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1
Sagen udgår - Lyngby Hovedgade 63 - Projekt til ændret anvendelse
.

Ansøger har trukket sit projekt tilbage. Punktet udgår derfor af dagsordenen.
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2
Lokalplan 233 for Taarbæk - Fornyet høring
.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 233 for Taarbæk har været i offentlig høring i perioden fra den
16. august til den 11. oktober 2012. Der er indkommet 36
indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, hvoraf de fleste indeholder flere
bemærkninger til lokalplanen.
Forvaltningen har udarbejdet skema af 11. oktober 2012, hvori alle indsigelser er
kort resumeret og kommenteret. Forslag til konkrete ændringer af lokalplanen
fremgår også af skemaet.
Alle ændringsforslag er indeholdt i oversigt af 20. november 2012 samt kortbilag
2A, 2B, 3, 4A og 4B. Skema, oversigt over alle ændringer samt rettede kortbilag er
vedlagt sagen sammen med kopi af alle indsigelser/bemærkninger.
Væsentligste ændringer til lokalplanforslaget:
- Muligheden for udstykning af børneinstitutionen Taarbæk Strandvej 84 udgår, jf.
det sagen vedlagte notat af 14. november 2012 om de afledte muligheder.
- Den procentvise del af boliganvendelse på Taarbæk Kro reduceres fra 75 % til 35
%.
- Der gives mulighed for opdeling til 2 boliger med vandret skel i delområde 4 og 7.
- Den del af delområde 1, som ligger sydøst for Strandvejen, inddrages i delområde
1A. Bebyggelsesprocenten for det nye, større delområde fastsættes til 40 og
mindstegrundstørrelsen til 600 m² eks. vej. Der gives desuden mulighed for at
grunde i dette område, som er under 400 m² altid må opføre et etageareal svarende
til eksisterende etageareal.
- Der gives mulighed for liberalt erhverv i delområde 3 og 9.
- Beboelseshuset Taarbæk Strandvej 84A udpeges som bevaringsværdigt.
Øvrige, mindre ændringer fremgår af det sagen vedlagte notat af 20. november
2012.

Væsentligste indsigelser/bemærkninger fra Taarbæk Grundejer- og Borgerforening:
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- Foreningen ønsker mulighed for etablering af solceller/solfangere på de
bevaringsværdige bygninger.
Forvaltningen finder, at et generelt forbud bør fastholdes, idet lokalplanen udpeger
bygninger af særlig høj bevaringsværdi. En konkret vurdering med en eventuel
dispensation i hvert enkelte tilfælde vil bedre kunne sikre bygningernes
bevaringsværdi for eftertiden.
- Foreningen ønsker mulighed for yderligere udstykning i delområde 1.
Forvaltningen finder, at en reduktion af grundstørrelserne vil være
uhensigtsmæssig, da området i forvejen er ganske tæt bebygget. Der er 2
ejendomme, som i henhold til gældende Lokalplan 18 vil kunne udstykkes.
Forvaltningen vil tage stilling til en konkret ansøgning om udstykning med henblik
på en eventuel dispensation for de aktuelle ejendomme.
- Foreningen ønsker bebyggelsesprocenten i delområde 1A sat op fra 40 til 60.
Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent i dette delområde er ca. 37. Forvaltningen
finder det ikke hensigtsmæssigt at sætte bebyggelsesprocenten op, da dette vil
betyde en uønsket fortætning. Det foreslås dog, at grunde, som er under 400 m²
altid må opføre et etageareal svarende til det eksisterende etageareal, uanset at dette
betyder en bebyggelsesprocent højere end de 40.
- Foreningen ønsker en mere konkret bestemmelse om koter for ny bebyggelse.
Forvaltningen mener ikke, at der kan fastsættes konkrete koter i lokalplanen, da
terrænet varierer for hver ejendom. Lokalplanen forsøger blandt andet, med
angivelse af max. højde, byggefri zoner og max. etageantal, at undgå mulighed for
opførelse af dominerende og generende bebyggelse.

Der er derudover indkommet 2 e-mails (dateret 10. oktober 2012 og 18. november
2012) fra samme afsender, hvor der blandt andet gøres indsigelse mod
lokalplanforslaget og lokalplanforslagets regulering af strandlodderne mod
Øresund. Forvaltningen kan oplyse, at reguleringen er en videreførelse af de
bestemmelser som gjaldt i områdets Lokalplan 83. Det foreslås dog i forbindelse
med den fornyede høring at præcisere bestemmelsen, så "mindre bygninger"
beskrives som ikke større end 20 m² i etageareal. Indsigelserne er lagt på sagen til
orientering.

Ændringerne betyder, at der skal foretages en fornyet høring af de parter, som
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ændringsforslagene vedrører. Ændringsforslagene sendes ud snarest muligt efter
udvalgets beslutning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget ved fornyet høring.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ændringsforslag i notat af 20. november 2012 samt
tilhørende kortbilag 2A, 2B, 3, 4A og 4B udsendes i en fornyet høring.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt.
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3
Lokalplan 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget - fornyet høring
.

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.
Der i løbet af høringsperioden indkommet 3 indsigelser. Disse er resumeret og
kommenteret i det sagen vedlagte skema "Indsigelser og bemærkninger til
lokalplanforslag nr. 234 for rækkehusbebyggelsen Sorgenfrivænget", idet alle
indsigelser/kommentarer ligeledes er vedlagt sagen.
En række af indsigelserne er fremkommet på et møde med grundejerforeningen,
som blev afholdt i høringsperioden.
Indsigelser/kommentarer og ændringer:
 1 indsigelse pointerede, at lokalplanens beskrivelse af de oprindelige
farveforhold ikke stemte overens med sandheden. Forvaltningen tager dette til
efterretning og ændrer farvebestemmelserne, således at de stemmer overens med
det oprindelige.


1 indsigelse omhandlede mulighed for at overdække dele af gårdrummet.
Indsiger pointerede, at en stor del af beboerne i området allerede i dag har
overdækket dele af gårdrummet. Forvaltningen imødekommer forslaget og
skriver muligheden for en delvis overdækning af gårdrummet ind i redegørelse
og bestemmelser. Ligeledes udarbejdes et nyt bilag, som viser placeringen af
disse overdækninger.



1 indsigelse udtrykte ønske om, at der i sydlige skel kun må være en indkørsel
svarende til én overkørsel. Da dette vil være med til at understrege den grønne
karakter i området, vil forvaltningen indskrive dette i redegørelse og
bestemmelser.

Der foretages desuden en række redaktionelle ændringer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de afsatte rammer.
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Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at lokalplanen sendes i fornyet høring med de beskrevne
ændringer i 2 uger fra den 23. januar til den 6. februar.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt.
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4
Lokalplan 232 for Furesøkvarteret - Fornyet høring
.

Lokalplanforslag 232 for Furesøkvarteret har været udsendt i offentlig høring fra
den 6. november 2012 til den 2. januar 2013. I høringsperioden er der blandt andet
fremsat ønske om opsætning af solceller på bebyggelse med ensartet karakter, på
ejendommen Furesø Parkvej 12. Der er desuden indsendt forslag til om- og
tilbygning af den bevaringsværdige villa på Solbakken 7.
Forvaltningen har gennemgået bebyggelsen i de enkelte delområder med ensartet
bebyggelse og vurderet muligheden for at opsætte solfangere/solceller i hvert
delområde. Vurderingen er foretaget på baggrund af at etablering af
solfangere/solceller på ensartede bebyggelser skal ske efter ensartede principper.
Forvaltningen har vurderet, at der kan etableres solfangere/solceller inden for
delområde 1 "Malmmosevej" og delområde 7 "Bispekrogen" efter nærmere
fastsatte bestemmelser. For delområde 3 "Højdevej", delområde 4 "Bisp Urnes Vej"
og delområde 5 "Furesø Parkvej" er det vurderet, at netop tagfladerne er meget
karakteristisk for de 3 bebyggelser, hvorfor det ikke kan anbefales, at der tillades
etableret solceller, da det vil forringe bebyggelsernes særlige karakter.
A. Der foreslås følgende ændring af pkt. 8:
Ny 8.5.4 Delområde 1 Malmmosevej: Der må etableres solfangere/solceller på
tagfladerne, når hældningen på solfangere/solceller ikke overstiger 15 grader i
forhold til vandret plan.
Ny 8.9.6 Delområde 7 Bispekrogen: Der må etableres solfangere/solceller på
tagfladerne, når disse placeres 1 m fra sternkant og ikke gives en hældning der
overstiger 15 grader i forhold til vandret plan.
Forvaltningen har endvidere gennemgået det fremsendte forslag til om- og
tilbygning til den bevaringsværdige villa på Solbakken 7 inden for delområde 8
"Solbakken". På tagfladen af det eksisterende hovedhus ønskes etableret 3
ovenlysvinduer mod øst og etableret 2 kviste mod vest. Forslaget til en tilbygning
opfylder ikke bestemmelsen i pkt. 7.3 om, at tilbygninger skal udføres, så den
bevaringsværdige bygning tydeligt fremstår som den væsentligste. Forslaget skal
derfor revideres. For så vidt angår ændringer af den eksisterende villa, foreslås det
tilladt, at etablere 2 kviste på tagflade mod vest for ejendommene Solbakken 3 og 7,
når de gives en størrelse og udformning svarende til den oprindelige kvist, fordi der
i forvejen er etableret 2 kviste på tagflader mod syd på Solbakken 5 og 9, mens der
kun er tilladt en kvist på Solbakken 3 og 7. Tagflader mod nord og øst er i dag
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ubrudte og karakteristiske for bebyggelsen. Det foreslås, at den karakter af de
bevaringsværdige bygninger fastholdes.
B. Der foreslås endvidere følgende ændring af pkt. 7.6.5:
Revideret 7.6.5 - 1. afsnit - vest udgår
Tilføjelse til pkt. 7.6.5: På Solbakken 3 og 7 må der på tagflader mod vest
etableres 2 kviste med en størrelse og udformning svarende til den oprindelige.
Der må ikke etableres ovenlysvinduer.
Med hensyn til Virum Møllevej 3 foreslås det, at nyt matrikelskel flyttes 2,5 m mod
vest, så der bliver adgang til gårdrum for begge ejendomme og afstand mellem
byggefelt og skel bliver 2,5 m.
C. Kortbilag 5: Det foreslås, at nyt matrikelskel flyttes 2,5 m mod vest.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der afholdes fornyet høring om de under pkt. A-C nævnte
forslag.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt.
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5
Fastsættelse af glansværdier i lokalplaner og forslag til administration af
vedtagne lokalplaner.
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12. december 2012, hvori
der redegøres for baggrunden for en fastsættelse af glansværdier i lokalplaner,
nuværende administration samt grundliggende kendelser.
Notatet har til formål at vurdere muligheden for en fastsættelse af glansværdi for
tagmaterialer for at undgå generende refleksioner fra tage, med henblik på, at der
kan ske en ens sagsbehandling i kommunens boligområder.
Derudover foreslås en fremtidig sagsbehandling af de relaterede ansøgninger i
områder, der enten ikke er lokalplanlagt, eller hvor eksisterende lokalplaner ikke
indeholder en yderligere præcisering af glansværdier.
Undersøgelsen baserer sig på Teknologisk Instituts skema af 8. juni 2005 (indgår i
notatet), som viser både glansværdi og refleksionsværdi for forskellige typer
tagsten. Af skemaet ses, at der er en generel skillelinje ved glansværdi ca. 30 og
refleksionsværdi ca. 2,5. Tegl, som har en højere værdi end disse betegnes generelt
som ”glaserede” eller ”ædelengoberede”. Dog ses det ved produktet
”Silkeglaseret”, at den har en glansværdi på 12 og en refleksionsværdi på 1, 7.
Ved f. eks. en glansværdi 30 (halvblank, ædelengoberet), vurderes der at være
risiko for generende reflektioner.
Forvaltningen foreslår fastsat en grænse ved glansværdi 20. Ved fastsættelse af en
glansværdi på max. 20 vil ansøger stadig få mulighed for at etablere et halvmat,
ædelengoberet tag uden væsentlige refleksioner.
Da solceller imidlertid også defineres som et tagmateriale, foreslås det dog
samtidigt, at solcelleanlæg/solfangere er undtaget bestemmelsen om max.
glansværdi. Derved støttes kommunens klimapolitik og borgernes mulighed for
klimavenlige løsninger tilgodeses.
Bestemmelsen bør ledsages af en forklarende tekst i lokalplanens redegørelse, hvor
der gøres opmærksom på, at ejer bør sikre sig, at solanlæg ikke medfører generende
refleksioner for naboerne.
Det foreslås desuden, at bestemmelsen danner grundlag for en fremtidig
administration i de tilfælde, hvor der ikke er lokalplaner/byplanvedtægter med
glansværdier eller, hvor der ikke er lokalplanlagt.
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I forbindelse med lokalplanernes udarbejdelse vil der altid være tale om en konkret
vurdering af bebyggelsens arkitektur og egnethed. Herunder om bebyggelsen
oprindeligt er opført med glaserede teglsten, eller har andre karakteristika, der
tilsiger at fravige det almindelige princip, eller om der er tale om etageboliger eller
samlede bebyggelser, hvor bestemmelsen bør fraviges.
Det foreslås endvidere, at bevaringsværdige bygninger fortsat er omfattet af forbud
mod opsætning af solceller/solfangere, og at etablering af solfangere/solceller på
sådanne bygninger kun kan ske efter en konkret vurdering og en dispensation. Dette
for at sikre, at opsætning af solfanger/solcelleanlæg på bevaringsværdige bygninger
altid sker efter sagsbehandling, der kan fastlægge, om/hvor/hvordan anlægget kan
opsættes under størst mulig hensyntagen til bygningens bevaringsværdi.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der i den fremtidige lokalplanlægning fastsættes en glansværdi på max. 20 for
tagmaterialer, dog med mulighed for solceller/solfangere undtaget,
2. bestemmelsen danner grundlag for en fremtidig administration i de tilfælde,
hvor der ikke er lokalplaner/byplanvedtægter med glansværdier eller hvor der
ikke er lokalplanlagt,
3. der i øvrigt foretages en konkret vurdering i de tilfælde, hvor der er tale om
særlige bebyggelser.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Ad 1. Vedtaget, at der i den fremtidige lokalplanlægning fastsættes en glansværdi
på max. 15 for tagmaterialer, dog med mulighed for solceller/solfangere undtaget.
Ad 2.-3. Godkendt.
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6
Nørgaardsvej 32 - Dispensation vedrørende parkering
.

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning d. 10. oktober 2012, jf. den sagen
vedlagte protokoludskrift, har ejer af ejendommen Nørgaardsvej 32 indsendt en
revideret dispensationsansøgning, som forelægges udvalget.
I gældende lokalplan fremgår det, at der skal være 1 parkeringsplads pr. 50 m²
kontorerhverv. Dvs. at der med den nyetableret kontorfløj skal være mindst 199
pladser fordelt på henholdsvis terræn, kælder og på privat fællesvej.
I kælder er der pladser til 76 biler, idet der i den eksisterende kælder er rokeret
rundt, således at pladser i kælder er forøget med 3 i forhold til tidligere.
På den private fællesvej råder ejendommen over 21 parkeringspladser.
Dvs. at der ifølge lokalplanen skal etableres 102 pladser på terræn (102 = 199 - 76 21).
Ejer af ejendommen søger på ny at reducere dette antal med 33, således at der kun
etableres 69 pladser på terræn. Det vil sige, at der samlet kommer til at være 166
parkeringspladser. Dette antal svarer til ca. 1 parkeringsplads pr. 60 m²
kontorerhverv (mod lokalplanens 1 pr. 50 m²). Svarende til en reduktion på ca.
17%.
Kort fortalt etableres forpladsen i 2 niveauer:
 Et øvre niveau, der er privat med grønt islæt og rundkørsel
 Et nedre niveau, der ligger ud mod Nørgaardsvej.
I forbindelse med ansøgning om dispensation, agter ejer at etablere 2 elbilpladser
(på nedre plan), at plante og vedligeholde ny bøgehæk i areal som ejer benævner
vejudvidelseslinie (men som er vejareal) samt indgå en aftale om, at de 27 pladser
på det nedre niveau kan benyttes af offentligheden som betalt parkering udenfor
normal arbejdstid.
Derudover er ejer af ejendommen indstillet på at indbetale bidrag til
Lyngby-Taarbæk Kommunes parkeringsfond for de 33 parkeringspladser, der ikke
etableres på egen grund. Dette svarer til ca. 35.000 kr pr. plads (i prisen indgår ikke
arealerhvervelse).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er myndighedsbehandling, og løses inden for de eksisterende økonomiske
rammer.
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Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget imødekommer det ansøgte.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt, idet udvalget ønsker en generel drøftelse af parkeringsfondens
muligheder og anvendelse, og at elbilsparkeringspladserne flyttes op på terræn. Der
udarbejdes et notat om parkeringfondens muligheder.
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7
Kaningårdsvej 40A - Dispensation fra lokalplan til udstykning
.

Sagsfremstilling
Som følge af Byplanudvalgets principgodkendelse af dispensation fra lokalplan 215
til udstykning, er der søgt om endelig godkendelse af udstykning, jf. det sagen
vedlagte protokoludskrift af 12. september 2012 og ansøgning.
I henhold til planlovens §§ 19 og 20 har ansøgningen været i høring hos berørte
naboer og grundejerforeninger (Furesøkvarterets Grundejerforening og Virum
Grundejerforening) i lokalplanområdet.
Høring har medført 4 høringssvar: 3 fra berørte naboer (Kaningårdsvej 44,
Malmmosevej 135A og 139) og 1 fra Furesøkvarterets Grundejerforening.
Høringssvar er sammen med ansøgers bemærkninger til høringssvarene vedlagt
sagen.
Ejendommen var i september 2012 omfattet af lokalplan 215, der i § 4.1 fastsatte, at
grundstørrelsen pr. bolig som minimum skulle være 900 m² eksklusiv vejareal.
Lokalplan 215 er efterfølgende erstattet af lokalplanforslag 232, som er i offentlig
høring til 2. januar 2013. Med hensyn til mindste grundstørrelse pr. bolig er
bestemmelserne i lokalplanforslag 232 (§ 4.1) identisk med bestemmelserne i § 4.1
i lokalplan 215.
Der er søgt om tilladelse til at udstykke ejendommen i 2 selvstændige matrikler på
hver 708 m² inklusiv 117 m² vejareal.
Alle høringssvar udtrykker modstand mod meddelelse af dispensation, idet
dispensationen vil fravige lokalplanens bestemmelser om minimums
grundstørrelser i kvarteret ganske voldsomt. Derudover fremsættes følgende
bemærkninger i høringssvar:
o

o

o

o

2 svar: Afvigelsen er så markant, at dispensation grundlæggende ikke kan
accepteres. Der vil være tale om ejendomme på under 600 m² eksklusiv vejareal
med deraf følgende generelle indkigsproblemer.
3 svar: Byplanudvalgets begrundelse for meddelelse af dispensation:
"Ejendommen særlige historie" er tvivlsomt og ikke underbygget nærmere.
Ejendommens historie er, at der er 2 boliger på samme matrikel.
2 svar: Det er urimeligt at pålægge naboejendomme værdiforringelse ved at
tillade for stort hus på for lille grund (afstand til skel og generelle
indkigsproblemer).
2 svar: Det er hensigtsmæssigt at nedlægge en bolig i stedet.
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o

o
o

1 svar: Foreslår, at kommunen som ejer af naboejendommene "Strandberg"
(Malmmosevej 133 og Kaningårdsvej 42) sælger jord fra, så grundstørrelsen
kan overholde bestemmelserne.
1 svar: Ønsker tinglyst deklaration om, at der ikke må bygges med udnyttet
tagetage.
1 svar: Vil med baggrund i planloven undersøge mulighederne for økonomisk
kompensation fra kommunen.

Ansøger har haft følgende bemærkninger til indsigelserne:
o
o

o

o

o
o

o

Finder ikke, at der er fremkommet væsentlige nye oplysninger til sagen.
"Ejendommens særlige historie" handler om en matrikel, hvor der i realiteten
allerede er tale om 2 særskilt beliggende boliger. Udstykning ændrer ikke på
dette, men giver blot mulighed for, at nybyggeri kan placeres mere optimalt
mht. lysforholdene. Dermed ændres områdets særlige karakter ikke, og
naboerne vil vanskeligt kunne se den ændring en udstykning vil medføre.
Er opmærksom på mulige indsigtsgener på grunden, og har i ansøgning
foreslået, at bebyggelsen på parcellerne opføres som etplanshuse uden udnyttet
tagetage for at sikre de bedste lysforhold og af hensyn til naboerne i øvrigt.
Forholdet mellem et nybyggeris størrelse og grundstørrelse er reguleret af
lokalplanens bebyggelsesprocent. Planloven regulerer desuden afstande til skel
mv.
Høringssvar peger på 2 alternative løsninger - bolignedlæggelse eller tilkøb af
jord fra Strandberg-grundene.
Finder, at bolignedlæggelse kræver køb af brugsret (over 3 mio kr.), som
efterfølgende nedlægges permanent. Ansøger finder ikke at dette kan
finansieres.
Finder, at tilkøb af jord fra Strandberg-grundene ikke vil kunne realisere uden at
nyt skel vil gå gennem den sydlige bolig (Kaningårdsvej 40A), og dermed
forudsætter nedrivning af denne. Ejer af Kaningårdsvej 40A ønsker ikke at
nedrive sin bolig på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at udvalgets beslutning, såfremt der bliver
tale om dispensation, ikke vil kunne eksekveres, før lokalplan 232 er endelig
vedtaget og offentliggjort.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er myndighedsbehandling og løses indenfor de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
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Byplanudvalget den 16. januar 2013
Vedtaget at fastholde at imødekomme det ansøgte, af hensyn til ejendommens
særlige historie, idet der i en meget lang periode har været to boliger på matriklen.
(B) stemmer imod, idet (B) ønsker en undersøgelse af muligheden for tilkøb af jord,
så grundenes areal når op på den for lokalplanen gældende minimumstørrelse.
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8
Virumgårdsvej 8A, Citroen principiel godkendelse
.

Sagsfremstilling
På baggrund af Byplanudvalgets beslutning af 12. september 2012, jf. den sagen
vedlagte protokoludskrift, har ejer af Virumgårdsvej 4-8 fremsendt den sagen
vedlagte fornyede ansøgning med et mere detaljeret projekt, der vises i farver og
med facadematerialer på perspektivtegninger set fra flere vinkler.
Der søges om principiel tilladelse til etablering af biludstillingsbygning mv. på
ejendommene Virumgårdsvej 4-8 samt sammenlægning af 3 matrikler (forslag 2).
Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 86, jf. herved det vedlagte notat af 3.
december 2012 om planforhold mv. samt sagsfremstillingen til udvalgets
behandling den 12. september 2012.
Det ansøgte har været sendt i høring i lokalområdet, jf. det sagen vedlagte
indsigelsesskema.
Sagen er siden Byplanudvalgets behandling den 12. september 2012 indklaget til
Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har afgjort, at der ikke pt. er grundlag for
klage, idet kommunalbestyrelsen ikke har truffet en endelig beslutning. Afgørelsen
vil kunne indklages efter de almindelige principper, når der foreligger en egentlig
afgørelse.
Som anført i forbindelse med sagsfremstillingen til udvalgets behandling den 12.
september 2012, finder forvaltningen, at en dispensation i det konkrete tilfælde ikke
i sig selv er et brud med lokalplanens principper, idet der er tale om en forholdsvis
begrænset del af lokalplanens samlede areal, hvorfor forvaltningen peger på, at en
muliggørelse af et vist udstillings/salgsareal i området kan indpasses i det lokale
miljø.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget principgodkender den ansøgte afvigelse fra
anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 86 (§1).
Byplanudvalget den 16. januar 2013
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Godkendt.
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9
Bygning 233 - Nedrivning
.

Sagsfremstilling
Der er søgt om nedrivning af en tidligere daginstitution beliggende på Nordvej 233
i det nordvestlige hjørne af DTU´s område.
Da der er stillet spørgsmål til bevaringsværdien af ejendommen, forelægges sagen
for Byplanudvalget.
Bygningen er et nul-energihus. Ifølge ansøger har den på det seneste været brugt til
forsøg og har huset gæsteundervisere, men har nu udtjent sit formål og står ubrugt
hen.
Bygningen er fra 1976 og er på 222 m². Fotos af bygningen er vedlagt.
Ejendommen er beliggende i lokalplan 228 for Danmarks Tekniske Universitet,
Campus Lyngby. Ifølge lokalplanen er der kun to bevaringsværdige bygninger, som
ikke inkluderer Bygning 233.
I Kulturarvsstyrelsens database over fredede & bevaringsværdige bygninger er
bygningen registeret med bevaringsværdi 5. Ifølge Kommuneplanen er det kun
bygninger, der har bevaringsværdi 1-4, som er bevaringsværdige.
Lokalplan 228 er fra 2011 og erstattede lokalplan 196, som blev vedtaget i 2005.
Heller ikke i lokalplan 196 var bygningen udpeget som bevaringsværdig.
Selvom bygningen er offentligt ejet, er den ikke omfattet af "bekendtgørelse om
orientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller salg til privat af
visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje", da bygningen er mindre end 50
år gammel og ikke udpeget som bevaringsværdig.
En nedrivning kan derfor kun forhindres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Der
vil i givet fald skulle omprioriteres mellem planlægningsopgaverne.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives tilladelse til nedrivning.
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Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt.
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10
Vintappervej 2 - Støjabsorberende hegn langs skel mod Lyngby Hovedgade
.

Sagsfremstilling
Ejer ansøger om opsætning af støjabsorberende hegn, støjværn, langs ejendommen
Vintappervej 2s vestlige skel mod Lyngby Hovedgade, jf. det sagen vedlagte
materiale. Baggrunden er gener fra trafikstøj, indbliksgener og henkastet papiraffald
på vej.
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 2.1.63 for Vintappervej, vest.
Kommuneplanrammen fastsætter, at hegning skal ske på en sådan måde, at området
får en grøn karakter. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller
byplanvedtægt.
Ejendommen udgøres af 2 matrikler, matr. 2cs, og matr. 223. Den ene har tidligere
ligget i Gentofte Kommune.
Det ansøgte støjværn ønskes opsat langs ejendommens 91 m lange skel mod
Lyngby Hovedgade.
Ansøgningen opstiller flere alternative placeringer dels foran skel, på vejareal, dels
på egen grund. Om opstilling på egen grund er det af ejer oplyst, at det vil
nødvendiggøre fældning af en del af de træer, der står i et 5 m bredt bælte langs
skel. Ejer oplyser endvidere, at der er faldende terræn fra skel og ind på grunden.
Støjværnet udgøres af elementer og får en samlet højde på 2,1 m, svarende til 2
moduler à 0,9 m opsat på en 30 cm sokkel. Ansøger forventer at plante efeu langs
støjhegnet. Støjværnet er uigennemsigtigt året rundt. Ansøger oplyser at have
tilstræbt visuel overensstemmelse af støjværnet med modstående ejendoms
(Mariebjerg Kirkegård) grønne udtryk mod vej (bøgehæk med trådhegn i).
Vedrørende ejendommens restriktioner og konsekvenser heraf: Der er på matr. 223
tinglyst deklaration af 21.09.1921, der fastsætter bestemmelser om hegn, forbud
mod bebyggelse og forbud mod udstykning med Gentofte Kommune som
påtaleberettiget. Der er indhentet udtalelse fra Gentofte Kommune, hvoraf det
fremgår, at der derfra ikke vil blive givet tilladelse til opstilling på vejareal.
Gentofte Kommune ønsker derudover ikke at håndhæve sin påtaleret i forhold til
deklaration tinglyst 21.09.2012 om højden af hegn på 1,3 m og godkendelse af
hegnets udformning, men anbefaler, at der, såfremt der meddeles tilladelse til
opførelse af værnet, tinglyses nedrivningsdeklaration, da støjværnet bliver
beliggende inden for tinglyst vejbyggelinje og værnet er af dyrere karakter.
Der er på matr. 2cs tinglyst deklaration af 03.05.1916. Deklarationen fastsætter, at
der kan opsættes et trådhegn på landevejens areal efter nærmere specifikationer.
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Arealet på ca. 220 m² tilhører uforandret landevejen og er kun midlertidigt overladt
til ejeren af matr. 2cs på nærmere betingelser, og skal når som helst flyttes eller
fjernes fra landevejens grund. Støjværnet er en konstruktion, der ikke kan sidestilles
med et trådhegn, og støjværnet kan ikke placeres, hvor eksisterende trådhegn jf.
deklaration af 03.05.1916 er placeret. Lyngby-Taarbæk Kommune har påtaleretten.
Det anbefales af juridisk afdeling, at deklaration tinglyst 03.05.1916 vedr. ret til
opsætning af trådhegn uden for egen grund og anvendelse af ca. 200 m² vejareal
som del af Vintappervej 2s have aflyses i sin helhed.
Der er på ejendommen tinglyst vejbyggelinje på 17,5 m i forhold til Lyngby
Hovedgades vejmidte, jf. deklaration tinglyst den 23.01.1931 lb nr. 11593.
Vejbyggelinjen er beliggende ca 1½ m inden for ejendommens skel. Ved tilladelse
foreslås nedrivningsdeklaration, hvilket også anbefales af Gentofte Kommune.
Ejendommen er ikke omfattet af bestemmelser jf. naturbeskyttelsesloven, hvor det
ansøgte ønskes opført. Der er ikke fastsat bevaringsbestemmelser for
bevoksning/træer på ejendommen.
Vedrørende relevant lovgivning: Opførelse af støjværnet kræver byggetilladelse, jf.
BR10 kap. 1,2, stk 1, nr. 6. Såfremt der meddeles tilladelse, vil der blive stillet
vilkår om, at støjværnet skal fremstå beplantet med efeu.
Hegnsloven fastsætter, at hegn, der opføres mod vej, skal opføres helt på egen
grund. Beplantning skal til enhver tid holdes inden for skelgrænsen. Det samme
gælder for fundamenter under terræn. Støjværnet bør således opføres på egen
grund, trukket 0,3 m tilbage fra skel, så den påtænkte bevoksning kan holdes på
egen grund.
Grundejer kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i
udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning, jf. hegnslovens bestemmelser.
Hegnsloven fastsætter, at hegn almindeligvis må være op til 1,8 m høje.
Vejloven fastsætter ikke bestemmelser om højde af hegn.
Det er forvaltningens vurdering, at et læhegn/støjværn på dette sted vil være en
betydelig visuel forandring i området, men samtidig er der også forståelse for, at
ejendommen, der ligger lavt i forhold til Lyngby Hovedgade, må vurderes som
relativt støjgeneret.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:
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1. forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med henblik på udstedelse af
byggetilladelse til støjværnet på betingelse af, at det ikke opføres nærmere
vestligt skel end 0,3 m og med en maksimal højde i forhold til vejens niveau på
1,8 m.
2. der kræves tinglyst nedrivningsdeklaration for støjværnet grundet tinglyst
vejbyggelinje.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Ad 1.-2. Godkendt.
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11
Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209
.

Sagsfremstilling
Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen 205-209 blev senest drøftet i
Byplanudvalget den 13. april 2011, hvor udvalget besluttede, at det fremlagte
projektforslag ønskedes reduceret til max. 3 etager og at bebyggelsesprocenten
ligeledes ønskedes reduceret, jf. protokoludskrift (bilag).
Der fremlægges derfor et revideret projektforslag (bilag). Det fremlagte
projektforslag imødekommer de ønskede reduktioner både i kvadratmeter og i
bebyggelsesprocent.
2

Det nye projektforslag omfatter i alt ca. 6.160 m erhverv fordelt på 3 etager. Heraf
2
udgør servicestationen ca. 680 m . Således er projektet reduceret med 1 etage og
2
1.590 m . Der skal udelukkende etableres erhverv på området. Erhvervet spænder
fra administration til kontor, liberalt erhverv, IT-software produktion, klinikker,
herunder sundhedscenter, lægehus og bilsalg og biludstilling - sidstnævnte aktivitet
vil dog ikke omfatte udendørsarealerne. Bebyggelsen organiseres således, at der
kan etableres op til 3 lejemål. Projektet har en bebyggelsesprocent på 108.
Projektets arkitektoniske fremtræden forbliver stort set uændret med tre roterede
volumener, der skyder sig ind i hinanden. Bebyggelsen har fortsat afrundede
hjørner og skiferbeklædte facader. Derudover er afstanden til naboerne blevet
markant større, mod vest op til 4 m og mod nord med 6 m større afstand i forhold til
tidligere projektforslag.
Forvaltningen vurderer, at projektet skaber en lettere forøget trafik, som primært vil
foregå i hverdagene om morgenen og om eftermiddagen grundet bebyggelsens
anvendelse. De nødvendige mindre ændringer i vejforholdene, som projektet
kræver, afholdes af bygherre.
På grunden findes 3 tinglyste vejbyggelinjer. Projektet overskrider disse, hvorfor en
gennemførelse af projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra
byggelinjerne eller at de ophæves. Desuden findes servitutarealer langs en
nedgravet kloakledning langs vestskellet.
Forhøringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der skal udarbejdes en
miljørapport for emnerne trafik, jord og grundvand. Det vil ske i forbindelse med
lokalplanen.
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Projektets to sydlige matrikler ligger inden for Kommuneplanens rammeområde
4.1.91 (Kongevejen 205-207), som er udlagt til erhvervsområde med en maksimal
bebyggelsesprocent på 45 og et maksimalt etageantal på 2. Projektets nordlige
matrikel ligger inden for rammeområde 4.1.84 (Kongevejen, nord), som er udlagt
til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og et maksimalt
etageantal på 1½. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på
disse punkter, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med
lokalplanen.
Inden der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg skal der gennemføres en
forhøring, da den nye anvendelse til erhvervsformål på boligparcellen er en ændring
af kommuneplanens hovedstruktur.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for så vidt angår grundlag for lokalplan.
Økonomiudvalget for så vidt angår grundlag for kommuneplantillæg.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, for så vidt angår Byplanudvalgets område:
1. at det fremlagte reviderede projektforslag af den 4. december 2012 fra Holscher
Arkitekter kan danne grundlag for en ny lokalplan efter der er gennemført en
forhøring,
og for så vidt angår Økonomiudvalgets område:
2. at der i henhold til Planlovens § 23 indkaldes ideer og forslag m.v. med henblik
på planlægningsarbejdet.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Ad 1. Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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12
DTU bygning 330 - Dispensation vedr. pavillonby
.

Sagsfremstilling
På Byplanudvalgets møde d. 14. november 2012 udgik sagen vedr. ansøgning om
forlængelse af dispensation til pavilloner til kollegiebrug, jf. det sagen vedlagte
protokoludskrift.
DTU er fremkommet med nye oplysninger, som er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vil efter nærmere drøftelser med DTU forelægge sag for
Økonomiudvalget, der beskriver eventuelle økonomiske konsekvenser for
kommunen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der meddeles den ønskede dispensation vedr.
bygningsreglementets regler mv. til bibeholdelse af Campus Village indtil
udgangen af 2015.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Vedtaget, at der meddeles dispensation for 6 måneder, og at der ikke kan forventes
yderligere dispensation, medmindre der foreligger konkret forslag til afløsning af
pavillionbyen.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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13
Ravnholmvej 18 - Ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser
om facademateriale mv.
.

Sagsfremstilling
Sagen genoptages fra udvalgets behandling af sagen i oktober 2012, hvor sagen
udsattes med henblik på at sikre bedre overensstemmelse med lokalplanen, jf.
protokoludskrift (bilag).
Der er fra ansøger den 18. december 2012 modtaget revideret projekt, jf. det sagen
vedlagte materiale.
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 5.1.43 for Lundtofte
landsby. Rammen fastsætter bl.a., at områdets helhedspræg og landsbykarakter skal
bevares.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 207 for Lundtofte Landsby i Lundtofte Bydel.
Det er lokalplanens formål at sikre de tilbageværende bevaringsværdier i Lundtofte
Landsby. Lokalplanen fastsætter bl.a. en bebyggelsesprocent på 25 og maks.
etageantal på 1½, byggelinje 5 m fra vejskel, at facadehøjden ikke må overstige 3
m, målt fra eksisterende omliggende terræn, at den samlede højde ikke må overstige
8 m, at tage skal være symmetriske sadeltage med hældning på mellem 45 og 55
grader, samt materialebestemmelser for ydervægge, tage, døre og vinduer mm.
Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til
udformning, materialevalg, farve mv.
Projektet er nu ændret til et et-plans hus med sadeltag med høj rejsning og loft til
kip og med udestue mod nord i forlængelse af beboelseshuset. Kælder og 1.sal med
kviste er således udgået af projektet. Bebyggelsen er udformet som et langt legeme,
der mod vest fremstår som en facade med tagflade med aftagende højder og mod
øst fremstår som sammensatte, forskudte legemer, der gradvist mindskes. Der er
ikke ansøgt om dispensationer i forbindelse med det reviderede projekt
Det fremgår, at det ansøgte projekt har en bebyggelsesprocent på 24,9, er på 88,4
m² og dertil udestue på 16,9 m², er beliggende 5 m fra vej, har en facadehøjde på 3
m målt fra eksisterende terræn, har en maks højde på 6,93 m målt fra eksisterende
terræn, har en husdybde på 5,4 m, en samlet længde på 22,43 m, har taghældninger
på henholdsvis 52 grader for beboelseshuset og 45 grader for udestuen, at
udvendige bygningssider udføres som skalmur i tegl med puds, at taget dækkes
med røde vingetegl ilagt 11 ovenlys , at også udestuen er vist med samme
tagsignatur, at vinduer og døre udføres i hvidmalet træ, at projektet overholder
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skelafstande og de skrå højdegrænseplan mod naboer, samt at der ikke udføres
terrænregulering.
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte overholder lokalplanens
bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens omfang og placering samt
bebyggelsens ydre fremtræden.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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14
Meddelelser til Byplanudvalget den 16-01-2013
.

1. Status vedrørende Fortunens Ponycenter
Drøftelser med ejer pågår og der arbejdes på sagen med henblik på forelæggelse for
udvalget medio 2013. Se endvidere det vedlagte referat af møde den 4. december
2012 om udvikling af Fortunens Ponycenter.
2. Orientering om møde den 17. december 2012 ang. underskriftindsamling
vedr. etablering af vekselkontor på Jernbanepladsen 10
Som følge af Byplanudvalgets afgørelse den 12. september 2012 om afslag på
ansøgning om etablering af vekselkontor på Jernbanepladsen 10, er der af de
erhvervsdrivende i Likørstræde foretaget en underskriftindsamling blandt
erhvervsdrivende i Likørstræde, på Jernbanepladsen og på Lyngby Hovedgade med
ønske om, at Forex bliver en del af Likørstræde/Jernbanepladsen 12A.
Der har derfor den 17. december 2012 været afholdt et møde mellem
Byplanudvalgets formand, ejer af ejendommen og repræsentanter for
underskriftsindsamlingen. Referat af mødet er vedlagt til orientering.
Byplanudvalget den 16. januar 2013
Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. (V) foreslår, at meddelelsespunkt 2 ophøjes til sag på indeværende møde.
2 stemmer for (V)
4 stemmer imod (A+F+B+C)
(A) foreslår, at meddelelsespunkt 2 optages som sag på næstkommende møde.
4 stemmer for (A+B+V)
2 stemmer imod (F+C), idet sagen er afgjort.
Forvaltningen anmodes om at udarbejde et notat om konsekvenserne af en eventuel
dispensation.

Åbent punkt Byplanudvalget den 16-01-2013, s.32

Forvaltningen gav endvidere en mundtlig orientering om kommunens støtte til
DTUs planlagte ansøgning om prækvalificering vedr. etablering af nationalt
testcenter for vandteknologi.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Byplanudvalgets møde 16. januar 2013
Bilag 1.1.
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Bilag 2.1
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Emne og begrundelse

Nuværende bestemmelse i lokalplanen

Forslag til ny bestemmelse

Anvendelse af børneinstitutionen Taarbæk Pkt. 7.1.1:
Pkt. 7.1.1 rettes til:
Strandvej 84
"Området må kun anvendes til tæt-lav og åben- ”Området må kun anvendes til tæt-lav
Kommunalbestyrelsen besluttede den 1.
lav bebyggelse som helårsboliger, fælleshus og bebyggelse som helårsboliger, fælleshus samt
november 2012 at samle børnehusene på
institutioner for børn, unge og ældre. Ved åben- institutioner for børn, unge og ældre.”
Taarbæk Strandvej 84 (delområde 5).
lav bebyggelse må der højst indrettes 2 boliger
Pkt. 7.2.1 slettes.
med vandret lejlighedsskel på hver ejendom.
Lokalplanens forslag til udstykning er således
Ved tæt-lav bebyggelse må der højst indrettes Pkt. 7.3.2 slettes.
ikke aktuel og foreslås fjernet fra
Pkt. 7.4.1 slettes.
1 bolig pr. ejendom."
bestemmelserne.
Pkt. 7.4.2 slettes, og erstattes med nyt pkt.
7.4.1 med følgende ordlyd:
Pkt. 7.2.1:
"Der kan ske frastykning af del af matr. nr. 5a ”Pkt. 7.4.1: Der må udover de i pkt. 7.4.3
Taarbæk By, Taarbæk som vist på kortbilag 5. garager, carporte udhuse og småbygninger
Frastykningen må samlet ikke være større end opføres yderligere max. 100 etagemeter inden
for området. Bebyggelse må opføres i op til 1
1.000 m² eksklusiv vejareal. Den frastykkede
del kan udstykkes i 2 ejendomme som hver skal etage med udnyttelig tagetage.”
være mindst 400 m² eksklusiv vejareal."
Bestemmelsernes nummerering
Pkt. 7.3.2:
konsekvensrettes.
"Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig Kortbilag 5 fjernes.
ved ny bebyggelse."
Pkt. 7.4.1:
"På de nye ejendomme, som er udstykket i
henhold til pkt. 7.2.1 må der etableres åben-lav
bebyggelse som helårsboliger med højst 2
boliger med vandret lejlighedsskel på hver
ejendom."
Pkt. 7.4.2:
"Der må udover de i pkt. 7.4.4 garager,
carporte, udhuse og småbygninger opføres
yderligere max. 100 etagemeter inden for
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området. Jf. dog pkt. 7.4.1 og 7.4.3.
Bebyggelse må opføres i op til 1 etage med
udnyttelig tagetage."
Anvendelsen af Taarbæk Kro
Lokalplanen fastsætter i pkt. 5.1.5 at
Pkt. 5.1.5:
ejendommen, hvor kroen er beliggende kun må
anvendes til:
"Matr. nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk (Taarbæk
Strandvej 102) må kun anvendes til
”Publikumsorienteret service og butikker til
publikumsorienteret service og butikker til
detailhandel, restaurant og café samt kulturelle detailhandel, hotel, restaurant og café samt
formål f.eks. foreningsvirksomhed, udstilling og kulturelle formål f.eks. foreningsvirksomhed,
foredrag samt funktioner relateret hertil.
udstilling og foredrag samt funktioner relateret
Indretning af funktionerne må ske mod alle
hertil. Indretning af funktionerne må ske mod
omgivende sider. Der må indrettes boliger på
alle omgivende sider.
ejendommen. Arealet af boligerne må ikke
overstige 75 % af ejendommens samlede
Der må indrettes boliger på ejendommen.
etageareal. Der må højst etableres 6 boliger.
Arealet af boligerne må ikke overstige 75 % af
ejendommens samlede etageareal. Der må
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 65.
højst etableres 6 boliger."
Grunden er på 1.280 m².
De foreslåede bestemmelser giver derved
mulighed for, at der kan etableres op til 624 m²
bolig og 208 m² til anden anvendelse.
I dag er ejendommen registreret med 882 m²
erhverv og 60 m² bolig.

Pkt. 5.1.5, 2. afsnit rettes til:
”Der må indrettes boliger på ejendommen.
Arealet af boliger må ikke overstige 35 % af
ejendommens samlede etageareal. Der må
højst etableres 3 boliger. Boligerne må ikke
etableres i stueetagens facade mod havnen.
Pkt. 5.4.3 rettes til:
”Bebyggelse må opføres i højst 1 etage med
udnyttelig tagetage. Bygningshøjden på matr.
nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk (Taarbæk Kro) må
ikke overstige 7 m.”
Pkt. 5.4.9 rettes til:
”Der må ikke etableres tagterrasser. Dog er det
tilladt på matr. nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk
(Taarbæk Kro) at etablere tagterrasse mod
øst.”

Miljø og Plan finder dog, at andelen af boliger
kan reduceres til at udgøre max. 35 % af det
samlede etageareal og max. 3 boliger. Den
maksimale højde på bebyggelse foreslås til 7 m,
med henblik på at få en rimelig loftshøjde.
Det foreslås også at præcisere, at boliger ikke
må placeres i stueetagen mod havnen, da
denne bør udnyttes til mere
publikumsorienterede anvendelser. Med samme
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begrundelse foreslås det, at der bør gives
mulighed for en tagterrasse mod
havnen/vandet.
Anvendelse af strandlodder i delområde 2
og 7
Lokalplanen fastætter særlige regler for en
række små matrikler mod Øresund i delområde
2 og 7. Bestemmelserne er en videreførelse af
nedenstående bestemmelse i Lokalplan 83
vedtaget 22. august 1988:
Ejendommene matr. nr.e 2fø, 2hq, 2hr, 2ht,
2lx, 2lz, 2læ og 6l er strandlodder og må ikke
selvstændigt bebygges med
beboelsesbygninger, men kun med bygninger
beregnet for kortere ophold, såsom badehuse
og lignende.”
Hensigten med bestemmelsen er at undgå
større byggeri, som kan fremstå markant på
kystskråningen. Derfor udlægges der også
byggefri zoner samt et krav om max. 2 etager
over terræn og højst én kælderetage for
boligbebyggelse.

Pkt. 4.4.10:

Pkt. 4.4.10 rettes til:

"Matr. nr. 2fø, 2lx, 2lz, 2læ og 6l, jf. kortbilag
2A, må kun bebygges med mindre bygninger til
badeformål. Bygningerne må opføres i højst 1
etage."

”Matr. nr. 2fø, 2lx, 2lz, 2læ, og 6l Taarbæk By,
Taarbæk, jf. kortbilag 2A, må kun bebygges
med mindre bygninger til badeformål.
Bygningerne må opføres i højst 1 etage og
etagearealet må ikke overstige 20 m².”

Pkt. 9.4.3:

Pkt. 9.4.3 rettes til:
"Matr. nr. 2hq og 2hr Taarbæk By, Taarbæk, jf.
kortbilag 2A, må ikke bebygges udover med
"Matr. nr. 2hq og 2hr Taarbæk By, Taarbæk, jf.
mindre bygninger til badeformål. Bygningerne kortbilag 2A, må kun bebygges med mindre
må opføres i højst én etage."
bygninger til badeformål. Bygningerne må
opføres i højst 1 etage og etagearealet må ikke
overstige 20 m²."

Det foreslås, at bestemmelsen suppleres med et
maksimalt areal for bygningerne på 20 m² så
"mindre bygninger" ikke vil blive en vurdering
fra gang til gang.
Anvendelse af Bellevue Strandbad
Lokalplanen fastsætter i pkt. 8.1.1 området ved Pkt. 8.1.2:
Bellevue Strandbad anvendelsen til offentligt
formål som rekreativt grønt areal.
"Eksisterende bygning på matr. nr. 1aa
Jægersborg Dyrehave, Taarbæk (Taarbæk
Bestyrelsen for Bellevue Strandbad har i
Strandvej 2) må kun anvendes til

Pkt. 8.1.2 rettes til:
”Eksisterende bygninger på matr. nr. 1aa
Jægersborg Dyrehave, Taarbæk (Taarbæk
Strandvej 2) og matr. nr. 1a Taarbæk By,
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samarbejde med Kulturstyrelsen udarbejdet en publikumsorienteret service defineret som café
helhedsplan for renovering af Bellevue
og restaurant eller anden udflugtsrelateret
Strandbad. I planen indgår en mulighed for at funktion."
benytte bygningerne til ”fitness-welness” og
fritidsklubber samt liberalt erhverv såsom
”sommersalg” eller café.
Det foreslås derfor, at lokalplanen giver
mulighed for denne anvendelse som det ses i
lokalplanens pkt. 8.1.2 for Den Gule Cottage.
Det foreslås, at imødekomme forslaget, så
bygningerne på Bellevue Strandbad gives
samme muligheder som Den Gule Cottage.

Taarbæk (Taarbæk Strandvej 14a mfl.) må
desuden anvendes til publikumsorienteret
service defineret som café og restaurant eller
anden udflugtsrelateret funktion.”
Projektet beskrives desuden kort i lokalplanens
redegørelse.

Anvendelse af delområde 5
Det foreslås, at der tilføjes ”søbadet” da denne Pkt. 7.1.2:
funktion også indgår i delområdets anvendelse.
”Området må desuden anvendes til fritids- og
klubformål relateret til jollehavnen”.

Pkt. 7.1.2 rettes til:
”Området må desuden anvendes til fritids- og
klubformål relateret til jollehavnen og søbadet.”

Pkt. 7.4.4:

Pkt. 7.4.4 rettes til:

"Der må opføres garager, carporte, udhuse og
lignende småbygninger til områdets drift. F.eks.
mindre faciliteter tilknyttet jollehavnen.
Bygningerne må ikke være højere end 4 m."

”Der må opføres garager, carporte, udhuse og
lignende småbygninger til området drift. F.eks.
mindre faciliteter tilknyttet jollehavnen og
søbadet. Bygningerne må ikke være højere end
4 m.”
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Opdeling til 2 boliger
Lokalplanen indeholder et forbud mod opdeling i Pkt. 6.1.1 og 9.1.1:
2 boliger i delområde 2, 4, 7 og 8. Område 2, 4
og 7 består primært af større villaer på store
"Området må kun anvendes til åben-lav
grunde. Delområde 8 er rækkehuse.
bebyggelse som helårsboliger. Der må højst
indrettes 1 bolig på hver ejendom".
Delområde 7 består af 18 ejendomme hvoraf de
8 er opdelt i 2 boliger.

Pkt. 6.1.1 og 9.1.1 rettes til:
”Områderne må kun anvendes til åben-lav
bebyggelses som helårsboliger. Der må højst
indrettes 2 boliger med vandret lejlighedsskel
på hver ejendom”.

Muligheden for opdeling til 2 boliger kun bør ske
med vandret skel, så ejendomme ikke kan
udstykkes og derved fortætte området over tid.
En opdeling vil betyde flere biler og derved
mere parkeringsareal og flere carporte/garager.
Opdelingen bør derfor kun finde sted, hvor det
ikke vil ændre områdets karakter væsentligt.
Opdelingen kan finde sted i delområde 4 og 7,
hvor bebyggelsen ligger på forholdsvist store
grunde, hvor der er bedst plads, og hvor det
ikke vil forringe udsigten til Øresund.
Bebyggelsesprocenter og
matrikelstørrelser
Det foreslås, at der med baggrund i et ønske
om at bevare områdets karakter kan ske en
forhøjelse af bebyggelsesprocenten for den del
af delområde 1, som ligger sydøst for
Strandvejen. Disse ejendomme har i snit en
bebyggelsesprocent på 40 - 42.

Pkt. 3.2.1:

Kortbilag 2A, 2B og 3 rettes, så delområde 1
sydøst for Strandvejen bliver til delområde 1A.
Jf. vedlagte kortbilag 2A og 2B.

Pkt. 3.2.1 rettes til:
"Grundstørrelserne i delområde 1 må ikke være
mindre end 600 m² eksklusiv vejareal. I
”Grundstørrelserne i delområde 1 og 1A må ikke
delområde 1A må grundstørrelserne ikke være være mindre end 600 m² eksklusiv vejareal.”
mindre end 500 m² eksklusiv vejareal."

Pkt. 3.4.1 rettes til:
Der foreslås desuden en mindstegrund-størrelse Pkt. 3.4.1:
på 600 m² for både delområde 1A og den
" I delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke ”I delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke
sydøstlige del af delområde 1, da dette tilsvarer overstige 35 for den enkelte ejendom, og i
overstige 35 for den enkelte ejendom.
den eksisterende gennemsnitlige
delområde 1A må bebyggelsesprocenten ikke
grundstørrelse.
I delområde 1A må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 40 for den enkelte ejendom."
overstige 40 for den enkelte ejendom. For
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Da der er en række bebyggede ejendomme i
den sydøstlige del af delområde 1A, som er
ganske små (mellem 100 – 400 m²) bør disse
gives mulighed for at bevare det eksisterende
etageareal. Det foreslås derfor, at der
fastsættes en bebyggelsesprocent på 40 for
ejendomme under 400 m², dog med tilladelse
til altid at kunne opføre et etageareal
tilsvarende det eksisterende etageareal.

ejendomme med en grundstørrelse på under
400 m² må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 40, dog er det altid tilladt at opføre et
etageareal svarende til det eksisterende
etageareal.”
Ved lokalplanens endelige vedtagelse foretages
en mere hensigtsmæssig nummerering af
delområderne så delområde 1A bliver til
delområde 2 og de efterfølgende
delområdenumre derved rykkes et tal op.

Mulighed for liberalt erhverv
Anvendelse til lægepraksis defineres i
kommuneplanen som ”liberalt erhverv”.

Pkt. 5.1.3 og 11.1.2:

"Der kan inden for delområdet indrettes anden
Indenfor kategorien ”liberalt erhverv” hører:
publikumsorienteret service defineret som
Klinik (læge, tandlæge og lign.), kontor
håndværkspræget detailhandel (f.eks.
(advokat, revisor, ejendomsmægler og lign.) og kunsthåndværk, frisør, vaskeri og lign.),
tegnestue (rådgivende ingeniør, arkitekt og
detailhandelslignende funktion (f.eks. apotek,
reklamebureau og lign.).
bank og lign.) samt hotel, restaurant og café."
Lokalplanen fastsætter ikke denne anvendelse i
delområde 3 og 9 og heller ikke i
kommuneplantillæg 11/2009.
Liberalt erhverv bør indgå som en mulighed i
kommuneplantillægget og
anvendelsesbestemmelserne for delområde 3
og 9 for at kunne understøtte ønsket om et
levende bysamfund.

Pkt. 5.1.3 (delområde 3) og 11.1.2 (delområde
9) rettes til:
”Der kan inden for delområdet indrettes anden
publikumsorienteret service defineret som
håndværkspræget detailhandel (f.eks.
kunsthåndværk, frisør, vaskeri og lign.),
detailhandelslignende funktion (f.eks. apotek,
bank og lign.), liberalt erhverv (f.eks. klinik,
kontor og tegnestue) samt hotel, restaurant og
café.”
Kommuneplantillæg 11/2009 ramme 7.1.80
suppleres under ”anvendelse” med:
”Liberalt erhverv, defineret som klink (læge,
tandlæge og lign.), kontor (advokat, revisor,
ejendomsmægler og lign.) og tegnestue
(rådgivende ingeniør, arkitekt og
reklamebureau og lign.).
Teksten konsekvensrettes i
kommuneplantillægget og i lokalplanens
"Forhold til anden planlægning".
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Forbud mod solceller
Lokalplanen fastsætter et generelt forbud mod
etablering af solfangere / solceller på
bevaringsværdige bygninger. Dette er fastsat
for at fastholde bygningernes arkitektoniske
værdi, i det solceller kan være et ganske
markant element på tagfladen.

Pkt. 3.5.4, 4.5.4, 5.5.4, 6.5.4, 9.6.4 og 10.6.6: Bestemmelserne ændres ikke.
"Der må ikke etableres solfangere/solceller på
bygningerne. Etablering af parabolantenner
forudsætter kommunalbestyrelsens
godkendelse."

Der indarbejdes i stedet en beskrivelse i
lokalplanens redegørelse,om at solceller kan
tillades i de tilfælde, hvor de ikke forringer
husets bevaringsværdi.

Kommunen samarbejder med Bygningskultur
Foreningen om at gennemgå alle kommunens
bevaringsværdige bygninger med værdi 4 for at
se hvilke der skal opgraderes til 3´ere. Det
betyder, at andelen af bevaringsværdige
bygninger reduceres væsentligt til de allermest
bevaringsværdige bygninger. Disse bør derfor
sikres bedst muligt. Opsætning af solceller
skaber risiko for at bevaringsværdien mindskes.
Trods udviklingen af nye produkter, er
produkterne endnu ikke altid realistiske at
anvende pga. deres høje pris, som gør
anlæggene svære at ”tjene ind”.
Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan ske
en dispensation, såfremt det vurderes ud fra et
helt konkret projekt, at solcellerne ikke vil
forringe husets bevaringsværdi.
Forbuddet bør fastholdes, men der kan indgå en
beskrivelse i lokalplanens redegørelse om ,at
solceller kan tillades i de tilfælde, hvor de ikke
forringer husets bevaringsværdi.
Taget på etageejendommen Taarbæk Strandvej 11.6.1, 3. afsnit:
91A er to-delt og består af et næste lodret
mansardtag belagt med røde vingetagsten.
"Tage skal fremstå beklædt med røde, matte
Herover er et fladere tagareal beklædt med
vintetagsten."
tagpap.

Pkt. 11.6.1, 3. afsnit rettes til:
”Tage skal fremstå beklædt med røde, matte
vingetagsten og tagpap. Der kan etableres et
samlet solcelle/solfangeranlæg på den del af
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Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig 11.6.1, 5. afsnit:
og lokalplanforslaget indeholder et forbud mod
etablering af solceller/solfangere.
"Der må ikke etableres solfangere/solceller på
de bevaringsværdige bygninger. Etablering af
Miljø og Plan vurderer, at det øverste tagareal parabolantenner forudsætter
kan benyttes til solceller/solfangere i det
kommunalbestyrelsens godkendelse."
etableringen ikke vil være så synlig og ikke vil
have indflydelse på husets bevaringsværdi.

taget, som ikke er mansard. Etableringen
forudsætter kommunalbestyrelsens
godkendelse.”
I pkt. 11.6.1, 5. afsnit fjernes:
”Der må ikke etableres solfangere/solceller på
de bevaringsværdige bygninger”.

Udlæg/etablering af parkeringspladser
Formuleringen om etablering af
parkeringspladser betyder ikke, at kommunen
efter lokalplanens vedtagelse vil kræve
etablering af yderligere pladser. Et eventuelt
krav om etablering vil først komme på tale ved
en konkret byggesagsbehandling, hvor der
søges om udvidelse af boligarealet.
Kravet om etablering af parkeringspladser ved
etageejendomme sker, fordi der er tale om
større ejendomme, hvor disponering af
friarealerne skal ses som en helhed.

Pkt. 3.3.2, 4.3.2, 6.3, 7.3.2, 9.3.2 og 10.3.2:

Pkt. 3.3.2, 4.3.2, 6.3, 7.3.2, 9.3.2 og 10.3.2
rettes til:

"Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser
pr. bolig på egen grund ved ny bebyggelse."
" Der skal etableres 2 parkeringspladser pr.
bolig på egen grund ved ny bebyggelse."
Pkt. 5.3.2:
Pkt. 5.3.2 rettes til:
"Der skal udlægges areal til 1 parkeringsplads
pr. bolig på egen grund ved ny bebyggelse."
"Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig
på egen grund ved ny bebyggelse."

For at opnå en mere ens administration i
området foreslås det, at der gælder et krav om
etablering af parkeringspladserne for alle
delområder.
Krav om etablering medfører også, at pladser,
som bliver etableret efter lokalplanens
vedtagelse ikke kan nedlægges uden
dispensation.
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Byggefri zone
Becksvej 8 er sammenbygget med flere huse, Kortbilag 3 viser en byggefri zone langs kysten Kortbilag 3 rettes, så den byggefri zone
der samlet udgør et af de karakteristiske
og ind i området.
reduceres. På kortbilaget angives desuden at
bebyggelsesmønstre i Taarbæk. I
den byggefri zone flugter udestuen mod vandet
lokalplanforslaget har man forsøgt at sikre, at
samt husrækkens facader mod syd. Det
ny bebyggelse opføres i flugt med de øvrige
markeres på kortbilaget, at den byggefrizone
huse ved at udlægge byggefri zoner, som dels
mod vandet på dette sted ikke er 5 m.
er en 5 m bred byggefri zone langs kysten, dels
er større byggefri zoner inde i området.
Jf. kortbilag 3.
På side 33 i noten til bestemmelsen om de
byggefri zoner står:
”….Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der
kan etableres pergolaer, drivhuse, havemure,
udhuse og lignende småbygninger i de byggefri
zoner.”
Becksvej selv er ikke omfattet af udsigtkile, da
vejen er for smal til, at man kan få et reelt
udkig til Øresund.
Den foreslåede byggefri zone kan reduceres, så
den kun flugter udestuens facade mod vandet
og husrækkens facader mod syd. Reduktionen
vil forsat sikre at bebyggelse opføres med
flugtende facader og at kysten friholdes for
væsentlig bebyggelse.
Der gøres opmærksom på, at eksisterende
lovlig bebyggelse stadig er lovlig efter
lokalplanens vedtagelse, og at mindre
bygninger, som ikke er til bolig, også kan
placeres i de byggefri zoner.
Bestemmelsen om de byggefri zoner beskriver
ikke, at de også omhandler større arealer
længere inde i området end de 5 m. Dette
forklares dog i note og de byggefri zoner kan

Pkt. 5.4.4:

Pkt. 5.4.4 rettes til:

”Der må ikke opføres boligbebyggelse mod
Øresund inden for en 5 m bred byggefri zone,

”Der må ikke opføres boligbebyggelse mod
Øresund inden for en 5 m bred byggefri zone
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ses på kortbilag 3.

jf. note og kortbilag 3”

samt de indeliggende arealer. Arealerne er
angivet på kortbilag 3 med grå farve, jf.
desuden note.”

Ad servitut af 1884, 3/12.

Pkt. 12.4:

Pkt. 12.4 rettes til:

Kun de bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses.

”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 03.12.1884 på matr. nr. 5e Taarbæk
By, Taarbæk.”

”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 03.12.1884 på matr. nr. 5e Taarbæk
By, Taarbæk. Alene de bebyggelsesregulerende
bestemmelser aflyses.”

Ad servitut af 1917, 30/5.

Pkt. 12.4:

Dette udgår af lokalplanens pkt. 12.4:

Servitutten har betydning for ejernes udsigt
mod Øresund i sydlig retning. Servitutten
aflyses ikke

”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 30.05.1917 på matr. nr. 5a, 5h og 5i
Taarbæk By, Taarbæk”

”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 30.05.1917 på matr. nr. 5a, 5h og 5i
Taarbæk By, Taarbæk”.

Bestemmelsen foreslås præciseret, så det
fremgår tydeligt, at der er flere arealer end de
kystnære, som er omfattet af bestemmelsen.
Servitutter

Følgende servitut indskrives i lokalplanens pkt.
12.4

Følgende servitut indgår ved en fejl ikke i
lokalplanen.
Den foreslås aflyst.
”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 09.01.1924 på matr. nr. 6d og 6a
Taarbæk By, Taarbæk
I pkt. 12.4 side 47, 2. spalte fremgår det, at
der aflyses servitut på matr. nr. 2aa
Jægersborg Dyrehave, Taarbæk. Den rigtige
betegnelse er 2aa Taarbæk By, Taarbæk.

”Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 09.01.1924 på matr. nr. 6d og 6a
Taarbæk By, Taarbæk.
Pkt. 12.4:

Pkt. 12.4 rettes til:

"Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 14.04.1897 på matr. nr. 2aa
Jægersborg Dyrehave, Taarbæk”

"Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
Tinglyst 14.04.1897 på matr. nr. 2aa Taarbæk
By, Taarbæk”

10

Forslag til rettelser i Lokalplanforslag 233. Oversigt af 20.11.2012. Sagsnr.: 20121110186
Bevaringsværdige bygninger
I forbindelse med gennemgangen af Taarbæks
bevaringsværdige bygninger, havde
Bygningskultur Foreningen denne kommentar:
”Christiansro bør udpeges som
bevaringsværdigt på grund af husets alder
(1737), dets markante fremtræden fra
vandsiden og dets interessante historie.
I Lyngby-bogen 1967-69 står at Christiansro
tilhører ejeren af Bellevue, Hr. Tracteur Bagge.
Stuebygning opført i to etager og dels opført i
grundmur, dels af mur og bindingsværk samt
en grundmuret staldbygning. I 1884 stiftede
Dr.med. Hjaltelin Klampenborg Vandkur-,
Brønd- og Søbadeanstalt. Af staten fik anstalten
overladt et stykke af Jægersborg Dyrehave (ca.
23 tdr. land) hvor de såkaldte cottager blev
bygget og hertil købtes yderligere Christiansro,
hvor der opførtes en Damebygning, og hvor
damebådene udlagdes.
Christian Frederik havde ladet indrette en
gymnastikstue på Sorgenfri Slot efter
tilskyndelse fra gymnastikpædagogen Franz
Machtegall, der virkede for indførelse af
gymnastik i de offentlige skoler. En overgang
boede denne på Christiansro i Taarbæk.
I 1902 solgtes hovedparcellen til Pension Fønss,
hvis ejer opdelte grunden yderligere.
De ældste tegninger i byggesagen for lyststedet
Christiansro viser, at der kun er sket få
ændringer mod vandsiden.
Der er meget der taler for at denne bygning bør
have bevaringsværdi 3.”

På kortbilag 2B udpeges hovedhuset som
bevaringsværdigt.
Jf. kortbilag 2B.

Huset har undergået en del forandringer
gennem tiden, så det oprindeligt opførte hus
har ændret sig fra et forholdsvist enkelt
længehus til at være en større bygning med

11

Forslag til rettelser i Lokalplanforslag 233. Oversigt af 20.11.2012. Sagsnr.: 20121110186
markante tilbygninger på gavlene og store
gavlkviste både mod vand og mod land. En
opgradering af husets bevaringsværdi bør
derfor ikke basere sig på dets originalitet.
Miljø og Plan finder dog, at der ud fra den
kulturhistoriske værdi og den rolle, som huset
spiller i områdets bevidsthed kan ske en
udpegning af huset som bevaringsværdigt.
Bevaringsværdige træer
Lokalplanen udpeger et større ahorntræ på
Ahorntræet er markeret på kortbilag 4B på
Taarbæk Strandvej 84. Træet bidrager ikke
Taarbæk Strandvej 84.
væsentligt til områdets grønne karakter, da det
ikke er så synligt fra vej eller kyst.

Ahorntræets markering som bevaringsværdig
på kortbilag 4B fjernes.
Jf. kortbilag 4B.

Træet foreslås derfor ikke markeret som
bevaringsværdigt.
Lokalplanen udpeger et større birketræ et
Birketræet er markeret på kortbilag 4A på
stykke inde på Strandvejen 707. Træets
Strandvejen 707.
bevaringsværdi bør fjernes ud fra de problemer,
som træets rødder giver.

Birketræets markering som bevaringsværdig på
kortbilag 4A fjernes.

Lokalplanen udpeger et ahorntræ på
Ahorntræet er markeret på kortbilag 4A på
Strandvejen 639.
Strandvejen 639.
Træet er beskåret, så det fremstår
asymmetrisk. Risikoen for yderligere voldsom
beskæring er til stede, da træet står meget tæt
på el-ledninger. Træet bør ikke være udpeget
som bevaringsværdigt.

Ahorntræets markering som bevaringsværdig
på kortbilag 4A fjernes.

Lokalplanen udpeger 6 æbletræer på Taarbæk
strandvej 65 som bevaringsværdige.
Æbletræerne er ikke væsentligt

Æbletræernes markering som bevaringsværdige
på kortbilag 4B fjernes.

Æbletræerne er markeret på kortbilag 4B på
Taarbæk Strandvej 65.

Jf. kortbilag 4A.

Jf. kortbilag 4A.
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karakterskabende for bymiljøet, hvorfor
markeringen som bevaringsværdig fjernes.
Ydre fremtræden i delområde 8 rækkehusene

Jf. kortbilag 4B.

Pkt. 10.6.2:
På baggrund af udskiftninger af vinduesrammer
foreslås det, at der gives mulighed for
"Vinduer og døre skal fremstå med samme
mørkegrå rammer og at disse ikke nødvendigvis dimensionering og opdeling som oprindeligt.
skal være i træ.
Træværket skal fremstå sort."

Pkt. 10.6.2 rettes til:

Forslaget vurderes ikke at medføre en
forringelse af bebyggelsens homogene udtryk
og bevaringsværdi.

Der kan dog på facader mod gårdhaven ske
udskiftninger og ændringer af døres og vinduers
placering og udformning. Ændringer og
udskiftninger skal ske i respekt for husets
oprindelige arkitektoniske udtryk.”

Facaderne mod gårdrummet fremstår med en
muret brystning, hvorover der løber lange
vinduesbånd med dør mod gårdhaven.
Der er senest i 2010 givet tilladelse til
udskiftning af brystning med glasskydedøre.
Dette giver både mere lys til huset, åbner op for
gårdrummet og giver en bedre isolering.

”Vinduer og døre skal fremstå med samme
dimensionering og opdeling som oprindeligt.
Rammer skal fremstå sorte eller mørkegrå.

Muligheden og baggrunden for ændringerne
beskrives kort i lokalplanens redegørelse.

Der kan ske mindre væsentlige ændringer i de
facader, som vender mod det indre gårdrum,
uden dette nødvendigvis forringer bebyggelsens
kvaliteter. Gårdrummene er ikke synlige fra vej.
Den aktuelle byggesag vurderes ikke at have
forringet husets bevaringsværdi, hvorfor
muligheden for lignende tiltag bør gives.

Bebyggelsens sternbrædder var oprindeligt
Pkt. 10.6.3:
udført i gråmalet træværk. Med tiden er disse
blevet udskiftet til zink, som har en længere
"Sternbrædder skal fremstå i sort træ eller i
levetid, og som er mere vedligeholdelsesfri. Det zink."
foreslås derfor, at zink fastholdes som
materiale.

Pkt. 10.6.3 rettes til:
”Sternbrædder skal fremstå i zink.”
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Tagterrasser
Lokalplanen fastsætter i pkt. 3.4.4, 4.4.8, og
Pkt. 3.4.4, 3.4.8 og 6.4.8:
6.4.8 at tagterrasser ikke må opføres nærmere
end 5 m fra naboskel.
"Der må til hver bolig etableres areal til
tagterrasse på i alt højst 35 m² under
Da mange ejendomme ligger op til små stier og forudsætning af, at arealerne ikke etableres
veje, hvor der umiddelbart overfor ligger en
nærmere end 5 m fra naboskel."
naboejendom med udearealer, vil man med
nuværende bestemmelse kunne etablere en
tagterrasse 2,5 m fra vej og sti og derfor
ganske tæt på nabo. Hensigten med
bestemmelsen er at formindske de indbliks- og
støjgener som tagterrasserne kan give, hvilket
nuværende bestemmelse ikke kan opfylde. Det
foreslås derfor, at bestemmelsen suppleres
med, at tagterrasser ikke må opføres nærmere
end 5 m fra skel mod sti og vej.

Pkt. 3.4.4, 4.4.8 og 6.4.8 ændres til:
”Der må til hver bolig etableres areal til
tagterrasse på i alt 35 m² under forudsætning
af, at arealerne ikke etableres nærmere end 5
m fra skel mod nabo, sti og vej.”

Glansværdier for tagmateriale
Det foreslås at fastsætte en glansværdi for
tagmaterialer på max. 20 dog ikke gældende
for solceller/solfangere.
Ved fastsættelse af en konkret glansværdi vil
der ikke skulle foretages en konkret vurdering
fra gang til gang, og ansøger vil fra starten
vide, hvilke tagsten der kan benyttes.

Pkt. 3.6.1, 4.6.1 og 6.6.1:
"Tagmaterialer, som kan medføre generende
refleksioner må ikke anvendes. Jf. Note.

Pkt. 5.6.1:
"Tage på boliger skal være sadeltag.
Tagmaterialer, som kan medføre generende
refleksioner må ikke anvendes. Jf. Note."
Pkt. 7.5.2:
"Tage på boliger og institutioner skal være
sadeltag. Tagmaterialer, som kan medføre
generende refleksioner må ikke anvendes. Jf.
Note."

Pkt. 3.6.1, 4.6.1 og 6.6.1 rettes til:
”Tagmaterialer med en glansværdi højere end
20 må ikke anvendes. Solceller/solfangere er
dog undtaget.”
Pkt. 5.6.1, 2. afsnit rettes til:
”Tage på boliger skal være sadeltag.
Tagmaterialer med en glansværdi højere end 20
må ikke anvendes. Solceller/solfangere er dog
undtaget.”
Pkt. 7.5.2 rettes til:
”Tage på boliger og institutioner skal være
sadeltag. Tagmaterialer med en glansværdi
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Note til pkt. 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1 6.6.1 og 7.5.2: højere end 20 må ikke anvendes.
Solceller/solfangere er dog undtaget.”
"Engoberede tegl (dog ikke ædelengoberede
tegl) medfører generelt ikke samme generende
refleksioner som glaserede tegl og kan derfor
Note fjernes.
godt benyttes til tagbeklædning."
I lokalplanens redegørelse tilføjes det, at ejer
skal sikre sig, at solceller/solfangere ikke
medfører generende refleksioner for naboerne.
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Miljø og Plan

Journalnr. : 20120910997
Dato ........ : 12.12.2012
Skrevet af : elw

NOTAT
om
Reflekterende tagmaterialer

Baggrunden for notatet:
Brugen af glaserede tagsten er vokset væsentligt i de sidste år. Dette skyldes faldende priser
på et ellers dyrt produkt. De glaserede tagsten har bedre holdbarhed og er ikke så modtagelige
for mosbegroninger. Det har skabt en trend ved renoveringer og ved nybyggeri. De glaserede
tagsten anvendtes helt tilbage i 1700-tallet. Men da kun ved herregårde og godser, som med
deres store volumener og tage havde et meget imposant udtryk. Senere, i 1900- tallet, oplagde
man også glaserede tagsten på større villaer. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at nutidens
brug til dels også er ønske om at få sin villa til at fremstå mere mondæn.
I dag benyttes de glaserede tegl på stort set alle typer bygninger; nye lave parcelhuse, garager,
overdækninger og havemure. I tætte parcelhusområder vil tagenes refleksioner kunne medføre
betydelige gener for de omkringboende, hvorfor mange kommuner benytter vejledninger
og/eller lokalplaner til at hindre de generende refleksioner.
Dette notat er udarbejdet for at belyse mulighederne for at fastsætte lokalplanbestemmelser,
som hindrer generende refleksioner. Notatet beskriver hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune
behandler emnet i lokalplanerne, afgørelser truffet af Natur- og Miljøklagenævnet,
domsafsigelser, tekniske redegørelser og sluttelig en vurdering og anbefaling.

Nuværende bestemmelser i Lyngby-Taarbæk Kommunes boliglokalplaner:
”Tagmaterialer, som kan medføre generende refleksioner må ikke anvendes. Jf. note:
Note: Engoberede tegl (dog ikke ædelengoberede tegl) medfører generelt ikke samme
generende refleksioner som glaserede tegl og kan derfor godt benyttes til tagbeklædning.”
Nuværende pasus i lokalplanernes redegørelse:
”Ansøgninger om opsætning af f.eks. solfangere eller etablering af ståltage vil blive vurderet
i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen vil der blandt andet blive set på, om det ansøgte vil
medføre generende refleksioner for de omkringboende. ”
Der er ikke fastsat retningslinjer for reflekterende tagmateriale i Kommuneplan 2009. Der er
dog fastsat, at opsætning af solfangere/solceller på bevaringsværdige bygninger kun kan ske
ved dispensation.
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Definition på glansværdi og refleksionsværdi:
Glansen ses med øjet, men for at få et objektivt udtryk for glansen, kan den måles med en
glansmåler. Glansen angives i refleksionsværdi, som er den relative lystilbagekastning målt
ud fra en glansstandard. Ved glans forstås en overflades tilbagekastning af lys. Alle materialer
reflekterer lys i større eller mindre grad, ellers ville øjet ikke kun se det pågældende
materiale/objekt. Om refleksionen opleves som generende afhænger bl.a. af, hvor meget lys,
der reflekteres, med hvilken spredning lyset tilbagekastes, og dermed om lysreflektionen
opleves som diffus eller rettet.

Naturstyrelsens anbefalinger:
Naturstyrelsen har i notat af 21. juni 2012 udtalt sig vejledende omkring kommunernes
administration af regler om opsætning af solfangere / solcelleanlæg i forhold til deres
refleksioner. Naturstyrelsen vurderer, at solfangere/solceller er at betragte som en del af den
overflade, hvorpå de placeres. Altså ikke som en selvstændig teknisk installation men som et
decideret tagmateriale. Derved skal lokalplanbestemmelser, som forbyder reflekterende
tagmaterialer også ses i relation til solfangere/solceller.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet:
1.
Nævnet ophævede den 11. 11. 2010 en kommunes afgørelse fra 2006 om lovliggørelse af
ståltag på en ejendom, der var pålagt en lokalplanbestemmelse, som forbød reflekterende
materialer. Lokalplanen angav ikke nærmere bestemmelser for, hvornår et materiale er
reflekterende. Kommunen lagde til grund for deres afgørelse, at det er en konkret vurdering,
hvornår et materiale er reflekterende. Efter kommunens afgørelse udarbejdede den i 2009 en
vejledning, som indeholdt retningslinjer for materialers refleksioner. Nævnet fandt, at
lokalplanens bestemmelse ikke var tilstrækkelig præcis til at forbyde ståltaget og at den
efterfølgende vejledning heller ikke har den fornødne hjemmel, der kan administreres efter.
Nævnet foreslår i forbindelse med deres afgørelse, at kommunen i lokalplanen kunne have
fastsat en mere præcis bestemmelse om den maksimale glansværdi, f.eks. ud fra Teknologisk
Instituts målemetode.
2.
I 2011 afviser nævnet en klage fra en nabo, som føler sig generet af refleksioner fra et zinktag
på naboejendommen. Nævnet betegner teknisk set ikke zinktage som et reflekterende
tagmateriale. Det pågældende tag havde på oplægningstidspunktet en refleksionsværdi på 30
%, hvilket med tiden ville falde til ca. 20%.
3.
Nævnet ophæver i juni 2005 en kommunes afgørelse om lovliggørelse af tagmateriale.
Ophævelsen sker på baggrund af nedenstående rapport fra Teknologisk Institut. Nævnet lagde
til grund for deres afgørelse, at lokalplanens forbud mod ”glaseret tegl” ikke er præcist nok til
at hindre oplægning af ædelengoberet tegl.
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Teknologisk Institut:
I rapport af 8. juni 2005 oplyser instituttet, at alle tegltyper (uglaserede, engoberede,
ædelengoberede, glaserede) reflekterer lige store mængder lys. Men effekten opfattes
forskelligt pga. den måde, som lyset brydes på. Både engoberede og glaserede tegl påføres
ved brændingen en glasur, så teglets overflade skifter karakter. Om det er en glasering eller en
engobering afhænger af brændingen, lagets karakter og dets tykkelse. En engobering er i
princippet en meget tynd glasur.
Det er ikke muligt at have en entydig definition på, hvornår noget er glaseret og hvornår noget
er engoberet, endsige ædelengoberet.
Ædelengoberede tegl tilbagekaster generelt lyset mere diffust end glaserede tegl, hvilket
betyder en stor forskel på deres overflader og måden som lyset tilbagekastes på. I regnvejr vil
lyset på de ædelengoberede og de glaserede tegl reflekteres som en blank flade (en større
refleksion). På den ædelengoberede tegl vil vandet samles i mindre felter, og vil derfor ikke
reflektere i samme omfang som på glaseret tegl.
Teknologisk Institut konkluderer i deres rapport, at baggrunden for at refleksioner opleves
forskelligt er ikke mængden af lys, der reflekteres, men derimod lysets brydning i de
forskellige tegltyper. Dvs. med hvilken vinkel lyset bliver kastet tilbage, herunder om lyset
spredes i alle retninger eller om lyset samles. Dermed får også krumningen på tagstenen
betydning for den potentielle genevirkning.
Når tegl er glaseret sort, vil det desuden opleves med en relativt kraftig refleksion, da sort
ikke tilbagekaster på nogen bølgelængde. Refleksionen vil også opleves kraftigere på den
sorte baggrund.
Teknologisk Institut har i forbindelse med deres analyse udarbejdet et skema, som viser både
glansværdi og refleksionsværdi for forskellige typer tagsten. Af skemaet kan man se, at der er
en generel skillelinje ved glansværdi ca. 30 og refleksionsværdi ca. 2,5. Tegl, som har en
højere værdi end disse betegnes generelt som ”glaserede” eller ”ædelengoberede”. Dog ses
det ved produktet ”Silkeglaseret”, at den har en glansværdi på 12 og en refleksionsværdi på 1,
7.
Solceller
Som udgangspunkt er solceller beregnet til at opsamle så meget lys som muligt, men på trods
af det, kan nogle paneloverflader visuelt opleves blanke og spejlende. Ved solcellepaneler er
oplevelsen af glansen afhængig af, hvilket overflademateriale cellerne er monteret i, f.eks.
glas eller plast, og karakteren af overfladen og lysets brydning heri. Der findes ikke en
glansværdiskala for solcellepaneler.
På enfamiliehuse anvendes typisk de faste paneler af glas eller plast i metalramme, hvor
effektiviteten pt. er størst i forhold til pris. Solcellerne findes også monteret på f.eks.
forskellige typer af film, som tryk på glas, som flydende væske (PEC) og som forskellige
efterligninger af andre klassiske tagmaterialer. Efterligningsprodukterne er dog mest
vellykkede for ”tagpap”. Solcellerne laves desuden også i en række farver: rød, pink, turkis,
guld mv. Farvningen reducerer dog effektiviteten og disse varianter er dog fortsat dyrere og
mindre effektive end de sorte og blåchangerende mono- og polykrystalinske typer.
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Vurdering og anbefaling:
Da solceller/solfangere er at opfatte som en del af tagmaterialet, og ikke har samme opgørelse
af glansværdier som tagsten, vil det være nødvendigt at skille de to begreber af i lokalplanbestemmelserne. Ellers vil en maksimal glansværdi hindre opsætning af en række
solcelleanlæg, hvilket ikke vil kunne støtte borgerne i at etablere klimavenlige løsninger i tråd
med kommunens klimapolitik.
Det anbefales derfor, at der fastsættes en konkret glansværdi med mulighed for opsætning af
solceller.
Ved fastsættelse af en glansværdi på max. 20 vil ansøger stadig få mulighed for at etablere et
halvmat, ædelengoberet tag men uden væsentlige refleksioner, som vil være tilfældet ved f.eks. en
glansværdi 30 (halvblank, ædelengoberet).

Det foreslås derfor at fastsætte en glansværdi på max. 20 dog med mulighed for etablering af
solceller/solfangere.
Det bør i lokalplanernes redegørelse uddybes, at etablering af solanlæg ikke må medføre
generende refleksioner for naboer.
I forbindelse med lokalplanernes udarbejde skal det altid vurderes, om en bebyggelse
oprindeligt er opført med glaseret tegl, så der ikke skal fastsættes en maksimal glansværdi.
Det er også vigtigt, at der foretages en konkret vurdering i forhold til rækkehuse og ensartede
bebyggelser med hensyn til etablering af solceller/solfangere, da arkitektoniske forhold kan
tale for en speciel udformning, placering og omfang.
Det foreslås, at ovenstående bestemmelser også anvendes i behandlingen af de ansøgninger,
hvor der ikke foreligger en lokalplan eller en præcisering af glansværdierne og solanlæg.
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Oversigt over glansværdi
Prøvningsmetode: ISO 2813. Udført af Teknologisk institut.

Jacobi tagtegl Farve:

Glansværdi v. 60° vinkel,
Gennemsnitlig værdi:

Tilsvarende
Refleksionsværdi
Gennemsnitlig værdi:

Naturrød
Engoberet gammelrød
Engoberet kobber
Engoberet gammelsort
Engoberet brun
Engoberet mørkebrun
Ædelengoberet rød
Ædelengoberet sort
Ædelengoberet kobber
Silkeglaseret skifergrå
Glaseret sølvgrå
Glaseret azurblå
Glaseret vulkansort
Glaseret kaminrød
Glaseret marineblå
Glaseret skovgrøn
Glaseret nøddebrun
Glaseret bordeauxrød
Glaseret kastaniebrun

2 (mat)
3 (mat)
4 (mat)
4 (mat)
3 (mat)
3 (mat)
31 (halvblank)
18 (halvmat)
46 (halvblank)
12 (halvmat)
66 (blank)
68 (blank)
82 (blank)
81 (blank)
84 (blank)
55 (blank)
90 (helblank)
90 (helblank)
98 (helblank)

0,3 %
0,4 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
2,6 %
2,0 %
3,2 %
1,7 %
7,8 %
7,9 %
9,7 %
9,6 %
9,8 %
4,5 %
10,8 %
10,8 %
11,5 %

Walther tagtegl
Naturrød
Engoberet teglrød
Engoberet
kobberbrun
Engoberet skifergrå
Engoberet natsort
Engoberet musegrå
Brilliantglaseret
Brilliant
kastaniebrun
Brilliantglaseret
Brilliant sort

1 (mat)

0,2 %

5 (mat)
4 (mat)

0,6 %
0,5 %

4 (mat)
4 (mat)
2 (mat)
22 (halvmat)

0,5 %
0,5 %
0,3 %
2,2 %

26 (halvmat)

2,4 %
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Sagsnummer: 20120430281

Opdateret 26 juli 2012
Ansøgning om tilladelse til etablering af støjabsorberende hegn langs matrikel 2CS og matrikel 223.
Lilian Nilsson og jeg, Lars Arne Christensen, har købt Vintappervej 2, 2800 Lyngby medio februar. Vores
ejendom består af 2 matrikler 2CS og 223, som begge ligger i Lyngby kommunre og som på deres vestlige
side grænser op mod Lyngbyvejen. Matrikel 2CS ligger helt i Lyngby kommune hvorimod matrikel 223
grænser op mod Gentofte kommunre.
Fra Lyngbyvejen er der hele året megen støj, se appendix A. Fra efterår til forår et meget frit indsyn til vores
have. Derudover er der en del skrald, som uden hensyn til os smides fra de forbipasserende biler og som
blæser ind i vores have. Det eksisterende 130 cm trådhegn yder intet bidrag mht til at reducere disse gener.
For at kunne være ugenerede i vores have, vil vi derfor gerne opsætte et støjabsorberende hegn langs
begge disse matrikler mod Lyngbyvejen.
For at opnå maksimal støjabsorberende effekt vil vi etablere et støjabsorberede hegn langs skel i en højde
af 2,10 m. Dette svarer til 2 støjabsorberende moduler á 90 cm på en 30 cm sokkel. Vi vil endvidere placere
det støjabsorberende hegn langs det 91 m lange skel langs Lyngbyvejen.
Nedenfor er med fed rød vist hvor vi ansøger om at placere det støjabsorberede hegn.

Vi har tre alternative forslag til placering af det støjabsorberede hegn i prioriteret rækkefølge.
Alternativ 1)
Vores foretrukne forslag er at placere det støjabsorberede hegn en anelse fra det eksisterende trådhegn
ind mod Lyngbyvejen. Dette vil betyde at det støjabsorberede hegn vil blive placeret i rabatten som tilhører
dels Lyngby kommune og dels Gentofte kommune. Dette vil sikre at stort set alle træer der står i skellet op
mod Lyngbyvejen kan bevares.
Rabatten fra cykelstien ind til det eksisterende trådhegn er ingen steder mindre end 2 m. Vi vurderer derfor
at hvis støjhegnet placeres i rabatten i en afstand på 10‐50 cm fra det eksisterende trådhegn så er der
ganske få træer der skal fældes.
Alternativ 2)
Vi kan alternativt placere det støjabsorberede hegn direkte i skellet. Dette vil betyde at flere store træer
der står i skellet mod Lyngbyvejen skal fældes.
Alternativ 3)
Vi kan alternativt placere det støjabsorberede hegn længere inde på matriklerne væk fra skellet. Men dette
giver ikke den samme effekt omkring støjabsorberingen da et støjabsorberede hegn skal stå så tæt som
muligt på kilden for at yde beskyttelse. Dels ligger vores have faldende og derfor under niveua fra
Lyngbyvejen og derudover bliver vores have så også delt op på en uhensigtmæssig måde. Derudover er
selve bæltet med træer på til 5 m bredt hvilket vil betyde at der vil skulle fældes træer alligevel.

Selve det visuelle udtryk af vores hegn kan ses nedenfor med et eksempel fra Frederiksberg som vi har lånt
af firmaet Al Akustik som rådgiver os i denne sag.
Hegnet er af type Noi‐Stop Green (se appendix B1 og B2) som dels har en kerne af lydabsorberende
materiale og dels er udformet på en måde som gør det let for klatreplanter at dække det. Da vi allerede har
Efeu som bunddække i vores have er det enklest at beplante dette langs støjhegnet.
I eksemplet nedenfor er det første billede fra 2007 og det andet billede fra 2010. Dette viser at det er
muligt relativt hurtigt at få et meget pænt grønt hegn etableret mod Lyngbyvejen.

Videre har vi nedenfor skitseret hvordan hegnet vil blive placeret langs skel. Vi ønsker at placere hegnet ca.
10‐50 cm væk fra det eksisterende skel, for ikke at skulle fælde de smukke træer. På det lange stykke langs
Lyngbyvejen vil afstanden skulle være 50 cm for at undgå at skulle fælde mange træer.

På selve det skrå stykke bliver hegnet placeret som vist nedenfor, bagved de synlige skilte. Afstanden fra
eksisterende hegn til nye hegn vil være 10 cm.

Hegnet vil være i en højde af 2.10 med 2 moduler af Noi‐Stop Green på en sokkel af 30 cm præcist som det
fremstår på de 2 billeder fra villaen på Frederiksberg.
Vores ejendom består, som tidligere nævnt, af 2 matrikler. Matrikel 2CS, som vores hus ligger på har ingen
restriktioner omkring hegn. Der er dog tidligere tinglyst en servitut 1916 03/5, se appendix D, hvor ejeren af
matrikel 2CS har ret til at indhegne ca 200 kvm af den vestlige skråning sammen med haven. Som en del af

denne servitut forpligter ejeren sig til at etablere et trådhegn. Der er ingen restriktioner omkring højde på
hegnet. Dette er netop, hvad angår matrikel 2CS, på denne del vi ønsker at etablere det støjabsorberende
hegn.
Matrikel 223 som ligger ned til Vintappersøen fordrer en godkendelse af Gentofte byråd for at etablere et
hegn over 1,30 m ifølge gammel servitut fra 21. sept. 1921, se appendix C. Dette udspringer af at matriklen
tidligere var hjemmehørende i Gentofte kommune. Matriklen tilhører i dag Lyngby‐Taarbæk kommune og
der er i servitutten en ordlyd der retter sig mod at andre myndigheder også kan give godkendelse.
Vi formoder, at eftersom matriklen i dag er underlagt Lyngby‐Taarbæk kommune, er det også fra denne
kommune vi skal søge om godkendelse for etablering af hegn.
Vi håber at denne godkendelse er mulig, da der tidligere er givet tilladelse til udstykning af matrikel 223, en
udstykning som der også er restriktioner om i samme servitut.
Vi håber på en fremkommelig sagsbehandling og stiller op med svar, uddybninger og fremvisning som det
nu er ønsket.

Med venlig hilsen
Lars Arne Christensen og Lilian Nilsson

Appendix A: Støjtjek
Appendix B1: Flyer Noi‐Stop‐Green
Appendix B2: Noi‐Stop‐Green produktblad
Appendix C: Servitut 1921 21/9 vedr matrikel 223
Appendix D: Servitut 1916 2/5 vedr matrikel 2CS
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Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår,
1. for så vidt angår Byplanudvalgets område, at det fremlagte reviderede
projektforslag af den 24. marts 2011 fra Holscher Arkitekter danner grundlag for
en ny lokalplan, og
2. for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at projektforslaget danner grundlag
for et kommuneplantillæg for ejendommene Kongevejen 205-209.
Sagsfremstilling

Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget et brev fra MT Højgaard den 26. august
2010, hvori man anmoder om lokalplanlægning på baggrund af projektforslaget.
2
Der ønskes etableret et nybyggeri på ca. 7.700 m , som skal kunne anvendes til
erhverv med servicestation i stueetagen og mulighed for en dagligvarebutik.
Byplanudvalget besluttede den 19. januar 2011, at der ikke gives mulighed for en
dagligvarebutik, og at højden på byggeriet reduceres. Der fremstilles derfor et
revideret projekt.

Omfang
2
Projektet omfatter i alt ca. 7200 m erhverv fordelt på 4 etager. Heraf udgør
2
servicestationen ca. 664 m . Projektet omfatter tre ejendomme med et samlet areal
2
på 5.750 m . Projektet har en bebyggelsesprocent på 151.
Anvendelse
Erhvervet ønskes at kunne spænde fra administration til kontor, liberalt erhverv,
IT-software produktion, klinikker, herunder sundhedscenter, lægehus og
biludstilling. Biludstilling vil dog ikke omfatte udendørsarealerne.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Det arkitektoniske projekt udnytter placeringen ud til Kongevejen og respekterer
samtidig omgivelsernes forskellige skalaer, højder og retninger. Den nye
bebyggelse fremstår som tre volumener i 2, 3 og 4 etager. De tre
bygningsvolumener ligger roteret i forhold til hinanden, bebyggelsen har afrundede
hjørner, og facaderne beklædes med skifer.

Trafik
Der er udarbejdet en trafikanalyse for projektforslaget. Analysen konkluderer, at
projektet er afhængigt af nødvendige anlægsinvesteringer i form af ombygning på
Frederiksdalsvej. Analysens anbefalinger fremgår af trafikanalysen, der var
fremlagt som bilag til Byplanudvalgsmødet den 19. januar 2011.
Ubebyggede arealer
Der etableres henholdsvis plantebælter og en begrønnet støjskærm mod
etageboligbebyggelsen og villaen nord for. Som friareal anvendes tagfladen på de to
lave bygninger. Der etableres parkeringspladser, både på terræn og i konstruktion.
Deklarationer
På grunden findes 3 tinglyste vejbyggelinjer. Projektet overskrider disse, hvorfor en
gennemførelse af projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra
byggelinjerne eller at de ophæves. Desuden findes servitutarealer langs en
nedgravet kloakledning langs vestskellet.
Miljøscreening

Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der skal udarbejdes en
miljørapport for parametrene trafik, jord og grundvand.
Kommuneplan
Projektets to sydlige matrikler ligger inden for rammeområde 4.1.91 (Kongevejen
205-207), som er udlagt til erhvervsområde med en maksimal bebyggelsesprocent
på 45 og et maksimalt etageantal på 2. Projektets nordlige matrikel ligger inden for
rammeområde 4.1.84 (Kongevejen, nord), som er udlagt til boligområde med en
maksimal bebyggelsesprocent på 30 og et maksimalt etageantal på 1½.

Bebyggelsesprocenten bliver på 151 og nybyggeriet får en højde på op til 4 etager.
Projektet forudsætter ændret anvendelse fra bolig til erhverv på projektets nordlige
matrikel. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på disse
punkter. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med
lokalplanen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for så vidt angår grundlaget for lokalplanen.
Økonomiudvalget for så vidt angår grundlaget for kommuneplantillægget.

Byplanudvalget den 13. april 2011:
Ad 1 Udvalget ønsker projektet reduceret til max. 3 etager samtidig med at
bebyggelsesprocenten skal reduceres. Udvalget finder samtidig, at
variationen i etageantal og f.eks. facadelinjer skal bevares jf. det nuværende
projektforslag.
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Statoil
Revideret forslag. 4. december - 2012

Skitsemodel

Skitsemodel

Indhold
Indledning
Siden sidst - Et mindre hus
Sammenligning med
tidligere forslag
Arealer
Opdelingsprincip af huset

Skitsemodel
2

3
4-5
6-11
12-13
14

Situationsplaner

15-17

planer

18-21

’knæk’

22-23

Sol- og skyggeforhold

24-26

4 etager

3 etager

2 etager

3 etager

2 etager

3 etager

Skitsemodel af tidligere forslag

Skitsemodel af revideret forslag

Indledning
Dette projekt er et revideret skitseforslag til
statoilgrunden.
Bearbejdningen af forslaget omfatter ændringer i husets funktioner, hvor supermarkedet i stueetagen ikke længere er en del af
projektet. Huset består nu udelukkende af
kontorfaciliteter, Statoil-tanken og p-kælder.
Indsigelser til det tidligere forslag vedr.
husets størrelse er i dette bearbejde projekt
søgt imødekommet i det omfang det har
været muligt. Projektets samlede etageareal
er således blevet 1.590 kvadratmeter mindre

og afstanden til omkringliggende bebyggelse
markant større. Sidst, men ikke mindst, er
huset nu kun tre etager i den højeste kube
mod tidligere fire.
Nærværende hæfte beskriver det bearbejdede skitseforslag og sammenstiller det i diagrammer, tegninger og rumlige afbildninger
med det tidligere forslag.

3

Siden sidst - Et mindre hus

4,5 m

1m

2m

1,5 m
6m

3 etager

4 etager

2 etager

3 etager

3 etager

2 etager

’Fodaftryk’. Tidligere forslag

Tidligere forslag

Ovenstående diagrammer angiver de bearbejdninger der er udført for at ’slanke’ huset.

4

På modstående side ses volumenernes størrelser sammenlignet i axonometriske tegninger.

Revideret forslag

Sammenligning af tidligere- og revideret forslag

Tidligere forslag
Revideret forslag
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Tidligere forslag - Opstalter 1:500

20700
17500
13700
10240

9900
8140
4540
0

Facade mod Kongevejen - 1:500

20700
17500
15401
13731
10240

9900

10701

0

Facade mod Frederiksdalsvej - 1:500

Det har været en generel målsætning, at
bearbejde huset så det bliver lavere, og der
er som nævnt fjernet én etage på den højeste kube. De to laveste kuber er imidlertid
blevet lidt højere, for at sikre en frihøjde
over tankområdet på 4,5 meter, og samtidig

6

skabe et gulvplan uden niveauspring på husets 1. sals plan. Oplevelsen af den mindre
højdeforøgelse er til gengæld søgt mindsket
ved at husets afstand til nabobebyggelserne
er blevet større (se tegning på side 15).

Revideret forslag - Opstalter 1:500

17050
14050
10950

10240

8140
4540
0

Facade mod Kongevejen - 1:500

17050
14050
10240

15401

15350
10701

0

Facade mod Frederiksdalsvej - 1:500
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Tidligere forslag - Rumlig afbildning

Set fra Kongevejen

Set fra Frederiksdalsvej

8

Revideret forslag - Rumlig afbildning

Set fra Kongevejen

Set fra Frederiksdalsvej
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Tidligere forslag - Længdesnit

Snit

For at bevare husets skulpturelle arkitektoniske hovedgreb, hvor tre kasser i forskellige højder skyder sig ind i hinanden, er
der i det bearbejde projekt introduceret en
brystning på den midterste kube, således at
denne stadig fremtræder højest på trods af
den er blevet en etage lavere.

10

Brystningen på den midterste kube vil få
husets nødvendige teknikkasser på taget til
at fremstå mindre synlige fra vejen og for
naboerne.

20.50

OK tek. hus

17.50

04 - Tag

13.10

03 - 3. sal

9.30

02 - 2. sal

5.50

01 - 1. sal

1.50

OK Gulv over P-kælder

0.00

00 - Stuen

-1.80

Kælder

-3.30

Kælder 2

Revideret forslag - Længdesnit

Snit

Trappekerne

17.05

OK tek. hus

15.35

Brystning

14.05

03 - Tagplan

9.50

02 - 2. sal

5.50

01 - 1. sal

4.55

00 - Loftsplan

1.50

00 - Stueplan Kontor

0.000
0.00

00 - Stueplan tankområde
0

-1.80

-01 - Forhøjet kældernivaeu

-3.30

-01 - Kælderplan

Trappe- og
elevatorkerne
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Tidligere forslag - Bruttoarealer

Samlet
overdækning
1640 m²

680 m²

2970 m²

1000 m²

Samlet bruttoareal:

7720 m²

Bebyggelespct.

136 %

*Bebyggesesprocenten er beregnet ud fra bruttoarealet og grundens
areal if. BBR (5683 m²). Bygningens åbne overdækket arealer er
ikke medregnet.

1. sal

Stue

2020 m²

1050 m²

400 m²
380 m²

2.sal

Der stilles i lokalplanen ingen krav til
omfanget af friarealer. Størrelsen på den
foreslåede tagterrasse er derfor baseret på
forventning om anvendelse. Vurderes dette
at være for lidt, er det muligt at etablere terrasse e.l. på taget af den midterste kube.
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3. sal

For at undgå potentielle indkigsgener hos
naboerne, er tagterrassen disponeret med
en afstand til brystningen, der afskærer
synsvinklen mellem terrassen og de nærmeste nabogrunde.

Tagplan
Terrasser: 780 m² (svarende til 10% friareal)

Revideret forslag - Bruttoarealer

230 m²

Samlet
overdækket
1280 m²

460 m²

2690 m²

800 m²

Samlet bruttoareal:

6160 m²

Bebyggelespct*

108 %

*Bebyggesesprocenten er beregnet ud fra bruttoarealet og grundens
areal if. BBR (5683 m²). Bygningens åbne overdækket arealer er
ikke medregnet.

Stue

1. sal

1980 m²

2.sal

460m²

Tagplan
Terrasse: 460 m² (svarende til 7,5% friareal)
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Kontorhusets ﬂeksibilitet

fælles

Stue

Lejer 1

1. sal

Huset er organiseret så det kan udlejes til én re mødelokaler. Udlejes bygningen til flere,
og maksimalt tre lejere. Stueetagen indretvil stueetagen være fælles.
tes med foyer, køkken og kantine samt stør-

14

Lejer 3

Lejer 2

2. sal

Fælles
terrasse

Tagplan

Større afstand til nabobebyggelserne - Diagramatisk situationsplan1:1000

32 m

26,5 m
27,5 m

32,1 m
33,4 m

18,4 m
22,4 m

15,4 m
21,4 m

Tidligere forslag
Revideret forslag
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Revideret forslag - Diagramatiske situationsplaner

Trailer P

Tankbil kørerute

ælder
g p-k

r
dse
pla

Dobbeltrettet

Adgan

17 P pladser

P
12

Vak
aksehal
aks
Vaksehal
Puslep
eplads
epl
Pusleplads

e

reban

tet kø

eltret

Dobb

4 P pladser

12 P pladser

Statoil 3 P pladser

kørebane

Tankområde
Statoil butik

Disponering af grundens areal

Flow

Parkeringsnorm jf. lokalplanen:

Parkeringspladser i forslaget:

Kontor:
Butik:

P-pladser på terræn:
P-pladser i kælder:

1 p./50 m²
1 p./35 m²

Samlet parkeringsbehov:

123 pladser

46
80*

Parkering ialt:
126
Herudover er der ca. 20 pladser i tankområdet.
*Ca. antal, der vil blive justeret under projektering af huset
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Revideret forslag - Situationsplan. 1:500

eks. træer
Skur til renovation

Muligt plantebælte
Begrønnet væg

Påfyldningszone

Muligt plantebælte
Ind/Udkørsel

Stander 6 m

Indgang
Stander 6 m

Ind/Udkørsel

Stander 8 m

Grøn rabat
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Revideret forslag - Stueetage. Plan 1:250

460 m2 butik brutto
800 m2 kontor brutto
22 arbejdspladser
36 m2 pr. arbejdsplads
18

Revideret forslag - 1. sal. Plan 1:250

2680 m2 brutto
178 arbejdspladser
15 m2 pr. arbejdsplads
19

Revideret forslag - 2. sal. Plan 1:250

1970 m2 brutto
150 arbejdspladser
13 m2 pr. arbejdsplads
20

Revideret forslag - Tagplan 1:250

teknikhus
ovenlys
ovenlys

ovenlys

teknikhus

Indretningsplan Tagplan
Indretningsplan
Tagplan
1:250
1:250
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Revideret forslag med ‘knækkede’ hjørner som tidligere

knækkede tagﬂader

2. Sal

2. Sal

1. Sal
10
9
8
6
5
4
3
2

Diagramatisk plan

zone anvendelig til arbejdspladser

Dagslysanalyse

Zone til arbejdspladser: 1110m². Ca. 175 arbejdspladser

Øvrigt areal

45% af etagearealet

55% af etagearealet

I det tidligere skitseprojekt havde hver kube
et ’knækket’ hjørne mod vest for at få bygningen til at fremstå mindre. I det nye forslag er bygningen reelt blevet mindre, og de
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øvrigt areal

knækkede hjørner er fjernet for at det ønskede antal arbejdspladser kan etableres.
Konsekvenserne af at knække hjørnerne er
illustreret på nærværende sider.

Revideret forslag

2. Sal

2. Sal

1. Sal
10
9
8
6
5
4
3
2

Diagramatisk plan

zone anvendelig til arbejdspladser

øvrigt areal

Dagslysanalyse

Zone til arbejdspladser: 1250m². Ca. 200 arbejdspladser

Øvrigt areal

50% af etagearealet

50% af etagearealet
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Sol- og skyggeforhold 21. marts
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09.00
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12.00
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Sol- og skyggeforhold 21. juni

9.00

10.30

12.00

14.00

16.00

18.00
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Sol og skyggeforhold 21. marts

08.30

Det kan sjældent undgås, at nybyggeri i
byen ikke medfører skyggegener for eksisterende huse. Dette vil også være tilfældet
med dette projekt, men tidsrummet herfor
er blevet kraftigt forbedret i arbejdet med at
gøre huset mindre.
26

09.00

Ovenstående, er lavet for at give et ærligt
billede af skyggegener, der opstår om morgenerne fra efterår til forår.

09.30

Materialet er udarbejdet af Holscher Arkitekter for MT Højgaard
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Sagsfremstilling
I forbindelse med ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus på Ravnholmvej 18 i
Lundtofte landsby søges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om
facademateriale til beboelseshusets og havestuens facader, om havestuens
tagmateriale, samt fra maks. facadehøjde. Dispensationsansøgningen er udsendt i
partshøring, modtagne indsigelser er lagt på sagen.
Planbestemmelser
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 5.1.43 for Lundtofte

landsby. Rammen fastsætter bl.a., at områdets helhedspræg og landsbykarakter skal
bevares.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 207 for Lundtofte Landsby i Lundtofte Bydel.
Det er lokalplanens formål at sikre de tilbageværende bevaringsværdier i Lundtofte
Landsby. Lokalplanen fastsætter bl.a. en bebyggelsesprocent på 25 og maks.
etageantal på 1½, byggelinje 5 m fra vejskel, at facadehøjden ikke må overstige 3
m, målt fra eksisterende omliggende terræn, og materialebestemmelser for
ydervægge, tage mm. Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en
helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.
Ejendommen
Der er meddelt nedrivningstilladelse til det eksisterende ældre landsbyhus og det er
til sagen oplyst at øvrige småbygninger nedrives.
Matriklen er på 355 m², og grundbredden på ca. 11,9 m på det bredeste sted. Af
koteplan fremgår, at terrænet (vest mod øst) er tilnærmelsesvis fladt, der hvor huset
tænkes opført. Nabo mod vest er oplyst at ligge ca. 30 cm højere med en brat
terrænforskel langs skel. Nabo mod øst ligger i samme kote umiddelbart ved skel,
med let terrænfald ind på nabogrunden (5 cm). Ravnholmvej er oplyst at ligge ca.
30 cm højere i forhold til eksisterende terræn på ejendommen Ravnholmvej 18.
Det ansøgte projekt
Det ansøgte projekt til opførelse af nyt enfamiliehus til helårsbeboelse med udnyttet
tagetage og kælder, er oplyst at have en bebyggelsesprocent på 24,9 og et
etageareal på 88,4 m². Facadehøjden er op til 3,24 m over eksisterende terræn.
Terrænet ønskes påfyldt med op til maks. 30 cm for udligning af terrænforskel i
forhold til vestlig nabo og vej, således at facadehøjden efter terrænpåfyld fremstår
med en højde af maks. 3 m.
Facaderne ønskes udført i lavenergi-porebetonblokke, der fuldpudses med hvid
puds. Vinduer og døre udføres i hvidmalet træ. Havestuen består overvejende af
vindues- og dørpartier i træ og glas, mens brystning oplyses at blive udført med
pudset overflade, som beboelseshuset. Taget på beboelseshuset udføres i røde
vingetegl. Havestuens tag ønskes udført som glastag.
De ansøgte dispensationer
Facadehøjde
Der er ansøgt om en facadehøjde på 3,24 m mod vest og 3,21 m mod øst, over
eksisterende terræn, der efter planlagt påfyldning af terrænet vil fremstå med
facadehøjde på maks. 3 m.
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt kræver dispensation fra
lokalplanens § 6.4.3, om at facadehøjden ikke må overstige 3 m, da det i
lokalplanens redegørelsesdel er specificeret, at facadehøjden skal måles fra
eksisterende terræn.

Facademateriale
Væggene til beboelseshus og brystning på havestue ønskes opbygget af lavenergi
porebetonblokke, der pudses med 10 mm fulddækkende, hvid puds. Det er af
ansøger oplyst, at der ikke vil forekomme aftegning i den pudsede facade af de
bagvedliggende blokke.
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens
§ 8.2 om at udvendige bygningssider skal udføres i murværk, der pudses,
vandskures eller kalkes. Det er i lokalplanens vedligeholdelsesvejledning angivet,
at det murede hus fremstår enten pudset eller i blank mur i gul eller rød tegl. Det er
således forvaltningens tolkning af lokalplanens facadebestemmelse om murværk, at
den er fastsat ud fra materialets udtryksmæssige egenskaber, herunder størrelse,
forbandt, fugning, patina og traditionelle anvendelse mv, og at betegnelsen
murværk dermed skal forstås traditionelt, som den almindelige teglsten.
Tagmateriale til havestue
Havestuens tag ønskes udført i glas, hvilket er en afvigelse fra lokalplanens § 8.5,
der fastsætter, at tage skal udføres som røde vingetegl eller stråtækt. Det er i
ansøgningen begrundet, at havestuen med glastag er beliggende på nordsiden af det
planlagte hus og er væsentligt lavere end beboelseshuset, samt at havestuen ikke vil
kunne ses fra vejen.
Forvaltningens bemærkninger
Facadehøjde
Lokalplanens bestemmelser om maksimal facadehøjde på 3 m er fastsat for at sikre,
at husene fremstår i en skala og med et volumen, der passer ind i
landsbykarakteren, der typisk er præget af mere ydmyge huse med lavere
facadehøjder, ingen eller lave kældre og lave vindueshøjder, end det ses ved f.eks.
havebyvillaer, hvor der kan forekomme både høje kældre og højere/større
vinduesformater. I det konkrete tilfælde er det ansøgers ønske, at hæve
terrænniveauet i den ende af grunden, hvor det nye hus ønskes opført, således at
den maksimale facadehøjde sluttelig fremstår som maks. 3 m i forhold til det
hævede terræn. Den endelige volumenmæssige fremtræden vil således ikke afvige
fra lokalplanens intentioner. Det nye hus vil med det ansøgte blive op til 23,7 cm
højere, end hvis maks. facadehøjde på 3 m, i forhold til det eksisterende
omliggende terræn, overholdes . De skrå højdegrænseplan er overholdt mod begge
naboer med den ansøgte højde.
Terrænforskellen mod østlig nabo øges med det ansøgte fra ca. 5 cm til ca. 31 cm.
Den påtænkte terrænregulering kræver ikke bygningsmyndighedens forudgående
godkendelse, da det i lokalplanens redegørelsesdel er beskrevet, at
terrænreguleringer op til +/- 30 cm kan udføres uden tilladelse. Byggelovens § 12
og 13 gælder fortsat for arbejdet.
Facademateriale
Idet overfladen på porebetonblokkene fuldpudses, og ansøger oplyser, at de
anderledes formater ikke vil aftegne sig i facaden, og da er tale om en meget lille og

smal grund, der alene muliggør en smal huskrop (5,74 m) og et begrænset
nettoareal (56,4 m² i stueplan) er det forvaltningens vurdering, at der i det konkrete
tilfælde kan være begrundelse for at tillade, at den ansøgte bebyggelse opføres i
lavenergi-porebetonblokke med puds, for bedste udnyttelse af det mulige etageareal
og af hensyn til byggestenens gode energimæssige egenskaber. Såfremt
dispensationen meddeles bør den betinges af, at overfladen stedse skal fremstå med
fulddækkende, velvedligeholdt puds, da afskallinger vil afsløre de bagvedliggende
porebetonblokke.
Udvalget gøres opmærksom på at en tilladelse kan have præcedensskabende
virkning. Nabogrunden mod øst er ligeledes på 355 m² og af tilsvarende form, dog
lidt smallere. Der er inden for lokalplan området andre mindre grunde.
Tagmateriale på udestue
4 nærliggende dobbelthuse, opført før lokalplanens ikrafttræden, herunder nabo
mod vest, er udført med udestuer/mellembygninger med glastag. Der er herudover
er der én anden ejendom med udestue/overdækket terrasse med transparent tag
inden for lokalplanområdet (vurderet ud fra luftfoto 2012). Der er i lokalplanen
ikke et forbud mod udestuer. Det er forvaltningens vurdering at udestuen vil
fremstå med en mere let karakter, såfremt den udføres med glastag, fremfor med
tagdækning i røde vingetegl. Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til
glastag på udestue.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorienteringen,
meddeles dispensation til den ansøgte facadehøjde på op til 3,24 målt fra
eksisterende terræn, idet der efterfølgende terrænreguleres således, at facaden
fremtræder med en maks. højde af maks. 3 m.
2. der, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser ved naboorienteringen,
meddeles dispensation til det ansøgte facademateriale i porebetonblokke med 10
mm puds, og
3. der meddeles dispensation til det ansøgte tag i glas til udestuen.

Byplanudvalget den 10. oktober 2012:
Ad 1.-3. Udsat, med henblik på at sikre bedre overensstemmelse med lokalplanen.
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Til Sidsel Poulsen
Da jeg endnu intet har hørt vedr. svar på hvad I mener vi må bygge på grunden efter
nabohøring kan vi ikke vente længere. Det koster mange penge og skal bygge nu hvorfor vi
nu sender vedhæftede reviderede projekt hvor følgende - af jer krævede - ændringer er
foretaget:
1) facaden er sænket således facaden på intet sted er over 3 meter fra "naturligt terræn" - i
jeres terminologi i betydningen "laveste punkt på grunden i byggefeltet". Dette har betydet at
vi har måttet fjerne kælderen da stueplan med denne sænkning nu ligger lavere end vestlig
nabos terræn blot 2,5 meter fra facaden. Det er ikke forsvarligt med kældervinduer så langt
under omkringliggende terræn.
2) facadesten er ændret til fuldpudsede teglmursten istedet for de oprindeligt godkendte
fuldpudsede lavenergi plus blokke. Vi har fortsat ikke modtaget dokumentation for hvor i

lokalplanen der står vi ikke må opføre huset i dsse lavenergi blokke som er godkendt som
murværk under murværksnormen.
3) Der terrænreguleres ikke i skelzonen trods fortsat dokumentation for dette.
4) Kvistene som I havde godkendt men som nu til sidst efter nabohøring også udgjorde
et problem er fjernet og hele 1. salen er fjernet således vi istedet opføre huset som et 1 plans
hus. Vi mangler fortsat dokumentation for hvor i lokalplanen der står at disse kviste ikke er
acceptable.
Det skal fortsat nævnes at vi ikke er enig i jeres tolkning af lokalplanen samt er meget
utilfreds med sagsbehandlingen og de mange forskelligrettede informationer vi har fået i
forløbet. At I først godkender et projekt på nær størrelsen af en havestue for derefter at
kræve hele projektet helt ændret er aldeles uacceptabelt. Vi forbeholder os derfor fortsat ret
til at klage over sagsbehandlingen og rette et krav mod kommunen for alle de ekstraudgifter
vi har haft forbundet med de utallige ændringer vi har måttet foretage grundet jeres utallige
nye krav om ændringer og misinformation undervejs i sagsforløbet. Jeg synes således også
fortsat det er dybt problematisk at I kræver nabohøring på et projekt, som lever op til
lokalplanen. I har stadig ikke dokumenteret hvor i lokalplanen der står vi ikke må opføre
huset i lavenergi plus blokke og hvorfor dette skulle i nabohøring.
Jeg vil meget gerne informeres om hvor lang tid vi nu skal regne med at blive syltet før vi får
en byggetilladelse på et hus som nu ligger fuldstændig som I kræver det og i henhold til jeres
tolkning af lokalplanen/bygnignsreglementet og som har ligget inde hos jer næsten et helt år.
I bliver i hvert fald ikke arbejdsløse med et sådanne sagsbehandlingsforløb. Med den rette
information fra starten kunne dette projekt have været godkendt på under 1 måned.
Britt Hansen
Den 7. nov. 2012 08.52 skrev Britt Ejlersberg <ejlersberg@gmail.com>:
Vedr. Ravnholmvej 18
Du beder mig om at gentage hele den proces vi var igennem i foråret bortset fra at vi
dengang fik at vide at man IKKE måtte komme med skitser men fulde
myndighedsprojekter, for ellers kunne I ikke vurdere projektet. Dette gjorde vi 3
gange hvor vi sidste gang fik at vide at nu kunne vi få byggetilladelse. Denne proces
var du selv involveret i. Herefter får jeg pludselig i juli måned at vide at vi:
- ikke må terrænregulere som det hele tiden har været vist på alle indsendte tegninger.
- ikke må bygge i lavenergi porebeton, som det hele tiden har været vist på alle
indsendte tegninger
- at vi ikke må lave havestue med glastag.
Nu skriver du så pludselig at vi også skal overholde vedligeholdelsesvejledningen bag
i lokalplanen for eksisterende huse i området. Vi har HELE tiden fået at vide at vi
med hensyn til bygningens udformning skulle forholde os til lokalplanens pt.6.1-6.5
og8.1-8.7. Er det ikke længere tilfældet? I så fald fortæller du mig pludselig at jeg
godt kan bygge i blank mur? Jeg er meget forundret over hvorfor denne sag skal gøres
så kompliceret og jeg vil nu gerne have denne gætte konkurrence stoppet som har
stået på siden februar måned 2012. Vi har brugt urimelig mange timer på tegningssæt
indtil nu og skal blot vide: Hvad skal vi ændre og hvad kan accepteres for at vi kan få
byggetilladelse? Og skal det i teknisk udvalg igen? Og hvad kan accepteres uden

teknisk udvalg.
I håb om et snarligt svar. Sidst ventede jeg en måned på svar. Jeg synes jeres
behandling af denne sag er helt uacceptabel.
Venlig hilsen
Britt E. Hansen

Den 6. nov. 2012 20.25 skrev Sidsel Poulsen <sip@ltk.dk>:
Lyngby-Taarbæk
Kommune
Center for Miljø og Plan
06-11-2012
ID: 120796
CN: Ravnholmvej 18
Vedr.: Enfamiliehus
I forlængelse af Byplanudvalgets beslutning af 10. oktober,
har du bedt om en afklaring af, hvad der skal fremsendes for
at sikre en byggetilladelse.
Der er desværre ikke noget entydigt svar herpå, i det
Byplanudvalgets beslutning ikke indeholder en sådan entydig
afgørelse.
Jeg vedlægger protokollen til information. Af protokollen kan
du se, at udvalget ikke traf en endelig beslutning, da sagen er
udsat. I forbindelse med udsættelse af sagen, er der
endvidere protokolleret, at udsættelsen sker med henblik på
at sikre bedre overensstemmelse med lokalplanen. Der ligger
således ikke heri, at hvis du ændrer dit projekt på en bestemt
måde, så vil der kunne meddeles byggetilladelse.

Jeg vil foreslå, at du, sammen med din rådgiver, tager
udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser, kan du f.eks.
ændre projektet således at dispensationsbehovet
formindskes. Men derudover vil jeg foreslå, at I også kigger
på lokalplanens redegørelsesdel om intentioner mv. for
lokalplanen, og f.eks. tager afsæt i

vedligeholdelsesvejledningen, der bl.a. beskriver traditionelle
bygningsdeles udformning mv. Herunder underkaster
projektet en vurdering af, om projektet f.eks. vedr. størrelse,
størrelse/udformning af kviste, bygningsdetaljer, former osv.,
kan bringes i større overensstemmelse med Lokalplan 207,
der bl.a. gerne skulle sikre landsby karakteren i området.
I er velkomne til at komme med flere forskellige skitser. Som
tidligere nævnt, deltager forvaltningen også gerne i et
forudgående møde, hvis I f.eks. vil diskutere forskellige ideer.
Når I har fremsendt nyt projekt/skitseprojekt vil sagen blive
forelagt Byplanudvalget påny.
Venlig hilsen
Sidsel Poulsen
Centerchef

Center for Miljø og Plan
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
4597 3530
Direkte:
Omstilling: 4597 3000
2137 5839
Mobil:

E-mail: sip@ltk.dk
Internet: www.ltk.dk
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Ydervægge opføres i porebeton, med hvid,
finpudset overflade.
Taget, hanebåndsspær 52°, udføres med røde
vingetegl.
Vinduer og yderdøre er hvidmalede
trævinduer.
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Møde mellem Byplanudvalgets formand, ejendommens ejer og repræsentanter for
underskriftsindsamling - 17.12.2012
Deltagere:
Byplanudvalgets formand Simon Pihl Sørensen
Ejendommens ejer SEB v. Udlejningschef Ivar Christensen og Arkitekt Lars Nielsen
Underskriftsindsamlingen v. Britta Denal, Nuværende lejere: Sasa Miljkov og Frederikke Raasdal
samt Advokat Niels Ottesen
Center for Miljø og Plan: Byggesagsbehandler Tanja Bach og Centerchef Sidsel Poulsen (ref)
Afbud:
Byplanudvalgets næstformand Morten Normann Jørgensen

Simon Pihl Sørensen forklarede formål med mødet. At høre indlæg fra ejer og vedr.
underskriftsindsamlingen, således at Byplanudvalget i januar 2013 kan drøfte, om der er nye
elementer i sagen, der gør at man vil revurdere sin tidligere stillingtagen. Simon Pihl Sørensen gjorde
også klart, at diskussioner udlejer og lejer imellem vedr. leje- og afståelsesvilkår er kommunen
uvedkommende, og ikke kan tages i betragtning ved kommunens behandling af sagen.

Sidsel Poulsen opridsede kort de planmæssige forudsætninger. Lokalplanerne 3 og 28 der bl.a.
forbeholder stueetager mod Lyngby Hovedgade og Likørstræde til detailhandel, og specifikt forbyder
etablering af pengeinstitutter. Der er således ikke noget til hinder for f.eks. FOREX på 1. sal. Ivar
Christensen oplyste, at FOREX koncept er at ligge i stueetagen.
Simon Pihl Sørensen bemærkede, at i givet fald der gives tilladelse til FOREX (eller anden forretning),
vil der blive stillet krav vedr. udseende herunder skiltning. Ivar Christensen bemærkede, at det vil
FOREX givet være indstillet på.
Niels Ottesen spurgte, om der kan dispenseres fra lokalplanenernes anvendelsesbestemmelser.
Sidsel Poulsen svarede, at større afvigelser fra en lokalplans principper, herunder
anvendelsesbestemmelser, kræver udarbejdelse af ny lokalplan. I dette tilfælde, hvor der er tale om et
forholdsvis begrænset areal i forhold til lokalplanernes udstrækning, vil der dog formodentlig lovligt
kunne dispenseres iht. planlovens regler. Britta Denal gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med
vurderingen heraf, bør lægges vægt på, at der siden lokalplanernes ikrafttræden er lukket
pengeinstitutter i området, og at arealet til pengeinstitutter således er mindre i dag, end ved
lokalplanernes ikrafttræden.
Frederikke Raasdal oplyste, at flere mindre forretninger i forbindelse med underskriftsindsamlingen
har gjort opmærksom på, at man oplever at gå glip af handel, fordi kunder ikke nemt, og uden
bankgebyr, kan veksle udenlandsk valuta til betaling i forretningerne.
Frederikke Raasdal oplyste endvidere, at der har været mange interesserede henvendelser på det
ledige lejemål, herunder også henvendelser om anvendelser der er i overensstemmelse med
lokalplanen. Chokoladeforretning, Café m.fl. Men at det ikke havde været muligt at afstå lejemålet
pga. kontraktlige forhold. Niels Raasdal bemærkede, at der ikke pt. er andre lejere, udover FOREX,
der kan forlige nuværende lejer og ejer vedr. de kontraktlige forhold.

