWLODQJVORNDOSODQ
RPUnGHWVVNHOPRG¡VW PRGYDQGWnUQHW VnF\NOLVWHUIUDYHVWRJV\G
LNNHVNDOXGSn+MRUWHN UVYHM'HUHWDEOHUHVRJVnF\NHORJJDQJVWLSn
GHQSULYDWHDGJDQJVYHMIUD+MRUWHN UVYHM&\NHORJJDQJVWLHQJLYHU
DGJDQJWLOHQQ\RYHUG NNHWF\NHOSDUNHULQJ¡VWIRUQ\KRYHGLQGJDQJRJ
Q\F\NHOSDUNHULQJXPLGGHOEDUWQRUGIRUKRYHGLQGJDQJHQ'HQSULYDWH
DGJDQJVYHMDQYHQGHVLGDJDIPDQJHHOHYHUIUD7URQJnUGVVNROHQGD
DGJDQJVYHMHQIRUWV WWHULHQVWLWLO7URQJnUGVVNROHQ'HQQ\HF\NHORJ
JDQJVWLNDQDQYHQGHVVRPDGJDQJWLO7URQJnUGVYHMVnVNROHYHMHQIRU
IRONHVNROHHOHYHUIUD+MRUWHN URPUnGHWLNNHIRUULQJHVYHGHWDEOHULQJDI
GHWQ\HDOPHQHJ\PQDVLXP



,OOXVWUDWLRQDIQ\E\JJHULRJQ\KRYHGLQGJDQJVHWIUD+MRUWHN UVYHM
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YHUVWWYVHVGHQHNVLVWHUHQGHSDUNHULQJVSODGVPHGEHSODQWQLQJDI
HJHWU HURJWKVHVHNVLVWHUHQGHEUDQGYHMGHUIXQJHUHUVRPVWL
DGJDQJWLO7URQJnUGVVNROHQ1HGHUVWWYVHVHNVLVWHUHQGHDGJDQJVYHM
IUD+MRUWHN UVYHMRJWKVHVWU HULEHSODQWQLQJVE OWHWPRG
'\UHKDYHJnUGVMRUGHURJGHQHNVLVWHUHQGHMRUGYROG

)RUHQGHQDIDGJDQJVYHMHQIUD+MRUWHN UVYHMVNDOGHUHWDEOHUHVHQ
YHQGHSODGVKYRUYHGDIKHQWQLQJRJDIV WQLQJDIHOHYHUEOLYHUOHWWHUHRJ
GHUVLNUHVPXOLJKHGIRUDWODVWELOHURJEXVVHUNDQYHQGH




3$5.(5,1*

'HQRYHUYHMHQGHGHODIELOWUDILNNHQWLOVNROHQYLONRPPHIUD+MRUWH
N UVYHM6nIUHPWGHUVHQHUHRSVWnUSUREOHPHULIRUELQGHOVHPHG
YHQVWUHVYLQJIUD+MRUWHN UVYHMPnEHKRYHWIRUHWDEOHULQJDIHQ
O QJHUHYHQVWUHVYLQJVEDQHYXUGHUHVSnQ\

'HUHULGDJSDUNHULQJVSODGVHUSnHMHQGRPPHQRJNDSDFLWHWHQHU
IXOGWXGQ\WWHW'HQHNVLVWHUHQGHSDUNHULQJVSODGVPRGQRUGKDULDOW
SSODGVHURJLJnUGUXPPHWPRGV\GYHGQXY UHQGHKRYHGLQGJDQJHU
GHUSSODGVHU8GE\JQLQJHQPHGQ\HXQGHUYLVQLQJVIO¡MHVNHUSn
HNVLVWHUHQGHSDUNHULQJVSODGVPRGQRUGKYLONHWPHGI¡UHUDWGHU
QHGO JJHVSSODGVHU'HWYXUGHUHVDWSDUNHULQJVEHKRYHWYLOIDOGH
GDHOHYHUQHVDOGHUVVDPPHQV WQLQJ QGUHVLJIUDFDRYHUnU
WLOFDRYHUnU$QWDOOHWDIO UHURJDQGHWSHUVRQDOHIRUYHQWHVDW
Y UHX QGUHW3nGHQEDJJUXQGIRUYHQWHVGHUI UUHELOLVWHURJIOHUH
F\NOLVWHUWLOVNROHQ


)RUDWVLNUHHWWLOVWU NNHOLJWDQWDOSSODGVHUIDVWV WWHVGHWDWGHUVNDO
Y UHSSODGVHUQnUWLOE\JQLQJHQHURSI¡UW'HWVYDUHUWLODWGHU
HWDEOHUHVQ\HSSODGVHU+YLVWLOE\JQLQJHQRSI¡UHVLHWDSHUVNDO
GHUVRPPLQLPXPHWDEOHUHVSSODGVHULIRUELQGHOVHPHGHWDSH
$UHDOWLOQ\SDUNHULQJXGO JJHVLIRUO QJHOVHDIHNVLVWHUHQGHSSODGV
PHGHQSODFHULQJHQWHQPRGQRUGRJHOOHUPRG¡VWVRPYLVWSn

8
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NRUWELODJ(WDEOHULQJDIQ\HSSODGVHUPRGQRUGNU YHUGRJDWE\J
KHUUHQHUKYHUYHUDUHDOHWGHUSWHMHVDI/\QJE\7DDUE N.RPPXQH
RJIRUXGV WWHUGLVSHQVDWLRQIUDVNRYE\JJHOLQMH(WDEOHULQJDISDUNH
ULQJVSODGVHUPRGYHVWIRUXGV WWHUGLVSHQVDWLRQIUDIRUWLGVPLQGH
EHVN\WWHOVHVOLQMHRJVNRYEHVN\WWHOVHVOLQMHVRPGHUPHGGHQQHORNDO
SODQLNNHHUWDJHWVWLOOLQJWLO0HGKHQV\QWLOORYJUXQGODJIRUVNRYE\JJH
RJIRUWLGVPLQGHEHVN\WWHOVHVOLQMHKHQYLVHVWLODIVQLWRPORNDOSODQHQV
IRUKROGWLODQGHQSODQO JQLQJRJORYJLYQLQJ

(NVLVWHUHQGHF\NHOSDUNHULQJHUSODFHUHWLJnUGUXPPHWPRGV\GYHG
QXY UHQGHKRYHGLQGJDQJ'HUHULDOWSODGVWLOF\NOHUKHUDIHU
RYHUG NNHW)RUDWVLNUHHWWLOVWU NNHOLJWDQWDOF\NHOSDUNHULQJVSODGVHU
IDVWV WWHVGHWDWGHUVNDOY UHVWNQnUXGE\JQLQJHQHUIXOGI¡UW
'HUHWDEOHUHVLDOWQ\HF\NHOSDUNHULQJVSODGVHUPHGHQSODFHULQJW W
SnGHQQ\HKRYHGLQGJDQJVWIRUGHQQ\HKRYHGLQGJDQJSODFHUHVHQ
RYHUG NNHWF\NHOSDUNHULQJPHGSODGVWLOF\NOHURJYHGVLGHQDI
HWDEOHUHVSODGHUXGHQRYHUG NQLQJ8PLGGHOEDUWQRUGIRUGHQQ\H
KRYHGLQGJDQJSODFHUHVHQnEHQF\NHOSDUNHULQJPHGSODGVHU+YLV
WLOE\JQLQJHQRSI¡UHVLHWDSHUVNDOGHUVRPPLQLPXPHWDEOHUHV
VWNLIRUELQGHOVHPHGHWDSH
6W¡UVWHGHOHQDIGHHNVLVWHUHQGHE\JQLQJHUSnHMHQGRPPHQHUHQGHODI
GHWRSULQGHOLJHE\JQLQJVNRPSOHNVEHVWnHQGHDIVHPLQDULXPPHG
WLOK¡UHQGHVY¡PPHKDONROOHJLXPRJEROLJHUIRUSHGHOIRUVWDQGHURJ
LQVSHNW¡U'HQQHGHODIEHE\JJHOVHQHUUHJLVWUHUHWPHGHQK¡M
EHYDULQJVY UGLPHGNDUDNWHUHQ$UNLWHNWRQLVNHUEHE\JJHOVHQ
WLGVW\SLVNRJEHE\JJHOVHQVVW\UNHHUKRYHGJUHEHWPHGHQVDPOHW
UDQGEHE\JJHOVHRPNULQJJU¡QQHJnUGUXP'HE\JQLQJHUGHUXGSHJHV
VRPEHYDULQJVY UGLJHIUHPJnUDINRUWELODJ



.DUDNWHULVWLVNIDFDGHSnXQGHUYLVQLQJVIO¡M)O¡MHLUDQGHQDIE\JQLQJV
NRPSOHNVHWHUW\SLVNRSI¡UWLHWDJHURJIUHPVWnUPHGJDYOHRJPXUIODGHU
LJXOHWHJOVWHQ)DFDGHUQHHUNDUDNWHULVHUHWYHGKRULVRQWDOHYLQGXHVEnQG
PHGVRUWHNDUPHRJUDPPHU
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)DFDGHPRG¡VWDIQ\KRYHGLQGJDQJPHGHWDWULXPGHUIRUELQGHUGHQ\H
E\JQLQJHU7KVHVQ\XQGHUYLVQLQJVIO¡MRJWYVHVVQLWLHNVLVWHUHQGHIO¡M
6RPGHWVHVHUE\JQLQJVNURSSHQHHQVDUWHGH


3/$&(5,1*


20)$1*

1\EHE\JJHOVHSODFHUHVSnSDUNHULQJVSODGVHQQRUGIRUGHQHNVLVWHUHQGH
EHE\JJHOVH1\E\JJHULHWVNDOSODFHUHVLQGHQIRUGHWSnNRUWELODJYLVWH
E\JJHIHOW%\JJHIHOWHWHUPRGQRUGJLYHWHQYLQNHOVRPGHQHNV
LVWHUHQGHDGJDQJVYHMIUD+MRUWHN UVYHM'HQPDNVLPDOHO QJGHDI
E\JJHIHOWHWHUIDVWVDWWLOPRJEUHGGHQWLOP)RUDWVLNUH
WLOVWU NNHOLJWO\VLQGIDOGLQ\XQGHUYLVQLQJVIO¡MIDVWV WWHVHQPLQGVWH
DIVWDQGPHOOHPGHQHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHRJQ\E\JJHULSnP
,QGHQIRUE\JJHIHOWHWPnGHUPDNVLPDOWRSI¡UHVPðHWDJHDUHDO
%\JKHUUHQRYHUYHMHUDWIRUHWDJHXGE\JQLQJHQLHWDSHUKYRUDI
VW¡UVWHGHOHQRSI¡UHVLHWDSHPHGFDPð



)5(075'(1

1\E\JJHULPnLNNHRSI¡UHVLPHUHHQGHWDJHU8GE\JQLQJHQYLO
UXPPHQ\HXQGHUYLVQLQJVIO¡MHIRUEXQGHWPHGHWDWULXPRJHQQ\
KRYHGLQGJDQJ6HRSVWDOWDIIDFDGHUSnELODJRJLOOXVWUDWLRQSn
NRUWELODJ

8QGHUYLVQLQJVIO¡MHQHXGIRUPHVPHGHQEUHGGHSnPRJWDJSURILO
VYDUHQGHWLOGHHNVLVWHUHQGHXQGHUYLVQLQJVIO¡MH%\JQLQJVNURSSHQH
ELQGHVVDPPHQPHG´YDQGUHWWHWDJIODGHU´EnGHPHOOHPGHQ\HIO¡MH
RJPHOOHPQ\E\JJHULRJHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVH

'HQQ\HWLOE\JQLQJKDUDUNLWHNWRQLVNXGJDQJVSXQNWLGHHNVLVWHUHQGH
XQGHUYLVQLQJVIO¡MHVXGWU\N)DFDGHQSnGHQQ\HWLOE\JQLQJJLYHVHW
XGWU\NVRPVYDUHUWLOHNVLVWHUHQGHXQGHUYLVQLQJVI¡MHPHGOXNNHGH
PXUHGHJDYOHLJXOHWHJOVWHQIDFDGHUPHGKRULVRQWDOHYLQGXHVEnQGRJ
PXUIODGHULJXOHWHJOVWHQ9LQGXHVEnQGRJG¡UHVNDOIUHPVWnVRUWPHG
VRUWHNDUPHRJUDPPHU7DJIODGHUSnGHQ\HXQGHUYLVQLQJVIO¡MHVNDO
EHNO GHVPHGVRUWHWHJOVWHQ'HUVNDOLVW¡UVWPXOLJWRPIDQJLQGE\J
JHVVROIDQJHUHRJHOOHUVROFHOOHULWDJIODGHUQHRJGLVVHVNDOLQWHJUHUHVL
WDJIODGHQ7DJPDWHULDOHUPHGHQJODQVY UGLK¡MHUHHQGPnLNNH
DQYHQGHV6ROFHOOHUVROIDQJHUHHUGRJXQGWDJHW

'HQQ\HKRYHGLQGJDQJPRG¡VWRJDWULXPVNDOXGIRUPHVPHGVRUWH
W\QGHDOXPLQLXPVJODVSURILOHU'HOHDIJODVSDUWLHUQH¡QVNHVGHNRUHUHW
PHGHWIROLHGHVLJQLIRUVNHOOLJHIDUYHU
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)DFDGHUPRGYHVW0HOOHPHNVLVWHUHQGHXQGHUYLVQLQJVIO¡MWKRJQ\IO¡MWY
HWDEOHUHVGHUHWUHJQYDQGVEDVVLQWLOORNDODIOHGQLQJDIUHJQYDQG /$5 

8%(%<**('($5($/(5



+RYHGLQGJDQJHQHUSODFHUHWLIRUKROGWLODQNRPVWYHMHQPHGHWK YHW
SODWHDXPHGWUDSSHRJUDPSHIRUO¡EVRPHNVLVWHUHQGHWHUU Q3ODWHDXHW
RJWUDSSHIRUO¡EHWPRG¡VWRJYHVWW QNHVRJVnDQYHQGWVRPRSKROGV
DUHDOIRUGHVWXGHUHQGH


'HUYLOEOLYHPXOLJKHGIRUHWNLJLJHQQHPDWULHWIUDDQNRPVWRPUnGHWIUD
¡VWWLOYHVW'HWHUOLJHOHGHVWDQNHQDGGHUVNDOVNDEHVPXOLJKHGIRUHQ
JHQQHPJDQJLGDJWLPHUQHVRPRJVnNDQDQYHQGHVDIHOHYHUIUD7URQ
JnUGVVNROHQVnGHUSnGHQPnGHEOLYHUPXOLJKHGIRULQWHUDNWLRQ
LPHOOHPIRONHVNROHQRJJ\PQDVLHW

'HUVNDOHWDEOHUHVHWnEHQWUHJQYDQGVEDVVLQPRGYHVWPHOOHPGHQ
HNVLVWHUHQGHIO¡MRJGHQQ\HUHWYLQNOHGHXQGHUYLVQLQJVIO¡MVHNRUWELODJ
%DVVLQHWJLYHUPXOLJKHGIRUDWUHJQYDQGNDQRSVDPOHVORNDOWRJDW
DIOHGQLQJHQNDQIRUVLQNHV%DVVLQHWNDQVDPWLGLJLQGJnVRPHWHOHPHQW
LHWQ\WJU¡QWJnUGUXPRJNDQIHNVRJVnEHQ\WWHVWLOXQGHUYLVQLQJV
EUXJIHNVELRORJLXQGHUYLVQLQJ

'HXEHE\JJHGHDUHDOHUGHULNNHEHQ\WWHVWLOSDUNHULQJDGJDQJVDUHDOHU
RJOLJQHQGHVNDODQYHQGHVWLOIULDUHDOHURJGHHNVLVWHUHQGHJnUGUXPRJ
IULDUHDOHUVNDOLSULQFLSSHWIUHPWU GHVRPLGDJ,OOXVWUDWLRQKHUDINDQ
VHVSnNRUWELODJ

'HUVNDOXGDUEHMGHVHQGHWDLOSODQIRULQGUHWQLQJDIGHXEHE\JJHGH
DUHDOHU3ODQHQVNDOEODQGWDQGHWYLVHGHWDOMHULXGIRUPQLQJDIGHWQ\H
WUDSSHDQO JYHGKRYHGLQGJDQJHQRJGHWnEQHUHJQYDQGVEDVVLQVDPW
DIGH¡YULJH QGULQJHUGHUVNHULIRUELQGHOVHPHGXGE\JQLQJHQVnVRP
EHO JQLQJEHO\VQLQJRJEHSODQWQLQJ

3ODQHQVNDOGHVXGHQYLVHLQGUHWQLQJHQDIGHQ\HSDUNHULQJVSODGVHU)RU
DWVLNUHHQORNDOQHGVLYQLQJDIUHJQYDQGHUGHWIDVWVDWDWSDUNHULQJV
DUHDOHUQHVNDOXGI¡UHVPHGHQSHUPHDEHOEHO JQLQJGYVHQSRU¡V
EHO JQLQJGHUPXOLJJ¡UQHGVLYQLQJ3ODQHQVNDORJVnEHVNULYH
EHSODQWQLQJRJKYRUGDQQLYHDXIRUVNHOOHPHOOHPGHWRPJLYHQGHWHUU Q
RJGHQ\HSDUNHULQJVSODGVHUXGI¡UHVRJXGIRUPHV
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%(9$5,1*695',(5

.RPPXQHSODQIRU/\QJE\7DDUE N.RPPXQHIDVWV WWHUGHOV
KRYHGVWUXNWXUHQIRUKHOHNRPPXQHQGHOVUHWQLQJVOLQMHURJUDPPHUIRU
LQGKROGHWLGHIUHPWLGLJHORNDOSODQHUIRUGHHQNHOWHE\GHOHRJRPUnGHUL
NRPPXQHQ
2PUnGHWHURPIDWWHWDII¡OJHQGHNRPPXQHSODQUDPPH´/\QJE\
XGGDQQHOVHVFHQWHU´2PUnGHWHUXGODJWWLORIIHQWOLJHIRUPnOXGGDQ
QHOVHVLQVWLWXWLRQHUXQGHUYLVQLQJ)RUXQJGRPVEROLJHUJ OGHUDWGHU
VNDOHWDEOHUHVF\NHOSSODGVSUEROLJ
'HQPDNVLPDOHEHE\JJHOVHVSURFHQWHUIRUUDPPHRPUnGHWXQGHUpW
RJGHWPDNVLPDOHHWDJHDQWDOHUIDVWODJWWLOPHGHQPDNVLPDO
E\JQLQJVK¡MGHSnP

/RNDOSODQHQHULRYHUHQVVWHPPHOVHKHUPHG

,.RPPXQHSODQHUE\JQLQJHUUHJLVWUHUHWPHGHQEHYDULQJVY UGL
SnXGSHJHWVRPEHYDULQJVY UGLJH.RPPXQDOEHVW\UHOVHQKDU
O QJHDUEHMGHWPHGEHYDULQJVY UGLJEHE\JJHOVH,XGNRP
´/\QJE\7DDUE N.RPPXQHDWODV´,DWODVVHWEHVNULYHVNRPPXQHQV
NDUDNWHULVWLVNHE\PLOM¡HURJEHE\JJHOVHVP¡QVWUH$WODVVHWDQJLYHURJVn
EHYDULQJVY UGLHQIRUE\JQLQJHURSI¡UWI¡U


)RUDWVW\UNHJUXQGODJHWIRUNRPPXQHRJORNDOSODQO JQLQJHQ
EHVOXWWHGHNRPPXQDOEHVW\UHOVHQLDWVXSSOHUHNRPPXQHDWODVVHW
PHGHQUHJLVWUHULQJDIE\JQLQJHURSI¡UWLSHULRGHQ±+YHU
HQNHOWE\JQLQJHUUHJLVWUHUHWRJGHQVEHYDULQJVY UGLIDVWVDWXGIUDHQ
YXUGHULQJDIE\JQLQJHQVDUNLWHNWRQLVNHNXOWXUKLVWRULVNHRJ
PLOM¡P VVLJHY UGLVDPWGHQVRULJLQDOLWHWRJWLOVWDQG



'HODIGHWEHYDULQJVY UGLJHE\JQLQJVNRPSOHNV3HGHOEROLJPHGWHJOPXU

12

%HYDULQJVY UGLHQHUGHQK¡MHVWHRJHUGHQODYHVWH5HJLVWUH
ULQJHUQHIUHPJnUDI.XOWXUDUYVVW\UHOVHQVGDWDEDVHRYHUIUHGHGHRJ
EHYDULQJVY UGLJHE\JQLQJHU )%% 'DWDEDVHQHURIIHQWOLJWLOJ QJHOLJ
SnZZZNXOWXUDUYGNIEE,QGHQIRUORNDOSODQRPUnGHWHUGHWPHVWHDI
E\JQLQJVNRPSOHNVHWUHJLVWUHUHWPHGHQEHYDULQJVY UGLSn

,NRPPXQHSODQHQIDVWV WWHVDWEHYDULQJVY UGLJEHE\JJHOVHLNNHPn
QHGULYHVRPE\JJHVHOOHUSnDQGHQPnGH QGUHVXGHQ
NRPPXQDOEHVW\UHOVHQVWLOODGHOVH6HGHVXGHQDIVQLWWHW´%HYDULQJDI
EHE\JJHOVH´XQGHU´/RNDOSODQHQVLQGKROG´

$QGUHSODQHU
9$50(3/$1


.2//(.7,975$),.


67-)25+2/'

9DUPHDQO JLQGHQIRUORNDOSODQHQVRPUnGHVNDOJRGNHQGHVDI
NRPPXQDOEHVW\UHOVHQHIWHUGHWWLOHQKYHUWLGJ OGHQGHYDUPH
SODQO JQLQJVJUXQGODJ%HE\JJHOVHLQGHQIRUORNDOSODQRPUnGHWHUL
GDJIRUV\QHWYLDHJHWNUDIWYDUPHY UN
2PUnGHWWUDILNEHWMHQHVLGDJDIPRWRUYHMVEXVVHUQH6RJ(
VDPWORNDOEXVVHUQHRJ3n.ODPSHQERUJYHMN¡UHUEXV1nU
OHWEDQHQHUHWDEOHUHWNDQRPUnGHWEOLYHVWDWLRQVQ UW'HWWHDIK QJHU
DIGHQHQGHOLJHSODFHULQJDIOHWEDQHVWDWLRQHUQH
5HWQLQJVOLQMHUIRUVW¡MHUIDVWVDWL0LOM¡VW\UHOVHQVYHMOHGQLQJQU
´6W¡MIUDYHMH´'HYHMOHGHQGHVW¡MJU QVHUHUIRUPXOHUHWIRULQGLNDWRUHQ
/GHQVRPEHQ\WWHVWLOVW¡MNRUWO JQLQJRJSODQO JQLQJRJGHJ OGHUIRU
nUVPLGGHOY UGLHQDIVW¡MHQXGHQG¡UVLIULWIHOW)RUEROLJRPUnGHU
E¡UQHKDYHUYXJJHVWXHUVNROHURJXQGHUYLVQLQJVE\JQLQJHUSOHMHKMHP
KRVSLWDOHUROVDPWNRORQLKDYHUXGHQG¡UVRSKROGVDUHDOHURJSDUNHUHU
VW¡MJU QVHQ/GHQG%
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%\JJHRJEHVN\WWHOVHVOLQMHU

%<**(/,1-(


)257,'60,1'(

/RNDOSODQRPUnGHWHUPDUNHUHWPHGO\V EOn VLJQDWXU6NRYE\JJHOLQMHHU
PDUNHUHWPHGHQP¡UN JU¡Q RJVWLSOHWVLJQDWXU)RUWLGVPLQGH
EHVN\WWHOVHVOLQMHQHUPHGHQFLUNHO U¡G 


'HWQRUGYHVWOLJHKM¡UQHDIORNDOSODQRPUnGHWHULKHQKROGWLO
1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVVWNRPIDWWHWDIPVNRYE\JJHOLQMHL
IRUKROGWLOHQPLQGUHRIIHQWOLJWHMHWVNRYEHOLJJHQGHSn'\UHKDYHJnUGV
MRUGHUKYLONHWEHW\GHUDWGHULQGHQIRUGHWWHRPUnGHLNNHPnSODFHUHV
EHE\JJHOVHFDPSLQJYRJQHRJOLJQHQGH
3nQDERHMHQGRPPHQSn7URQJnUGVVNROHQVVSRUWVSODGVHUGHUHWIUHGHW
IRUWLGVPLQGHVRPHUEHVN\WWHWHIWHUEHVWHPPHOVHUQHL0XVHXPVORYHQ
'HUHUWDOHRPHQJUDYK¡M8QGHURYHUIODGHQILQGHVHQUHNWDQJXO U
JUDYPHGILUHVWRUHVLGHVWHQRJG\VVHNDPPHUDIOLJHK¡MHG NVWHQ
*UDYHQEOHYXQGHUV¡JWDI1DWLRQDOPXVHHWLKYRUPDQIDQGW
EUXGVW\NNHUDIXEU QGWHPHQQHVNHNQRJOHURJSRWWHVNnU
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%(6.<77(/6(6/,1-(

(IWHU1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQVVWNPnGHULNNHIRUHWDJHV
QGULQJLWLOVWDQGHQDIDUHDOHWLQGHQIRUPIUDHWIRUWLGVPLQGHGHU
HUEHVN\WWHWHIWHUEHVWHPPHOVHUQHL0XVHXPVORYHQ'HUPnKHOOHULNNH
IRUHWDJHVWHUU QUHJXOHULQJHUHWDEOHUHVKHJQSODFHUHVFDPSLQJYRJQH
RJOLJQHQGH)RUPnOHWPHGHUDWVLNUHIRUWLGVPLQGHWVY UGLVRP
ODQGVNDEVHOHPHQW0HGEHVWHPPHOVHQVNDOGHUEnGHWDJHVKHQV\QWLO
IRUWLGVPLQGHUQHVEHW\GQLQJLODQGVNDEHWVDPWLQGVLJWWLORJXGV\QIUD
IRUWLGVPLQGHW'HVXGHQVNDOEHVWHPPHOVHQVLNUHGHDUN RORJLVNHODJ
RPNULQJIRUWLGVPLQGHWLGHWGHURIWHHUPDQJHNXOWXUKLVWRULVNHOHYQW W
SnIRUWLGVPLQGHUQH
0XVHXPVORY

%(9$5,1*695',(5

)257,'60,1'(5

-25')2585(1,1*


63,/'(9$1'63/$1





$))$/'63/$1

(IWHUVNDONRPPXQDOEHVW\UHOVHQLQGGUDJH.URSSHGDO0XVHXPHOOHU
DQGHWVWDWVDQHUNHQGWPXVHXPQnUGHUXGDUEHMGHVHQORNDOSODQGHU
EHU¡UHUEHYDULQJVY UGLHU

)RUXGIRULJDQJV WWHOVHDIMRUGDUEHMGHUVNDO.URSSHGDO0XVHXP
LQGGUDJHVHIWHUUHJOHUQHL0XVHXPVORYHQVNDSLWHOVnOHGHVDWRPUnGHW
NDQXQGHUV¡JHVIRUHYHQWXHOOHIRUWLGVPLQGHULMRUGHQ

+YLVGHUXQGHUHWMRUGDUEHMGHILQGHVIRUWLGVPLQGHULQGHQIRUORNDO
SODQHQVRPUnGHHUGHRPIDWWHWDI0XVHXPVORYHQV ORYQUDI
MXQL -RUGDUEHMGHWVNDOVWDQGVHVLGHWRPIDQJIRUWLGVPLQGHW
EHU¡UHVRJIXQGHWVNDOVWUDNVDQPHOGHVWLO.URSSHGDO0XVHXP

(QPLQGUHGHODIHMHQGRPPHQHUNRUWODJWVRP9'HQGHODIHMHQ
GRPPHQGHUHUWDOHRPHUGHQHNVLVWHUHQGHSDUNHULQJVSODGVLJnUG
UXPPRGV\GYHGQXY UHQGHKRYHGLQGJDQJ
,KHQKROGWLOMRUGIRUXUHQLQJVORYHQNRUWO JJHVGHUSnWRQLYHDXHU
9LGHQVQLYHDX 9 HUQnUGHUHUIDNWLVNYLGHQRPDWGHUKDUY UHW
HQEUDQFKHHOOHUDNWLYLWHWSnHMHQGRPPHQVRPJ¡UDWGHQNDQY UH
IRUXUHQHW9LGHQVQLYHDX 9 HUQnUGHUHURSO\VQLQJHURPHOOHU
NRQVWDWHUHVDWGHUHUHQIRUXUHQLQJSnHMHQGRPPHQVRPNDQ
XGJ¡UHHQPLOM¡HOOHUVXQGKHGVP VVLJULVLNR

/RNDOSODQRPUnGHWHURPIDWWHWDIJ OGHQGHVSLOGHYDQGVSODQIRU
/\QJE\7DDUE N.RPPXQH8GE\JQLQJHQPHGGHQ\HXQGHUYLVQLQJV
IO¡MHPRGQRUGVNHUSnHWDUHDOGHULI¡OJHVSLOGHYDQGVSODQHQHU
XNORDNHUHW$IYDQGLQJHQIUDRPUnGHWPnGHUIRULNNHRYHUVWLJH
QDWXUOLJDIVWU¡PQLQJVYDUHQGHWLOòOVKD
'HQHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHSnHMHQGRPPHQOLJJHULHWRPUnGH
KYRUDIYDQGLQJLI¡OJHGHQJ OGHQGHVSLOGHYDQGVSODQVNDOLQGUHWWHV
PHGDIYDQGLQJHIWHUILOWUDWLRQVV\VWHPHW
/RNDOSODQRPUnGHWE¡ULQGUHWWHVPHGORNDOQHGVLYQLQJ/$5DQO JRJ
GHWYLOY UHKHQVLJWVP VVLJWDWHWDEOHUHYROXPHQWLODIODVWQLQJDIORNDOH
IDVNLQHUQnUGHHUI\OGWH'HWVNDOVLNUHVDWEDVVLQHWLQGUHWWHVVnHW
RYHUO¡EIUDEDVVLQHWLNNHVNDGHUGHRPNULQJOLJJHQGHE\JQLQJHUPHQ
XGOHGHVWLOHWVWDGPHGIDOGERUWIUDE\JQLQJHUQH

/RNDOSODQRPUnGHWHURPIDWWHWDIJ OGHQGHUHJXODWLYIRUKXVKROGQLQJV
HUKYHUYVDIIDOGL/\QJE\7DDUE N.RPPXQH

15

0LOM¡YXUGHULQJ
,I¡OJH/RYRPPLOM¡YXUGHULQJDISODQHURJSURJUDPPHUVNDOGHU
IRUHWDJHVHQPLOM¡YXUGHULQJDISODQHUKYLVJHQQHPI¡UHOVHNDQIn
Y VHQWOLJLQGYLUNQLQJSnPLOM¡HW

,KHQKROGWLO/RYRPPLOM¡YXUGHULQJDISODQHURJSURJUDPPHUHUGHW
YXUGHUHWDWGHULQJHQY VHQWOLJHPLOM¡P VVLJHNRQVHNYHQVHUHUYHG
HQUHDOLVHULQJDIORNDOSODQHQGDGHULNNHVNHUY VHQWOLJH QGULQJHUDI
GHHNVLVWHUHQGHIRUKROG'HWHUGHUIRUEHVOXWWHWDWGHULNNHXGDUEHMGHV
HQPLOM¡UDSSRUW
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/2.$/3/$1


)RUQ\WJ\PQDVLXPYHG7URQJnUGVVNROHQ



,KHQKROGWLO/RYRP3ODQO JQLQJ/RYEHNHQGWJ¡UHOVHQUDI
PHGHIWHUI¡OJHQGHORY QGULQJHUIDVWV WWHVKHUYHG
I¡OJHQGHEHVWHPPHOVHUIRUGHWLSNWQ YQWHRPUnGH




/RNDOSODQHQVIRUPnO



DWIDVWO JJHRPUnGHVDQYHQGHOVHWLORIIHQWOLJHIRUPnO
XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHU



DWJLYHPXOLJKHGIRUDWRSI¡UHHQVW¡UUHXGE\JQLQJDIGHQHNVLVWHUHQGH
XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQ



DWVLNUHDWQ\EHE\JJHOVHIUHPWU GHUPHGHQDUNLWHNWXUGHUHUL
KDUPRQLPHGGHWHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVNRPSOHNV



DWVLNUHGHQHNVLVWHUHQGHEHYDULQJVY UGLJHEHE\JJHOVHRJEHSODQWQLQJ
IRUDWIDVWKROGHRPUnGHWVV UOLJHPLOM¡P VVLJHNYDOLWHWHU



2PUnGHRJ]RQHVWDWXV



/RNDOSODQRPUnGHWDIJU QVHVVRPYLVWSnELODJRJRPIDWWHU
PDWULNHOQXPUHQH
OVRSRTVDPWGHODID
DOOHDI.JV/\QJE\%\.JV/\QJE\



/RNDOSODQRPUnGHWHUEHOLJJHQGHLE\]RQH



2PUnGHWVDQYHQGHOVH



2PUnGHWPnNXQDQYHQGHVWLORIIHQWOLJHIRUPnO6NROHXGGDQQHOVHV
LQVWLWXWLRQHUPHGWLOK¡UHQGHIULDUHDOHULGU WVIDFLOLWHWHUNROOHJLHEROLJHU
RJSDUNHULQJ



8GVW\NQLQJ



'HUPnLNNHIRUHWDJHVXGVW\NQLQJGHUHIWHUNRPPXQDOEHVW\UHOVHQV
VN¡QHUXIRUHQHOLJPHGORNDOSODQVIRUPnO



0LQGUHVNHOUHJXOHULQJHUXGO JDIDUHDOWLOYHMVWLRJIULDUHDOHUVDPW
IRUV\QLQJVRJDIO¡EVOHGQLQJHUHUWLOODGW

17



9HMVWLRJSDUNHULQJVIRUKROG



(NVLVWHUHQGHYHMDGJDQJHWLOORNDOSODQRPUnGHWYLD7URQJnUGVYHMRJ
+MRUWHN UVYHMVNDOELEHKROGHVMINRUWELODJ



'HUVNDODQO JJHVQ\F\NHORJJDQJVWLPHGHQSODFHULQJVRPYLVWSn
NRUWELODJ



9HMDGJDQJIUD+MRUWHN UVYHMHQGHUEOLQGWRJGHUVNDOXGO JJHVRJ
DQO JJHVPHGYHQGHSODGVGHUVLNUHUDWHQPODQJODVWELONDQ
YHQGHSnSODGVHQ9HQGHSODGVHUVNDOGLPHQVLRQHUHVLKHQKROGWLO
YHMUHJOHUQH



'HWVDPOHGHDQWDOSSODGVHUVNDOY UHHIWHUHQGWRSI¡UHOVHDI
Q\E\JJHULMISNW±RJGHWVDPOHGHDQWDOF\NHOSDUNHULQJV
SODGVHUVNDOY UHKHUDIVNDOVWNVNDOY UHRYHUG NNHGH
+YLVQ\E\JJHULHWDSHRSGHOHVVNDOGHUVRPPLQLPXPHWDEOHUHVS
SODGVHURJVWNF\NHOSDUNHULQJVSODGVHULIRUELQGHOVHPHGHWDSH



3DUNHULQJVSODGVHUVNDOLSULQFLSSHWSODFHUHVVRPYLVWSnNRUWELODJRJ
F\NHOSDUNHULQJVNDOLSULQFLSSHWSODFHUHVVRPYLVWSnNRUWELODJ



%HE\JJHOVHQVSODFHULQJRJRPIDQJ



1\EHE\JJHOVHPnNXQSODFHUHVLQGHQIRUGHWSnNRUWELODJYLVWH
E\JJHIHOW'RJNDQXGYHQGLJHIOXJWWUDSSHUWUDSSHDQO JPYSODFHUHV
XGHQIRUE\JJHIHOWHW



,QGHQIRUGHWSnNRUWELODJYLVWHE\JJHIHOWPnGHUNXQRSI¡UHV
XQGHUYLVQLQJVIO¡MHPHGHQPDNVLPDOEUHGGHSnP/ QJHUQHVNDOL
SULQFLSSHWIRUELQGHVPHGDWULXPRJQ\KRYHGLQGJDQJVRPYLVWSn
LOOXVWUDWLRQVSODQSnNRUWELODJ



1\EHE\JJHOVHPnLNNHRSI¡UHVPHGPHUHHQGHWDJHURJHWDJHDUHDOHW
PnLNNHRYHUVWLJHPHUHHQGPð



1\EHE\JJHOVHPnLNNHJLYHVHQK¡MGHGHURYHUVWLJHUPRYHU
VWXHJXOYVNRWHLHNVLVWHUHQGHXQGHUYLVQLQJVIO¡MMIIDFDGHPRG¡VWSn
ELODJ(YWVNRUVWHQHDQWHQQHURJOLJQHULNNHRPIDWWHWDI
K¡MGHEHJU QVQLQJHQ



0LQGUHVHNXQG UHE\JQLQJHU F\NHOVNXUHUHGVNDEVVNXUHSHUJRODHU
PY PnNXQRSI¡UHVLHWDJHRJPnRSI¡UHVXGHQIRUE\JJHIHOW



0LQGUH QGULQJHUDIGHWHNVLVWHUHQGHE\JQLQJVNRPSOHNVVnVRP
HWDEOHULQJDIYLQGIDQJHOOHUOLJQHQGHHUWLOODGWGRJMISNW

18



%HE\JJHOVHQV\GUHIUHPWU

GHQ



1\EHE\JJHOVHVNDOLSULQFLSSHWIUHPVWnVRPYLVWSnELODJRJ
XGIRUPHVLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGSNW±



1\EHE\JJHOVHVNDOLIUHPWU GHQRJPDWHULDOHYDOJKDUPRQHUHPHGGHQ
LORNDOSODQHQXGSHJHGHEHYDULQJVY UGLJHEHE\JJHOVHRJMISNWRJ
SNW



7DJHSnPXUHGHO QJHUVNDOXGIRUPHVVRPVDGHOWDJRJIUHPVWnXGHQ
XGK QJ7DJIODGHUQHVNDOEHNO GHVPHGVRUWHWHJOVWHQVYDUHQGHWLO
IDUYHQSnGHRSULQGHOLJHWDJHSnE\JQLQJVNRPSOHNVHW'HUPnLNNH
DQYHQGHVWHJOVWHQPHGHQK¡MHUHJODQVY UGLHQG



)DFDGHUVNDOIUHPVWnPHGKRULVRQWDOHYLQGXHVEnQGPHGVRUWHNDUPHRJ
UDPPHURJPXUIODGHUVRPEODQNPXULJXOHWHJOVWHQ*DYOHVNDOIUHPVWn
VRPEODQNPXULJXOHWHJOVWHQXGHQG¡URJYLQGXHVKXOOHU



1\KRYHGLQGJDQJRJDWULXPNDQIUHPVWnVRPHWVW¡UUHVDPPHQK QJ
HQGHJODVSDUWLRSGHOWPHGVRUWHVPDOOHYLQGXHVSURILOHU



'HUNDQHWDEOHUHVVROIDQJHUHRJHOOHUVROFHOOHUSnQ\EHE\JJHOVH
6ROIDQJHUHVROFHOOHDQO JVNDOLQWHJUHUHVLWDJIODGHQ



6NLOWQLQJPnSODFHUHVYHGQ\KRYHGLQGJDQJLSULQFLSSHWVRPDQJLYHWSn
IDFDGHPRG¡VWSnELODJYULJVNLOWQLQJXGRYHUDOPLQGHOLJHKHQYLV
QLQJVVNLOWHPnNXQRSV WWHVPHGNRPPXQDOEHVW\UHOVHQWLOODGHOVHL
KYHUWHQNHOWWLOI OGH



6HNXQG UHE\JQLQJHUVNDOIUHPVWnLKDUPRQLPHGGHQHNVLVWHUHQGH
EHE\JJHOVH%\JQLQJHUQHNDQHQWHQIUHPVWnLJXOHWHJOVWHQHOOHULOHWWH
PDWHULDOHUVRPIHNVWU RJDOXPLQLXP)DFDGHULWU HOOHUOLJQHQGH
PDWHULDOHVNDOIUHPVWnVRUWH



%HYDULQJVY



'HSnNRUWELODJDQJLYQHEHYDULQJVY UGLJHE\JQLQJHUPnLNNH
QHGULYHVRPE\JJHVHOOHUSnDQGHQPnGH QGUHVLGHQ\GUH
IUHPWU GHQXGHQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVWLOODGHOVH



(YHQWXHOOH QGULQJHUDIGHQ\GUHIUHPWU GHQDIHQEHYDULQJVY UGLJ
E\JQLQJKHUXQGHURJVnWLOE\JQLQJHUVNDOVNHPHGUHVSHNWIRU
E\JQLQJHQVRSULQGHOLJHE\JJHVNLN



*DYOHRJIDFDGHUVNDOIUHPVWnPHGEODQNPXULJXOHWHJOVWHQVYDUHQGH
WLOGHQRSULQGHOLJHWHJOVWHQRJIDFDGHUVNDOIUHPVWnPHGKRULVRQWDOH
YLQGXHVEnQGPHGVRUWHNDUPHRJUDPPHUPHGHWIRUPDWVYDUHQGHWLO
GHRSULQGHOLJHLGHQSnJ OGHQGHO QJH



7DJIODGHUVNDOEHNO GHVPHGWHJOVWHQLHWIRUPDWRJLHQPDWVRUW
QXDQFHVYDUHQGHWLOGHQDQYHQGWHWDJVWHQSnGHRSULQGHOLJHWDJHSn
E\JQLQJVNRPSOHNVHW

UGLJHE\JQLQJHU

19



'HSnNRUWELODJDQJLYQHKDYHPXUHPRG7URQJnUGVYHMVNDOEHYDUHV



%HYDULQJVY



'HSnNRUWELODJDQJLYQHEHYDULQJVY UGLJHWU HURJEHSODQW
QLQJVE OWHPnLNNHI OGHVHOOHUEHVN UHVXGHQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQV
WLOODGHOVH



%HYDULQJVY UGLJHWU HUGHUHIWHUNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVWLOODGHOVH
I OGHVVNDOHUVWDWWHVDIQ\WLOVYDUHQGHEHSODQWQLQJ(YWI OGQLQJDI
WU HULEHSODQWQLQJVE OWHVNDOOLJHOHGHVHUVWDWWHVDIQ\HWU HUVn
EHSODQWQLQJVE OWHWIRUWVDWIUHPWU GHUVRPHWXEUXGWEHSODQWQLQJV
E OWH



8EHE\JJHGHDUHDOHU



'HXEHE\JJHGHDUHDOHUGHULNNHEHQ\WWHVWLOSDUNHULQJDGJDQJVDUHDOHU
RJOLJQHQGHVNDODQYHQGHVWLOIULDUHDOHUMILOOXVWUDWLRQVSODQYLVWSn
NRUWELODJ(NVLVWHUHQGHJnUGUXPRJIULDUHDOHUVNDOLSULQFLSSHW
IUHPWU GHVRPLGDJ



'HUVNDOXGDUEHMGHVHQGHWDLOSODQIRULQGUHWQLQJDIGHXEHE\JJHGH
DUHDOHUKHUXQGHUXGIRUPQLQJDISDUNHULQJVDUHDOHUK YHGHSODWHDXHU
WUDSSHRJUDPSHDQO JnEHQWUHJQYDQGVEDVVLQVDPWEHO JQLQJ
EHO\VQLQJRJEHSODQWQLQJ'HWDLOSODQVNDOI¡OJHSULQFLSSHUQHVRPYLVWSn
LOOXVWUDWLRQVSODQSnNRUWELODJ



1\HSDUNHULQJVDUHDOHUVNDOXGI¡UHVPHGSHUPHDEHOEHO JQLQJRJ
IUHPWU GHPHGEHSODQWQLQJPHGHJHWU HUVYDUHQGHWLOHNVLVWHUHQGH
SDUNHULQJVDUHDOHU



%HSODQWQLQJVE OWHWPRG'\UHKDYHJnUGVMRUGHUVRPYLVWSnNRUWELODJ
VNDOVRPPLQLPXPKDYHHQEUHGGHSnP



%HO\VQLQJDISDUNHULQJVDUHDOHUYHMVWLRJIULDUHDOHUPnNXQXGI¡UHV
VRPSDUNEHO\VQLQJSnVWDQGHUHPHGHQO\VSXQNWK¡MGHSnPD[PRJ
HOOHUVRPSXOOHUWEHO\VQLQJPHGHQO\VSXQNWK¡MGHSnPD[P



'HUPnLNNHRSV WWHVVNLOWHXGRYHUDOPLQGHOLJHKHQYLVQLQJVVNLOWHRJ
GHPnNXQRSV WWHVPHGNRPPXQDOEHVW\UHOVHQWLOODGHOVHLKYHUWHQNHOW
WLOI OGH



8EHE\JJHGHDUHDOHUKHUXQGHURJVnSDUNHULQJVDUHDOHUVNDOYHG
EHSODQWQLQJEHI VWHOVHHOOHUOLJQHQGHJLYHVHWRUGHQWOLJWXGVHHQGH
OLJHVRPHQSDVVHQGHRUGHQVNDORYHUKROGHV



3DUNHULQJDIODVWIO\WWHIUDJWELOHUEXVVHURJOLJQHQGHVDPWKHQVWLOOLQJ
DIFDPSLQJYRJQHEnGHRJOLJQHQGHHULNNHWLOODGWLQGHQIRU
ORNDOSODQRPUnGHW



8GHQG¡UVRSODJULQJPnLNNHILQGHVWHG

UGLJHWU

20

HURJEHSODQWQLQJ



7HNQLVNHDQO

J



/HGQLQJHUVNDOIUHPI¡UHVVRPMRUGNDEOHU



'HUNDQRSI¡UHVWUDQVIRUPHUSXPSHUPnOHUHOOHUWU\NUHJXOHULQJV
VWDWLRQHUHOOHUOLJQHQGHWLORPUnGHWVIRUV\QLQJKYLVGHWEHE\JJHGHDUHDO
PDNVLPDOWHUPðRJE\JQLQJVK¡MGHQPDNVLPDOWHUP



5HJQYDQG



$IYDQGLQJVNDOLQGUHWWHVPHGORNDOQHGVLYQLQJ /$5DQO J 'HUVNDO
HWDEOHUHVHWnEHQWUHJQYDQGVEDVVLQPHGHQSODFHULQJLSULQFLSSHWVRP
DQJLYHWSnNRUWELODJRJ7DJYDQGIUDQ\WLOE\JQLQJRJRYHUIODGHYDQG
IUDGHRPNULQJOLJJHQGHDUHDOHUVNDODIOHGHVWLOUHJQYDQGVEDVVLQHW
$IOHGQLQJDIWDJYDQGIUDHNVLVWHUHQGHEHE\JJHOVHHUOLJHOHGHVWLOODGW



'HUVNDOHWDEOHUHVHWUHJQYDQGVPDJDVLQPHGWLOVWU NNHOLJYROXPHQWLO
KnQGWHULQJDIRYHUO¡EIUDI\OGWHIDVNLQHU/$5DQO J
5HJQYDQGVPDJDVLQHWVNDOLQGUHWWHVVnOHGHVDWE\JQLQJHUPYVLNUHV
PRGVNDGHUIUDRYHUVY¡PPHOVHU



7HUU



7HUU QHWPnK¡MHVWUHJXOHUHVPHGPRJPnLNNHIRUHWDJHV
Q UPHUHHQGPIUDVNHO



8DQVHWSNWHUGHWGRJWLOODGWDWIRUHWDJHWHUU QUHJXOHULQJSnRSWLO
PLIRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJDIK YHGHSODWHDXHUWUDSSHRJ
UDPSHDQO JVRPYLVWSnLOOXVWUDWLRQVSODQSnNRUWELODJ



8DQVHWRYHQVWnHQGHHUGHWGRJWLOODGWDWIRUHWDJHWHUU QUHJXOHULQJL
IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJDIQ\HSDUNHULQJVSODGVHUPRGYHVWSnRSWLO
±P'HWHUGRJLNNHWLOODGWDW¡JHK¡MGHQDIHNVLVWHUHQGH
MRUGYROGHOOHUDWJLYHQ\MRUGYROGHQK¡MGHGHURYHUVWLJHUK¡MGHQDI
HNVLVWHUHQGHMRUGYROG



8DQVHWRYHQVWnHQGHHUGHWGRJWLOODGWDWIRUHWDJHWHUU QUHJXOHULQJL
IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJDIQ\HSDUNHULQJVSODGVHUPRGQRUGSnRSWLO
±P'HWHUGRJLNNHWLOODGWDW¡JHK¡MGHQDIHNVLVWHUHQGH
MRUGYROGHOOHUDWJLYHQ\MRUGYROGHQK¡MGHGHURYHUVWLJHUK¡MGHQDI
HNVLVWHUHQGHMRUGYROG



/DYHQHUJLE\JJHUL



1\EHE\JJHOVHVNDORSI¡UHVVRPODYHQHUJLEHE\JJHOVHLKWWLOJ OGHQGH
E\JQLQJVUHJOHPHQW

QUHJXOHULQJ

1RWHWLOSNW
9HGODYHQHUJLEHE\JJHOVHIRUVWnVEHE\JJHOVHGHUSnWLGVSXQNWHWIRU
DQV¡JQLQJHQRPE\JJHWLOODGHOVHQRSI\OGHUGHHQHUJLUDPPHUIRU
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HQHUJLIRUEUXJLODYHQHUJLE\JQLQJHUGHUHUIDVWVDWLJ OGHQGHE\JQLQJV
UHJOHPHQW



,EUXJWDJHQDIQ\EHE\JJHOVH



1\EHE\JJHOVHPnLNNHXGHQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVWLOODGHOVHWDJHVL
EUXJI¡UGHUHUHWDEOHUHWGHXQGHUSNWQ YQWHSSODGVHURJ
F\NHOSDUNHULQJ



1\EHE\JJHOVHPnLNNHXGHQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVWLOODGHOVHWDJHVL
EUXJI¡ULQGUHWQLQJDIGHXQGHUSNWQ YQWHXEHE\JJHGHDUHDOHU
HUHWDEOHUHW



/RNDOSODQHQVUHWVYLUNQLQJHU



'HQHQGHOLJWYHGWDJQHORNDOSODQ

 (IWHUNRPPXQDOEHVW\UHOVHQVHQGHOLJHYHGWDJHOVHRJRIIHQWOLJJ¡UHOVHDI
ORNDOSODQHQPnHMHQGRPPHGHUHURPIDWWHWDIGHQQHORNDOSODQNXQ
XGVW\NNHVEHE\JJHVHOOHUL¡YULJWDQYHQGHVLRYHUHQVVWHPPHOVHPHG
SODQHQVEHVWHPPHOVHU
 'HQHNVLVWHUHQGHORYOLJHDQYHQGHOVHDIHQHMHQGRPNDQIRUWV WWHVRP
KLGWLO/RNDOSODQHQPHGI¡UHUKHOOHULNNHLVLJVHOYNUDYRPHWDEOHULQJDI
GHDQO JPHGYLGHUHGHUHULQGHKROGWLSODQHQ
 3ULYDWHE\JJHVHUYLWXWWHURJDQGUHWLOVWDQGVVHUYLWXWWHUGHUHU
XIRUHQHOLJHPHGORNDOSODQHQIRUWU QJHVDISODQHQ
 .RPPXQDOEHVW\UHOVHQNDQPHGGHOHGLVSHQVDWLRQIUDORNDOSODQHQV
EHVWHPPHOVHUKYLVGLVSHQVDWLRQHQLNNHHULVWULGPHGSULQFLSSHUQHL
SODQHQ9LGHUHJnHQGHDIYLJHOVHUIUDORNDOSODQHQNDQNXQIRUHWDJHVYHG
WLOYHMHEULQJHOVHDIHQQ\ORNDOSODQ'HUKHQYLVHVL¡YULJWWLO/RYRP
3ODQO JQLQJRPORNDOSODQHQVUHWVYLUNQLQJHURJNDSLWHO.ODJH
RJV¡JVPnO
 2YHQQ YQWHUHWVYLUNQLQJHUHUI¡UVWJ OGHQGHHIWHURIIHQWOLJJ¡UHOVHQDI
GHQDINRPPXQDOEHVW\UHOVHQHQGHOLJWYHGWDJQHORNDOSODQ


/RNDOSODQIRUVODJHW

 ,QGWLORIIHQWOLJJ¡UHOVHQDIGHQDINRPPXQDOEHVW\UHOVHQVHQGHOLJW
YHGWDJQHORNDOSODQJ OGHUQHGHQVWnHQGHUHWVYLUNQLQJHUGRJLK¡MVW
nUHIWHUORNDOSODQIRUVODJHWVRIIHQWOLJJ¡UHOVH
 (MHQGRPPHGHUHURPIDWWHWDIGHWWHORNDOSODQIRUVODJPnLNNHXGQ\WWHV
SnHQPnGHGHUVNDEHUULVLNRIRUHQIRUHJULEHOVHDIGHQHQGHOLJHSODQV
LQGKROGIHNVYHGXGVW\NQLQJEHE\JJHOVHHOOHU QGULQJDIDQYHQGHOVH
'HQHNVLVWHUHQGHORYOLJHDQYHQGHOVHDIHMHQGRPPHQHNDQIRUWV WWH
VRPKLGWLO
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 1nUIULVWHQIRUIUHPV WWHOVHDILQGVLJHOVHURJ QGULQJVIRUVODJWLO
ORNDOSODQIRUVODJHWHUXGO¡EHWNDQNRPPXQDOEHVW\UHOVHQJLYHVLQ
WLOODGHOVHWLODWHQHMHQGRPEHE\JJHVRJXGQ\WWHVLRYHUHQVVWHPPHOVH
PHGSODQHQ'HUHUIDVWVDWQ UPHUHUHJOHUIRUKYRUQnUHQVnGDQ
WLOODGHOVHNDQJLYHV2YHQQ YQWHUHWVYLUNQLQJHUHUIDVWVDWL/RYRP
3ODQO JQLQJ



9HGWDJHOVHVSnWHJQLQJ



)RUVODJHWHUYHGWDJHWDINRPPXQDOEHVW\UHOVHQG[[PnQHG

6¡UHQ35DVPXVVHQ













6LGVHO3RXOVHQ
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LOKALPLAN

245
FORSLAG

Lyngby Idrætsby - byggerier til idræt og
boliger

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En
lokalplan kan omfatte et større område, eller blot en enkelt bebyggelse. En lokalplan kan f.eks.
indeholde bestemmelser om områdets anvendelse, om udformningen og størrelsen af en
bebyggelse og om opholdsarealernes placering og indretning.
Hvorfor udarbejdes en lokalplan?
Lokalplaner udarbejdes i medfør af reglerne i Lov om Planlægning. Kommunalbestyrelsen har ret til
på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag for et område, for enten at ændre
en bestående plan eller at tilvejebringe en detaljeret plan for området.
I andre tilfælde har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde lokalplan. Enten når det er
nødvendigt for at sikre at intentionerne i kommunens overordnede planlægning gennemføres, eller
når der skal gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder også
nedrivning af bebyggelse.

Hvordan er fremgangsmåden?
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8
uger. Ved offentliggørelsen træder ”lokalplanforslagets retsvirkninger” i kraft, se bestemmelsernes
punkt 16.
Inden for de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger/ændringsforslag, som behandles ved
kommunalbestyrelsens vurdering af lokalplanforslaget. Først herefter kan kommunalbestyrelsen
vedtage lokalplanen. Ved offentliggørelsen træder ”lokalplanens retsvirkninger” i kraft, se
lokalplanens bestemmelser herom.
Dispensationer
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, og kun
hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen – som typisk er udtrykt i formålsog anvendelsesbestemmelserne.
Offentliggørelse af lokalplanforslag
Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk, hvorfra den også kan printes
ud.
Lokalplanforslaget kan derudover fås ved henvendelse i Teknisk Service, Rådhuset, eller ved at
sende en mail til miljoplan@ltk.dk
Bemærkninger/ændringsforslag til lokalplanforslaget kan sendes på email eller pr. brev til
kommunalbestyrelsen senest 22. maj 2013.

miljoplan@ltk.dk
Kommunalbestyrelsen
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

INDHOLDSFORTEGNELSE
REDEGØRELSE
Baggrund
Eksisterende forhold
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REDEGØRELSE
Baggrund
FORMÅL

At sikre de fremtidige udviklingsmuligheder for en del af Lyngby
Idrætsby.

BAGGRUND

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at udvikle området omkring
Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby. Visionen for området er, at Lyngby
Idrætsby bliver et sammenhængende og attraktivt idrætsområde, der
er præget af aktivitet i så mange af døgnets timer som muligt, for
mange forskellige grupper af organiserede og selvorganiserede
brugere.
Idrætsbyen skal rumme både faciliteter til breddeidrætten og et
tidssvarende opvisningsstadion til fodbold, ligesom en ny
idrætsdaginstitution og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10.
klassecenter tænkes placeret i Idrætsbyen. Endelig skal Idrætsbyen
rumme muligheder for kontor-erhverv og boliger.
Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2012 inddraget interessenter omkring
Lyngby Idrætsby i arbejdet med at udfolde visionen. Idrætsforeninger,
grundejerforeninger, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter
har deltaget i stormøder og individuelle møder og har bidraget med
mange input undervejs.
Efterfølgende har der været gennemført en forhøring, og på baggrund
af de hermed indkomne ideer og forslag er der udarbejdet en
helhedsplan for området (Helhedsplan for Lyngby Idrætsby). Det er
med udgangspunkt i denne helhedsplan at nærværende lokalplan er
udarbejdet.

HELHEDSPLANEN

Helhedsplanens og dermed Lyngby Idrætsbys område omfatter hele det
nuværende stadionområde med boldbanerne i nord og det bebyggede
idrætsområde mod syd samt Badeparken. De kommunalt ejede boliger
Lundtoftevej 51, 55-59 er også omfattet. De private boliger
Hyldehavevej 2 - 10 er imidlertid ikke inkluderet i Helhedsplanen og
som sådan heller ikke Lyngby Idrætsby.
I december 2012 godkendte kommunalbestyrelsen Lokalplan 243 for en
ny vesttribune på Lyngby Stadion. Nærværende lokalplanområde
omfatter idrætsfaciliteterne, øst for opvisningsstadion, med
svømmehal, tennis- og squashhal og de udendørs tennisbaner. Det vil
derfor være naturligt at se nærværende lokalplan som yderligere et
skridt i retning af en fuldt planlagt Lyngby Idrætsby.

PERSPEKTIVER

Med de nye idrætsbyggerier i Lyngby Idrætsby kommer LyngbyTaarbæk Kommune til at kunne profilere sig væsentligt stærkere på
området inden for sport, fritid og rekreation.

4

Eksisterende forhold
LYNGBY STADION I DAG

Udendørs består Lyngby Stadion af et opvisningsstadion til fodbold,
som indtil den planlagte ombygning af opvisningsstadion, som pågår i
2013, har været omkranset af en atletikbane med seks løbebaner. Ud
over opvisningsbanen indeholder den udendørs del af stadion otte 11mands fodboldbaner og/eller fem 7-mandsbaner samt to mini-baner,
én 11-mands grusbane, en korthåret kunststofbane til hockey og
fodbold samt en langhåret 11-mands fodboldbane. På anlægget findes
derudover fire petanquebaner og ”Badeparken” med udendørs
bueskydning samt kroket, hammerkast og diskos. Atletikfaciliteterne,
som fjernes i forbindelse med arbejdet med opvisningsstadion,
genetableres i Lyngby Idrætsby.

LOKALPLANOMRÅDET

Størstedelen af Lyngby Stadions idrætsbyggerier er samlet inden for
det område der udgøres af nærværende lokalplan. Her ses Lyngby
Tennis- og Squashcenter, hvor der ud over en hal med indendørsbaner
til begge sportsgrene, findes 12 udendørs tennisbaner samt
Centercourt med 550 siddepladser til tilskuere.
De øvrige byggerier består af en opvisningshal - Lyngbyhallen - med i
alt 1500 tilskuerpladser, en svømmehal med 50-meter-bassin,
udspringsbassin og et mindre babybassin. På den anden side af
svømmehallen er opført en træningshal med to tennisbaner og/eller ti
badmintonbaner.
I dagtimerne bruges både de indendørs og udendørs faciliteter af
kommunens skoler og uddannelsescentre samt andre børne- og
voksengrupper, mens foreningerne er hovedbrugere i eftermiddags- og
aftentimerne.

BEBYGGELSEN

Det eksisterende bygningsanlæg består overvejende af gule
teglstensfacader med grå bølgeeternit på tagflader samt udfyldninger
med perforerede stålplader i naturfarve. Tennishallerne skiller sig ud
ved at have sorte profilerede stålplader på facaderne og klubhuset er
beklædt med lyse mineralplader.

PLANLAGTE BYGGERIER

En del af bygningerne på Lyngby Stadion har været angrebet af
skimmelsvamp og er nedrevet i 2012. Det drejer sig om en del af
omklædningsfaciliteterne, skyttefaciliteter samt klublokaler,
mødelokaler og administrationslokaler. Disse faciliteter skal
genetableres. Herudover er det vedtaget at der bygges en ny multihal
og varmvandsbassin, samt at det eksisterende café- og
ankomstområde skal moderniseres. Multihallen skal dels imødekomme
behovet fra de eksisterende foreninger og dels sikre, at de kommunale
institutioner, der på sigt tænkes placeret i Idrætsbyen, også har
adgang til indendørs idrætsfaciliteter. Desuden gives der mulighed for
etablering af boliger - f.eks. kollegieboliger - i områdets nordvestlige
hjørne (markeret med "Byggefelt boliger" på Bilag 2).
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Den ny multihal

Byggerier til idræt og boliger set fra boldbanerne (med den nye
løbebane)

6

"Gaden" med stadion på venstre side og multihal og boliger til højre

Lokalplanområdet

Lokalplanens indhold
UDFORMNING

Det er tanken at byggeriets udformning skal føje sig naturligt til den
eksisterende bebyggelse, og dermed ikke bryde med denne i stil eller
fremtoning. Der er derfor optaget bestemmelser om at facader skal
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holdes enten i blank teglmur, plade eller som glaspartier. Vælges blank
teglmur skal denne holdes i lys gul i stil med de øvrige byggerier i
området. Vælges plade skal disse holdes i hvid, lys grå eller sort.
Tagflader med en hældning på mere end 5 grader skal holdes i grå
nuancer eller sort. Tagmaterialer må ikke være reflekterende i en grad
der kan medføre alvorlige blændingsgener for naboer, genboer eller
forbipasserende. Al bebyggelse skal holdes under 12,5 meter over
naturligt terræn.
UBEBYGGEDE AREALER

Belysning skal være som lavtsiddende pullertbelysning eller som
parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,3 m. Hegn skal
være levende hegn evt. suppleret med trådhegn på indvendig side.

PARKERING

En analyse af p-forholdene på stadionområdet viser at, der er en
overkapacitet af parkeringspladser i hverdagssituationer. Der er
dermed ikke et dokumenterbart behov for at anlægge nye
parkeringspladser i tilknytning til de nye/udvidede funktioner på
stadionområdet. Parkering kan derfor foregå på de eksisterende ppladser ved ankomstarealet ved svømmehallen, samt p-pladserne langs
tilkørselsvejen langs Centercourt eller i den øvrige Idrætsby. Der kan
dog vise sig behov for en omdisponering af p-arealet, sådan at der
opnås en bedre tilgængelighed/mindre opstuvning.

CYKELPARKERING

Der etableres cykelparkering i nærheden af alle primære indgange:

Cykelparkering. Se bilag 3.
BYGGEFELT

Lokalplanen angiver et byggefelt hvor de nye byggerier skal holde sig
inden for (se bilag 2). Byggefeltet tjener primært det formål at hindre
byggerier kan kaste skygge mod de eksisterende boliger langs
Lundtoftevej. Den store tennis- og squash-hal som ligger uden for
byggefeltet får optaget bestemmelser om at hallerne kan vedligeholdes
og genopføres op til oprindelig bygningshøjde og -volumen.

BILAG

Bilag 1 Områdets afgrænsning, viser lokalplanområdets afgrænsning,
samt de eksisterende matrikulære forhold.
Bilag 2 Områdets anvendelse, viser byggefeltet samt vejadgang.
Bilag 3 Parkering, viser de eksisterende p-pladser samt hvor der skal
reserveres areal til cykelparkering.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
Kommuneplan
KOMMUNEPLANTILLÆG

Kommuneplan 2009 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastsætter dels
hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for
indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i
kommunen. Området er omfattet af følgende kommuneplanramme:
1.6.40 - Lyngby Stadion
Området er udlagt til Rekreativt område; idrætsanlæg, og den
maksimale bebyggelsesprocent er 10. Det maksimale etageantal er 2.
Rammerne kan ses i deres helhed på www.kommuneplan.ltk.dk
Der udarbejdes i forbindelse med lokalplanen et kommuneplantillæg
med en ny ramme
1.6.42 - Lyngby Idrætsby
Lokalplanen ændrer bebyggelsesprocenten til 20, samt fjerner
begrænsningen på at der max må bygges i 2 etager, da
højdebegrænsningen på 12,5 m bibeholdes. Bebyggelsesprocent og
højdebegrænsning skønnes tilstrækkelig som bebyggelsesregulering for
dette område. Anvendelsen udvides til at omfatte offentlig service,
fritidsformål, tæt-lav boliger, etageboliger og kontor.
Forslaget til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 kan ses på
kommunens hjemmeside www.ltk.dk.
Andre planer

BEREDSKABSPLAN

Virkeliggørelsen af nærværende lokalplan skal ske under iagttagelse af
den til en hver tid gældende Beredskabsplan for Lyngby Stadion
(senest vedtaget af Kommunalbestyrelsen 2012). Desuden skal det
sikres, at de sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold sker i henhold
til nationale og internationale regler og retningslinjer på området.

SPILDEVANDSPLAN

Den til en hver tid gældende spildevandsplan skal overholdes.
Afvandingen på området skal indrettes med separatsystem. Tag- og
overfladevand skal afledes via det private regnvandssystem på
ejendommen. For området gælder, at afvandingsretten er bestemt ved,
at afløbskoefficienten på 0,1 ikke må overskrides. Vand fra
overskydende arealer skal enten føres til faskiner på privat grund eller
afledes via privat regnvandsbassin efter nærmere retningslinjer fra
Lyngby-Taarbæk Kommune.

VARMEPLAN

Varmeanlæg inden for lokalplanens område skal godkendes af
kommunalbestyrelsen efter det til enhver tid gældende varme-
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planlægningsgrundlag. Se i øvrigt nedenfor under tinglyste servitutter
angående tilslutningspligt.
AFFALDSPLAN

Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald for Lyngby-Taarbæk
Kommune skal være opfyldt.
Servitutter

TILSLUTNINGSPLIGT

Jf. servitut tinglyst på ejendommen d. 21.04.1994 matr. 6v, Kgs.
Lyngby By, Kgs. Lyngby: Ejendommene er pålagt tilslutningspligt for ny
bebyggelse til fjernvarmeforsyning fra kraftvarmeanlægget på Lyngby
Stadion.
Servitut tinglyst på ejendommen d. 29.05.1996 matr. 6v, 6ao, Kgs.
Lyngby By, Kgs. Lyngby, fungerer som rettelse til ovenstående servitut
og berigtiger beliggenheden af fjervarmerør.

Beliggenheden af fjernvarmerør jf. servitut af d. 29.05.1996

Museumslovgivning
FORTIDSMINDER

Forud for igangsættelse af jordarbejder, skal det lokale kulturhistoriske
museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at
området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.
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Jordforurening
JORDFORURENING

En del af ejendommen er kortlagt som forurenet jf.
”Jordforureningsloven”, lov om forurenet jord, nr. 370 af 2. juni 1999
(med sener ændringer). Såfremt arealanvendelse ændres eller der
graves i området skal der ansøges her om hos Lyngby-Taarbæk
Kommune jf. §8 i Jordforureningsloven. Jf. Jordforureningsloven skal
det sikres at den øverste ½ meter jord på påtænkt bolig,
børneinstitution eller offentlig legeplads ikke er forurenet, eller at der er
etableret en varig fast belægning. Opdages der jordforurening i
forbindelse med bygge- eller jordarbejde, skal arbejdet under alle
omstændigheder standses og kommunen underrettes, jf. §71 i
Jordforureningsloven.

De blå områder er kortlagt som jordforurenet (V1-niveau)
Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og på den baggrund
er det kommunalbestyrelsens vurdering at der ikke skal foretages en
miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, idet planerne
ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig
påvirkning af miljøet.
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LOKALPLAN 245
Lyngby Idrætsby
I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 937 af
24/09/2009 med efterfølgende lovændringer, fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område.:

§ 1.

Lokalplanens formål

1.1.

At sikre områdets fremtid som del af Lyngby Idrætsby.

1.2.

at give mulighed for opførelse af bygninger til understøttelse af
fritidsformål, særligt idrætsanlæg, dog også boliger.

1.3.

at give området mulighed for en klimarigtig behandling af regnvand.

§ 2.

Område og zonestatus

2.1.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter
matrikelnumrene:
6ap,
del af: 6v, 7000h
alle Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

2.2.

Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone.

§ 3.

Områdets anvendelse

3.1.

Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til
fritidsformål, særligt idrætsanlæg, samt anvendelser der understøtter
sådanne funktioner så som café og administration. Herudover må der
indrettes boliger i områdets nordvestlige hjørne jf. Byggefelt boliger på
Bilag 2.

§ 4.

Vej- og adgangsforhold

4.1.

Adgang til lokalplanområdet sker via Lundtoftevej (se bilag 2).

§ 5.

Bebyggelsens placering og omfang

5.1.

Al bebyggelse skal holdes inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt.
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5.2.

I det øvrige lokalplanområde må bebyggelse vedligeholdes og
genopføres op til oprindelig bygningshøjde og -volumen.

5.3.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20.

5.4.

Al bebyggelse skal holdes under 12,5 meter over naturligt terræn.

§ 6.

Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1.

Facader skal etableres enten som blank teglmur, plade eller som
glaspartier, evt. i kombinationer heraf.

6.1.1.

Blank teglmur skal holdes i lys gul i stil med de øvrige byggerier i
området der har blank teglmur.

6.1.2.

Plade skal holdes i hvid, lys grå eller sort.

6.2.

Tagflader med en hældning på mere end 5 grader skal holdes i grå
nuancer eller sort.

6.3.

Tagmaterialer må ikke være reflekterende i en grad der kan medføre
alvorlige blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

§ 7.

Ubebyggede arealer og hegning

7.1.

Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer må kun udføres
som lavtsiddende pullertbelysning eller som parkbelysning med en
maksimal lyspunktshøjde på 4,3 m.

7.2.

Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende
hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig
side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog
maks. 1,8 m.

§ 8.

Parkering

8.1.

Der skal reserveres areal til cykelparkering i nærheden af alle primære
indgange som vist på bilag 3.

§ 9.

Tekniske anlæg

9.1.

Ledninger skal fremføres som jordkabler.

9.2.

Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i
brug, før bebyggelsen er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsnet.
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§ 10.

Regnvand

10.1.

Afvandingen på området skal indrettes med separatsystem. Tag- og
overfladevand skal afledes via det private regnvandssystem på
ejendommen. For området gælder, at afvandingsretten er bestemt ved,
at afløbskoefficienten på 0,1 ikke må overskrides. Vand fra
overskydende arealer skal enten føres til faskiner på privat grund eller
afledes via privat regnvandsbassin efter nærmere retningslinjer fra
Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 11.

Energiramme

11.1.

Al bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse iht. til gældende
bygningsreglement.

§ 12.

Lokalplanens retsvirkninger

12.1.

Den endeligt vedtagne lokalplan:

12.1.1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
12.1.2. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af
de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
12.1.3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
12.1.4. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om
Planlægning § 18 om lokalplanens retsvirkninger og kapitel 14: Klage
og søgsmål.
12.1.5. Ovennævnte retsvirkninger er først gældende efter offentliggørelsen af
den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan.
12.2.

Lokalplanforslaget:

12.2.1. Indtil offentliggørelsen af den af kommunalbestyrelsens endeligt
vedtagne lokalplan gælder nedenstående retsvirkninger, dog i højst 1
år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
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12.2.2. Ejendomme, der er omfattet af dette lokalplanforslag, må ikke udnyttes
på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans
indhold, f.eks. ved udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelse.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte
som hidtil.
12.2.3. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til
lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give sin
tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse
med planen. Der er fastsat nærmere regler for, hvornår en sådan
tilladelse kan gives. Ovennævnte retsvirkninger er fastsat i Lov om
Planlægning, § 17.

§ 13.

Vedtagelsespåtegning

13.1.

Forslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 28. februar 2013.

Søren P. Rasmussen
/
Sidsel Poulsen
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LOKALPLAN

245
FORSLAG

Byplanudvalgets møde 06.03. 2013 - bilag 4.1

LOKALPLAN

246
FORSLAG

For bebyggelse på
Nørgaardsvej 32 og 34A-G

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En
lokalplan kan omfatte et større område, eller blot en enkelt bebyggelse. En lokalplan kan f.eks.
indeholde bestemmelser om områdets anvendelse, om udformningen og størrelsen af en
bebyggelse og om opholdsarealernes placering og indretning.
Hvorfor udarbejdes en lokalplan?
Lokalplaner udarbejdes i medfør af reglerne i Lov om Planlægning. Kommunalbestyrelsen har ret til
på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag for et område, for enten at ændre
en bestående plan eller at tilvejebringe en detaljeret plan for området.
I andre tilfælde har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde lokalplan. Enten når det er
nødvendigt for at sikre at intentionerne i kommunens overordnede planlægning gennemføres, eller
når der skal gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder også
nedrivning af bebyggelse.

Hvordan er fremgangsmåden?
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8
uger. Ved offentliggørelsen træder ”lokalplanforslagets retsvirkninger” i kraft, se lokalplanens
bestemmelser herom.
Inden for de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger/ændringsforslag, som behandles ved
kommunalbestyrelsens vurdering af lokalplanforslaget. Først herefter kan kommunalbestyrelsen
vedtage lokalplanen. Ved offentliggørelsen træder ”lokalplanens retsvirkninger” i kraft, se
lokalplanens bestemmelser herom.
Dispensationer
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, og kun
hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen – som typisk er udtrykt i formåls- og
anvendelsesbestemmelserne.
Offentliggørelse af lokalplanforslag
Denne lokalplan omfatter de ejendomme, der ligger på Nørgaardsvej 32 og 34A-G. Formålet med
lokalplanen er at give tilladelse til at etablere erhverv, uddannelse og boliger.
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan 113 for et område ved Nørgaardsvej i Lyngby
bydel, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. august 1993.
Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk, hvorfra den også kan printes.
Lokalplanforslaget kan derudover fås ved henvendelse i Teknisk Service, Rådhuset, eller ved at
sende en mail til miljoplan@ltk.dk
Bemærkninger/ændringsforslag til lokalplanforslaget kan sendes på e-mail eller brev til
kommunalbestyrelsen senest tirsdag den 21. maj 2013.
miljoplan@ltk.d
Kommunalbestyrelsen
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, februar 2013.
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REDEGØRELSE
Baggrund
Baggrunden for denne lokalplan er et ønske fra CPHBusiness Lyngby
om at flytte sine undervisningsaktiviteter fra Trongårdsvej til
eksisterende lokaler på Nørgaardsvej, hvilket de nuværende rammer
ikke tillader. Byplanudvalget har den 6. februar godkendt at der
udarbejdes denne Lokalplan 246, som giver mulighed for at området
også kan anvendes til uddannelse.
Med etablering af uddannelse i den ene del af ejendommen på
Nørgaardsvej 32 vil der være tale om både en stationsnær og bynær
placering, som understøtter kommunalbestyrelsens ønske om en
varieret og levende bymidte samt kommunens Vidensbystrategi.
I dag gælder Lokalplan 113 for et område ved Nørgaardsvej i Lyngby
bydel for området. Den blev udarbejdet, da området skulle bebygges i
1993. Mange af bestemmelserne i Lokalplan 113 er stadig aktuelle og
overføres derfor til denne lokalplan.
FORMÅL

Kommunalbestyrelsen ønsker med lokalplanen at give mulighed for
også at etablere uddannelse i lokalplanområdets delområde A.

PERSPEKTIVER

Lokalplanen skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af
kommunens vision om også at blive til en vidensby.
Eksisterende forhold

OMRÅDET

Lokalplanområdet omfatter området ved Nørgaardsvej 32 og 34A-G.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Nørgaardsvej og Nærum
lokalbane, mod syd af en række parceller langs Birkholmsvej og Frem
og mod øst og vest af erhvervsbebyggelse.
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Erhvervs- og uddannelsesbebyggelsen i delområde A

Boligbebyggelsen i delområde B

Lokalplanens indhold
ANVENDELSE

Med denne lokalplan gives der mulighed for at delområde A kan
anvendes til erhverv og offentlige service, uddannelse.
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Anvendelsen i delområde B er uændret og fastholdes som boligområde.

BEBYGGELSE

Erhvervs- og uddannelsesbebyggelsen er opført i delområde A, som en
karrébebyggelse. I delområde B er der opført boligbebyggelse med
friarealer ned mod parcelhusgrundene langs Birkholmsvej.
Bebyggelserne er opført i 4 etager, idet erhvervsbebyggelsen dog
punktvis er opført i 6 etager.
Bebyggelsen er opført med facader af tegl med variationer
bestående af glasfacader, beton- og vandskurede elementer.
Delområde A og B deles af en øst-vestgående parkeringsgade med allébeplantning.
Bebyggelsesprocenten for området er fastsat til 90.
Der er etableret parkeringskælder under bebyggelsen, som anvendes til
erhverv og uddannelse.

TRAFIK

Området trafikbetjenes fra Nørgaardsvej, og der er reserveret areal
til udvidelse af Nørgaardsvej med cykelstier.
Den eksisterende nord-sydgående stiforbindelse gennem området
bevares på den sydlige strækning og integreres med adgangsvejen på
den nordlige strækning.

UBEBYGGEDE AREALER

De ubebyggede arealer må kun anvendes til ophold, parkering og
adgangs- og tilkørselsforhold til området.
Belægning, beplantning og belysning skal udformes efter en af
kommunalbestyrelsen godkendt plan.
Bilparkering følger kommunens parkeringsnormer gældende for
områdets anvendelse og bebyggelse. Derudover indeholder lokalplanen
en bestemmelse om, at der, for bebyggelse som anvendes til
uddannelse, skal etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 40 m²
etageareal.
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Parkeringsgaden der adskiller de to delområder A og B
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
Kommuneplan
KOMMUNEPLANRAMME

Kommuneplan 2009 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastsætter dels
hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for
indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i
kommunen. Området er omfattet af følgende kommuneplanramme:
1.1.25 Nørgaardsvej
Området må anvendes til blandet bolig og erhverv med max. antal
etager på 4 og med en bebyggelsesprocent på 90.
Rammerne kan ses i deres helhed på www.kommuneplan.ltk.dk

TILLÆG TIL RAMME

Lokalplanens formål om at etablere uddannelse er ikke i
overensstemmelse med den nuværende kommuneplanramme, hvorfor
der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Parallelt med denne lokalplan udarbejdes kommuneplantillæg 17, som
ændrer anvendelsesbestemmelsen til også at omfatte offentlig service.
Herunder kommunal, regional og statslig service samt skole og
uddannelse.
Den geografiske afgrænsning af rammen er uændret.
Forslaget til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009 kan ses på
kommuneplanens hjemmeside www.kommuneplan.ltk.dk
Lokalplan 113 et område ved Nørgaardsvej i Lyngby bydel
Lokalplan 113 for et område ved Nørgaardsvej i Lyngby bydel er
omfattet af og vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. august 1993.
Lokalplanen fastlægger området til erhvervs- og boligformål.
Ved vedtagelse af Lokalplan 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej 32 og
34A-G til erhverv, uddannelse og boliger aflyses Lokalplan 113.
Andre planer

SPILDEVANDSPLAN

Lokalplanområdet er omfattet af den til en hver tid gældende
spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk kommune.

VARMEPLAN

Varmeanlæg inden for lokalplanens område skal godkendes af
kommunalbestyrelsen efter det til enhver tid gældende
varmeplanlægningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til
Planlovens § 19, stk. 4 dispensere fra lokalplanens bestemmelse om
tilslutning til det kollektive varmeforsyningsanlæg som betingelse
for ibrugtagen, hvis bebyggelse opføres som lavenergiklasse.
Kommunalbestyrelsen er generelt positivt indstillet overfor
lavenergibebyggelse.
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MUSEUMSLOVEN

Der er ikke umiddelbart nogle arkæologiske interesser inden for
lokalplanområdet. Der er ikke registreret fortidsminder i umiddelbar
nærhed af lokalplanområdet inden for området.
Hvis der mod forventning gøres fund af jordfaste fortidsminder under et
anlægsarbejde, gælder museumslovens § 27. Arbejdet skal
standses i det omfang det berører fortidsmindet, og Kroppedal Museum
underrettes hurtigst muligt.
(Lovbekendtgørelse nr. 1505 af d. 14. dec. 2006).

MILJØVURDERING

Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der
foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget og
kommuneplantillægget, og på den baggrund er det kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af
lokalplanen og kommuneplantillægget. Planerne omfatter et mindre
område på lokalt plan og planerne vurderes ikke at danne grundlag for
anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 3, stk. 2 i
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
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LOKALPLAN 246
For bebyggelse på Nørgaardsvej 32 og 34A-G til
erhverv, uddannelse og boliger
I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 937 af
24/09/2009 med efterfølgende lovændringer, fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område.:

§ 1.

Lokalplanens formål

1.1.

at sikre området anvendt til erhverv, uddannelse og boliger.
at sikre en harmonisk udformning af bebyggelse og friarealer, og
at skabe mulighed for sammenhæng med kommende udbygning af
naboarealerne.

§ 2.

Område og zonestatus

2.1.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
følgende matrikelnumre, samt alle matrikelnumre, der efter den 11.
februar 2013 udstykkes herfra:
2æe, 2æf og 2up, samt del af 7000cf, alle af Kgs. Lyngby by, Kgs.
Lyngby.

2.2.

Området opdeles i delområde A og B, som vist på bilag 1.

2.3.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3.

Områdets anvendelse

3.1.

Delområde A

3.1.1.

Området må kun anvendes til erhverv, kontorvirksomhed og offentlige
service, uddannelse.

3.1.2.

Det udendørs støjniveau fra vej- og jernbanetrafik må ikke overstige 69
dB for lokaler til kontor og uddannelse

3.2.

Delområde B

3.2.1.

Området må kun anvendes til boligformål, etageboliger med tilhørende
beboerfaciliteter.
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3.2.2.

Det udendørs støjniveau fra vej- og jernbanetrafik må ikke overstige 64
dB for boligernes opholdsarealer.

3.3.

Fællesbestemmelser for delområde A og B

3.3.1.

Inden for lokalplanens område kan opføres transformer-, pumpe-,
måle- eller trykreguleringsstationer til sikring af den for kvarteret
nødvendige forsyning, når de udformes under hensyn til den øvrige
bebyggelse.

§ 4.

Udstykning

4.1.

Der må ikke foretages yderligere udstykninger eller sammenlægninger.

4.2.

Mindre skelreguleringer og nødvendige udstykninger til sikring af
ledningsanlæg og de i pkt. 3.3.1 nævnte formål er dog tillladt.

§ 5.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1.

Veje

5.1.1.

Eksisterende vejadgange fra Nørgaardsvej til området fastholdes.

5.1.2.

Der udlægges areal til en privat fællesvej som vist på bilag 1. Denne
vej skal kunne anvendes som adgang til de tilstødende ejendomme øst
og vest for lokalplanområdet, hvis disse ejendomme udbygges.
Note til pkt. 5.1.2
Vejen skal anvendes som adgang for kørende og gående færdsel til og
fra ejendommene, såfremt disse udbygges efter
rammebestemmelserne for område 1.1.25.

5.2.

Stier

5.2.1.

Den på bilag 1 viste sti skal opretholdes og være offentlig tilgængelig.

5.3.

Parkering

5.3.1.

For bebyggelse, som anvendes til erhverv og uddannelse, skal der
etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. Heraf skal mindst
1/3 af pladserne etableres i parkeringskælder.

5.3.2.

For bebyggelse, som anvendes til uddannelse skal der etableres 1
cykelparkeringsplads pr. 40 m² etageareal.

5.3.3.

For bebyggelse, som anvendes til bolig, skal der etableres 1
parkeringsplads pr. 85 m² etageareal, dog mindst 1 pr.bolig.
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5.3.4.

De i pkt. 5.3.1 nævnte pladser skal etableres dels på den nordsydgående del af den private fællesvej (placeret som vist på bilag 2),
og dels på egen grund efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan.

5.3.5.

De i pkt. 5.3.3 nævnte pladser skal etableres på den østvestgående del
af den private fællesvej (placeret som vist på bilag 2).

§ 6.

Bebyggelsens placering og omfang

6.1.

Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 90.

6.2.

Delområde A

6.2.1.

Erhvervs- og uddannelsesbebyggelse må kun opføres inden for de på
kortbilag 2 viste byggefelter A1, A2 og A3.

6.2.2.

I delområde A må der højst opføres 9.955 etagemeter.

6.2.3.

Erhvervs- og uddannelsesbebyggelse skal i princippet opføres som en
sammenhængende karrebebyggelse med facade i de på kortbilag 2
viste facadelinier. Efter kommunalbestyrelsens særlige godkendelse kan
dog tillades tilbagerykninger ved f.eks. indgangspartier eller lignende
markante funktioner, samt mindre fremspring over 1.sals højde i form
af karnapper eller lignende.

6.2.4.

Erhvervs- og uddannelsesbebyggelse skal opføres i 4 etager. Dog kan
kommunalbestyrelsen efter særlig godkendelse tillade, at bebyggelsen
punktvis opføres med 6 etager.

6.2.5.

Facadehøjden må ikke overstige 16,5 m for 4-etages bygninger og 24,0
m for 6-etagers.

6.2.6.

Bygningshøjden må ikke overstige 19,0 m for 4-etages bygninger og
26,5 m for 6-etagers.

6.3.

Delområde B

6.3.1.

Boligbebyggelse må kun opføres inden for det på bilag 2 viste byggefelt
B1.

6.3.2.

I delområde B må der højst opføres 4.472 etagemeter.

6.3.3.

Boligbebyggelse skal i princippet opføres som en sammenhængende
karrebebyggelse med facade i den på kortbilag 2 viste facadelinie. Efter
kommunalbestyrelsens særlige godkendelse kan dog tillades
tilbagerykninger ved f.eks. indgangspartier eller lignende markante
funktioner, samt mindre fremspring over 1. sals højde i form af
karnapper eller lignende.

6.3.4.

Boligbebyggelse skal opføres i 4 etager.

6.3.5.

Facadehøjden må ikke overstige 13,0 m.
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6.3.6.

Bygningshøjden må ikke overstige 15,5 m.

6.4.

Fællesbestemmelser for delområde A og B

6.4.1.

Udover de i punkt 6.2 og 6.3 nævnte bebyggelser skal det efter
kommunalbestyrelsens særlige godkendelse være tilladt at opføre de i
punkt 3.3.1 nævnte bygninger.

§ 7.

Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1.

Bebyggelsen skal opføres med facader af tegl med variationer
bestående af glasfacader, betonelementer og vandskurede felter.

7.2.

Mindre dele af facaderne samt mindre bygninger, som f.eks. udhuse,
kan tillades udført i et andet materiale.

7.3.

Ved hver hovedindgang er det efter kommunalbestyrelsens særlige
godkendelse tilladt at opsætte et skiltefelt på bebyggelsen. Herudover
må der ikke: opsættes skilte, reklamebannere eller flag på
bebyggelsen.

§ 8.

Ubebyggede arealer

8.1.

Ubebyggede arealer må kun anvendes som opholdsarealer,
parkeringsarealer, adgangs- og tilkørselsarealer samt arealer til
brandredning.

8.2.

Delområde A

8.2.1.

Arealer til ophold må kun etableres på de dertil markerede felter som
vist på bilag 3.

8.2.2.

Belægning, beplantning og belysning skal udformes efter en af
kommunalbestyrelsen godkendt plan.

8.2.3.

Der må opsættes en skiltesøjle ved indkørslen til området fra
Nørgaardsvej. Skiltesøjlens placering og udformning skal godkendes af
kommunalbestyrelsen. Endvidere må der opsættes lave
henvisningsskilte, der underordner sig bygningen og beplantningen.
Herudover må ikke opsættes skilte, reklamebannere eller flag på
terræn.

8.3.

Delområde B

8.3.1.

Der udlægges opholdsarealer svarende til mindst etagearealet for
boligbebyggelsen.

8.3.2.

Beplantning, belægning og belysning skal udformes efter en af
kommunalbestyrelsen godkendt plan.

13

§ 9.

Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

9.1.

Før ibrugtagen af ny bebyggelse i byggefelt A1 skal den nordsydgående del af den private fællesvej være etableret.

9.2.

Før ibrugtagen af ny bebyggelse i byggefelt A2 eller B1 skal hele den
private fællesvej være etableret.

9.3.

Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i
brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter kommunalbestyrelsens anvisning.

§ 10.

Ophævelse af lokalplan

10.1.

Lokalplan 113 for et område ved Nørgaardsvej i Lyngby bydel, vedtaget
af kommunalbestyrelsen den 23. august 1993 ophæves.

§ 11.

Lokalplanens retsvirkninger

11.1.

Den endeligt vedtagne lokalplan:

11.1.1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
11.1.2. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af
de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
11.1.3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
11.1.4. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om
Planlægning § 18 om lokalplanens retsvirkninger og kapitel 14: Klage
og søgsmål.
11.1.5. Ovennævnte retsvirkninger er først gældende efter offentliggørelsen af
den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan.
11.2.

Lokalplanforslaget:

11.2.1. Indtil offentliggørelsen af den af kommunalbestyrelsens endeligt
vedtagne lokalplan gælder nedenstående retsvirkninger, dog i højst 1
år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.
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11.2.2. Ejendomme, der er omfattet af dette lokalplanforslag, må ikke udnyttes
på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans
indhold, f.eks. ved udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelse.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte
som hidtil.
11.2.3. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til
lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give sin
tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse
med planen. Der er fastsat nærmere regler for, hvornår en sådan
tilladelse kan gives. Ovennævnte retsvirkninger er fastsat i Lov om
Planlægning, § 17.

§ 12.

Vedtagelsespåtegning

12.1.

Forslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 19. marts 2013.

Søren P. Rasmussen
/
Sidsel Poulsen
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Sagsfremstilling
Henrik Brade Johansen (R) ønsker en debat i Kultur- og Fritidsudvalget om,
hvorvidt udvalget er positive overfor, at en initiativrig borger sætter sig i spidsen for
en indsamling af sponsor- og fondsmidler til at betale for anlæg af en motions- og
legeplads i et af kommunens naturområder, hvor der kommer mange både
motionister og børnefamilier.
Ifølge kommunens politik og retningslinjer for reklamefinansiering, der også
omhandler sponsorater, "kan kommunen i princippet modtage økonomisk støtte fra
enhver, der ønsker at yde et bidrag til forbedring af den offentlige service" . Ønskes

der i forbindelse med et sponsorat at opsættes synlige reklamer på eksempelvis et
legeredskab, må dette ikke henvende sig direkte til børn eller være af stødende
karakter for nogen brugere. Retningslinjer for reklamering på det givne anlæg skal
dog politisk afklares, inden indsamlingen af sponsormidler sættes i gang.
Udgangspunktet er, at anlægsomkostningerne ved anlægget skal være
omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune, dog kan der komme udgifter
til anlægget efter etablering, hvorfor følgende forhold skal afklares politisk:
1. Hvem skal afholde udgifter til vedligeholdelse?
2. I hvilken grad vil/skal Lyngby-Taarbæk Kommune være forpligtiget til at
indkøbe nye redskaber ved redskabers nedbrud?
3. Hvem skal oppebære de forsikringsmæssige udgifter i tilfælde af tilskadekomst
ved brug af redskaberne?
Dette er alle forhold, der kan medføre driftsudgifter for Lyngby-Taarbæk
Kommune. Såfremt udvalget kan acceptere, at en borger står i spidsen for
indsamling af sponsormidler til anlæg, skal disse tre forhold afklares, inden
processen sættes i gang, og der skal findes en placering, der er mulig i relation til de
planmæssige forhold.
Til inspiration følger to eksempler fra henholdsvis Fredensborg kommune og et
samarbejde mellem Hillerød, Gribskov og Halsnæs kommune:
Fredensborg Kommune: Glenten Motions- og Legerum
Ideen bag motions- og legerummet er, at børn og voksne skal kunne være aktive
sammen. Det vil sige, de voksne skal kunne dyrke motion og samtidig være i
kontakt med deres børn, som leger i samme anlæg. Anlægget er bygget op som en
cirkel, bestående af 12 motionsmoduler for voksne, med en legeplads for børn midt
i cirkelen. Informationsfolder til borgerne om projektet er vedlagt som bilag.
Det har været Fredensborg Kommunes mål, at motionsrummet med hensyn til
træningseffekt skal være et alternativ til et traditionelt fitnesscenter. Det vil sige,
installationerne er udfordrende og give mulighed for at træne alle de store
muskelgrupper samt balance, koordination og kondition. Samtidig er der i
planlægningen af anlægget lagt stor vægt på det legende aspekt, og det at
installationerne er sjove at bruge, og kan benyttes på flere måder.
Anlægget ligger i skoven Knorrenborg Vang, og selve naturoplevelsen har været en
vigtig bevæggrund for valg af placering. Det at installationen kan indgå som en del
af en længere skovtur, hvor muligheden for at motionere og lege undervejs giver
oplevelsen en ekstra dimension.
Motions- og legerummet er udviklet og etableret af partnerskabet Gang i
Fredensborg i samarbejde med Skovskolen i Nødebo (Gang i Fredensborg er et
partnerskab bestående af Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland).

Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere
og bidrage til øget brug af kommunens grønne områder. Dette sker blandt andet
gennem tilbud om naturoplevelser og fysisk aktivitet, og Glenten Motions- og
Legerum er et af partnerskabets projekter.
Budgetrammen har været på ca. 1 mio. kr., og projektet har modtaget økonomisk
tilskud fra Miljøministeriet, Lokale- og Anlægsfonden og Nordea-fonden.
Fredensborg Kommune har skudt 75.000 kr. i projektet. Derudover er der lagt et
stort antal personaletimer i planlægning og gennemførelse af projektet.
Fredensborg Kommune regner med en udgift på ca. kr. 15.000,- pr. år, som dækker
et månedligt eftersyn af alle installationer af en legepladsinspektør. Derudover
kommer udgifter til reparationer/udskiftning af dele. Desuden skal der jævnligt
føres tilsyn med faldunderlag, opfyldning af folderkasse mv. Der er endvidere afsat
5 timer pr. uge til en konsulent, som skal stå for at gennemføre aktivitetsforløb ved
Glenten, således at anlægget bliver endnu mere kendt og brugt.
Sundhedsspor i Nordsjælland
Sundhedsspor i Nordsjælland er et tilbud til de borgere, der ønsker at forbedre deres
generelle helbredstilstand gennem motion med fokus på deres kondital.
Informationsfolder til borgerne om projektet er vedlagt som bilag. Det kan nævnes,
at projekt på mange måde minder om etablering af Hjertestier i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Projektet er et pilotprojekt og har til formål at øge fokus på motion og
sundhed i tæt samarbejde mellem mellem Hillerød, Gribskov og Halsnæs
Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og
Hjerteforeningen. I 2009 er de første 8 Sundhedsspor anlagt på Skov- og
Naturstyrelsen arealer. Det er Naturstyrelsen som står for etablering og drift. De
enkelte kommuner har givet et mindre beløb til etablering og årlig drift. Projektet er
endvidere støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond.
Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget opfordres til om muligt at aflægge de to
tilsvarende pladser i hhv. Fredensborg og Nordsjælland et besøg inden mødet.
Økonomiske konsekvenser
Udgangspunktet er, at anlægsomkostningerne ved anlægget bliver
omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune, da finansiering skal søges
opnået via sponsorater. Dog kan kommunen få driftsudgifter i forbindelse med
vedligeholdelse af motions- og legepladsen, når denne er etableret, herunder indkøb
af redskaber. Endvidere kan kommunen får udgifter i forbindelse med de
forsikringsmæssige forhold.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger sagen til drøftelse om, hvorvidt Kulturog Fritidsudvalget er positiv overfor,
1. at en borger sætter sig i spidsen for en indsamling af sponsor- og fondsmidler,
samt
2. om udvalgt kan acceptere, at der i forbindelse med etablering af en motions- og
legeplads, fra sponsores side må opsættes reklamer på plads

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
1. og 2. godkendtes. Forvaltningen arbejder videre med sagen herunder med at finde
eventuelle egnede placeringsmuligheder og afdække forsikringsforhold.
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