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1.
Nyt plangrundlag for Sundhedshus på Buddingevej 50

Sagsfremstilling:
Baggrund:
Den 26. september 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at udbyde ejendommen
Buddingevej 50 (Lyngby Statsskole) til salg til sundhedsfaglige formål og med en
række klausuler som dels giver kommunen og lokale sundhedsaktører mulighed for
at leje sig ind. De endelige aktiviteter vil skulle fastlægges politisk i forbindelse
med behandling af udbudsmaterialet. Efter indledende dialoger med
markedsaktører fremkom der ønske om at supplere nuværende bebyggelse med en
ny bygning, i det dette vil kunne gøre projektet interessant for de større aktører. Ny
større bebyggelse vil være lokalplanpligtigt i henhold til Lov om Planlægning.
Salget af ejendommen forventes betinget af vedtaget lokalplan og
kommuneplantillæg.
Til ejendommen hører en stor hovedbygning på 1.965 m² (skole), en sidebygning
på 900 m² (gymnastiksal) og en mindre bygning på 135 m² (pedelbolig). Grunden
er på ca. 6.200 m². Ejendommen grænser op til et parcelhus på Buddingevej 54, et
lægehus på Buddingevej 54 samt 6 parcelhuse på Snerlevej. Jf. fremsendte
oversigtskort. Lyngby Statsskole har stået tom i de sidste 2 - 3 år.
Nuværende planforhold:
Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 2.2.30 Engelsborg skolen / VUC
Øresund, og er udlagt til offentlige formål med en bebyggelsesprocent for området
på max. 45.
Bebyggelse må højst opføres i 3 etager. Inden for området må der etableres
offentlig service defineret som kommunal og statslig service, skoler, uddannelse og
forskning samt institutioner for børn, unge og ældre.
Der er ingen lokalplan for ejendommen, men den ligger umiddelbart ved siden af
den nyligt vedtagne Lokalplan 230 til offentlige formål på Chr. X's Allé og
Engelsborgvej. Parcelhuset på Buddingevej 52 er indeholdt i samme
kommuneplanramme, mens lægehuset på Buddingevej 54 er omfattet af
kommuneplanramme 2.2.64 til åben - lavt boligområde.
Trafikale forhold:
Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et trafiknotat dateret 11-01.2012 med bilag
af 09.01.2012 (ligger på sagen) for at belyse de trafikale konsekvenser ved en
realisering af ny bebyggelse og anvendelse til sundhedsrelaterede formål. Notatet
konkluderer, at der bør være én ind- og udkørsel til både Buddingevej 50 og det
nuværende Botilbud på Chr. X's Allé. Ind- og udkørslen bør ligge omtrent ved den
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nuværende på Chr. X's Allé, men bør forbedres med en venstresvingsbane for at
undgå opstuvning mod krydset Chr. X's Allé / Buddingevej. I notatet er der
beskrevet 3 forskellige løsningsmodeller, hvoraf Teknisk Forvaltning anbefaler
alternativ 1, som indebærer fjernelse af de to sideheller nærmest den nye indkørsel.
Som erstatning for sidehellernes træer, foreslås det, at der plantes 4 - 5 nye træer
langs fortovet så det grønne udtryk bevares bedst muligt.
Der vil skulle etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal (normen for kontor
og serviceerhverv). Parkeringspladserne forventes anlagt i eksisterende gårdrum,
langs indkørselsvejen til området og eventuelt under den nye bygning. I forbindelse
med lokalplanens udarbejdelse vil det endelige antal parkeringspladser og deres
beliggenhed blive præciseret, dog vil det ligge i omegnen af ca. 60 pladser.
Ny planlægning:
På baggrund af ovenstående forhold foreslås det, at der iværksættes et
lokalplanarbejde med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplanens område
foreslås omhandlende Buddingevej 50 (Lyngby Statsskole), 52 og 54 samt den del
af Lokalplan 230, som foreslås benyttet til ind- og udkørsel til Buddingevej 50.
Lokalplanens formål foreslås fastsat til offentligt formål såsom lægepraksis,
genoptræning, fysioterapi og relaterede funktioner. En præcisering af formålet vil
ske i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse.
Lokalplanens foreslås at give mulighed for at erstatte pedelboligen med en ca.
1.000 m² stor bygning i 3 etager, hvoraf den ene etage er til parkering.
Lokalplanen foreslås ledsaget af et kommuneplantillæg, der dels hæver
bebyggelsesprocenten fra 45 - 70, dels inddrager Buddingevej 54 til offentligt
formål.
Det forventes, at miljøscreeningen vil konkludere, at der skal laves en
miljøvurdering med fokus på især de trafikale forhold.
Bevaringsforhold:
Ejendommens 3 bygninger er alle opført 1923 og er tegnet af arkitekt Magdahl
Nielsen og har oprindeligt fungeret som Lyngby Statsskole. Anlægget er
symmetrisk anlagt med en stærk akse både i hovedhusets facade samt i
gårdanlægget og dets beplantning ud mod Buddingevej / Chr. X's Allé. Jf. fotos på
sagen. Det aksiale udtryk bør bevares. Hovedhuset fremstår meget statslig i
klassicistisk stil og et markant indgangsparti. Huset er i 2 etager med et markant,
højt tag. Facaderne er udført i røde mursten med lodrette hvidpudsede markeringer.
Taget er valmet og belagt med røde tagsten. Bevaringsværdien er 3.
Gymnastiksalen er i 2 etager, dog lidt lavere højde, og udført i samme materialer og
udtryk men mere enkelt. Et nyere glasparti mod gården skæmmer bygningens
oprindelige arkitektur. Bevaringsværdien er 3. Pedelboligen er i én etage og er
udført med samme materialer og udtryk som de øvrige bygninger, dog væsentlig
mere beskeden. Bevaringsværdien er 3. Det er en forudsætning for at kunne opføre

Åbent punkt Byplanudvalget den 08-02-2012, s.5

ny bebyggelse, at pedelboligen nedrives.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget ved lokalplanlægning og Økonomiudvalget ved
kommuneplantillæg.
Indstilling:
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. der udarbejdes en lokalplan med mulighed for offentligt formål såsom
lægepraksis, genoptræning, fysioterapi og relaterede funktioner. Lokalplanen
foreslås at indeholde mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og
med et etageareal på ca. 1.000 m²,
2. lokalplanen foreslås udarbejdet af konsulent,
3. der udarbejdes et kommuneplantillæg med mulighed for en bebyggelsesprocent
på 70, hvor ejendommen Buddingevej 54 også inddrages.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Godkendt punkterne 1 og 2.
Anbefalet punkt 3.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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2.
Forhøring for arealer til offentlige formål og boligformål ved Trongårdsvej

Sagsfremstilling
Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2011, at der etableres et nyt
plejecenter med ca. 45 plejeboliger med tilhørende servicearealer på det frikøbte
areal ved Trongårdsskolen. Flere af arealerne ved Trongårdsvej ligger uplanlagt hen
og trænger til nye rammer, hvorfor det foreslås at lave en helhedsplan for området.
Helhedsplanen foreslås at omfatte en del af de frikøbte arealer samt rammerne
6.2.30 for Trongårdsskolen, 6.2.90 for Lyngby Uddannelsescenter og 6.2.92 for
Vandtårnet. Helhedsplanen skal indeholde en redegørelse for områdets trafikale
afvikling og håndtering af støj fra motorvejen. Helhedsplanen vil udover
plejecenter og aktivitetscenter kunne rumme flere arealer til offentlige formål og
boligformål.
Proces
Der foreslås en forhøringsperiode på 2 uger, og der arbejdes pt. på en annoncetekst.
Efter forhøring udarbejdes en helhedsplan for arealerne, som foreslås præsenteret til
et borgermøde. Under og efter processen med helhedsplanen udarbejdes forslag til
lokalplan og kommuneplantillæg.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget og Økonomiudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Økonomiudvalget og Byplanudvalget drøfter sagen
og bemyndiger forvaltningen til at afholde forhøring vedr. kommuneplanens
rammer, og at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejde med henblik på
lokalplan.
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Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Anbefalet, idet forhøringsperioden skal være 4 uger.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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3.
Fortunens Ponyudlejning

Sagsfremstilling
På baggrund af Byplanudvalgets møde den 15. juni 2011 og Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 14. juni 2011 er der fremsendt to alternative forslag,
materialet er vedlagt til udvalgets medlemmer:
 Skitseforslag 1 hvor rejsestalden nedrives.
 Skitseforslag 2 hvor rejsestalden bevares. Denne kræver dog at rejsestalden
ombygges både i bygningens indretning og facade.
Forvaltningens vurdering
Lov om bygningsfredning og -bevaring
Mht. rejsestalden har den ønskede nedrivning været offentliggjort. Her er der
indkommet en række indsigelser. Indsigelserne er vedlagt til udvalgets medlemmer.
Ejer har kommenteret på indsigelserne, se vedlagte bilag.
Desuden er Kulturstyrelsen vendt tilbage med at de ikke finder, at der er
fredningsværdier i rejsestalden.
I SAVE undersøgelsen har rejsestalden fået en arkitektonisk værdi på 5 og en
arkitektonisk vurdering, hvor flg. nævnes: "Rødpudset, noget tilbygget kulturhistorisk værdi på 5 – med en kulturhistorisk vurdering hvor flg. nævnes:
Beliggende ved Hotel Fortunen - miljømøssig værdi på 4 med en miljømæssig
vurdering hvor flg. nævnes: I kanten af dyrehaven – originalitetsværdi på 6 tilstandsværdi på 5 hvor flg. nævnes: Trænger til puds og maling på træværk. Ved
den bevaringsmæssige vurdering af bygningen som en 4'er er flg. nævnt: Pga. alder
og miljø.
Rejsestalden blev opført i 1897 og er med sin tilstedeværelse en påmindelse om
bygningens funktion som vognport for det tidligere Hotel Fortunen, som brændte i
1937, hvorefter det nuværende Hotel Fortunen blev opført i 1937.
Rejsestalden er mod sydøst tilbygget langs hele facaden med tilbygninger.
Bygningen er trods sine gavle, der fremtræder forholdsvis originale, præget af
tilbygningerne, der væsentligt svækker bygningens originalitet.
Bortset fra gavlene fremtræder bygningen som en forholdsvis ordinær staldbygning
fra sidst i 1800-tallet uden større arkitektoniske kvaliteter, hvor originaliteten er
svækket væsentligt.
Samtidig findes der i Kommunen den nylig renoverede rejsestald i Frederiksdal, der
står som et væsentligt stærkere eksempel på historien om rejsestaldene.
Ved en bevaring af rejsestalden som en del af skitseforslag 2 vil rejsestalden, for at
kunne varetage den ønskede funktion som hvileplads for heste og være i
overensstemmelse med hesteloven, skulle have ændret facade.
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Forvaltningen finder ikke, at en evt. nedrivning af rejsestalden vil have indflydelse
på oplevelsen af det særlige miljø omkring udlejningen af heste og rideskole ved
indgangen til Dyrehaven. Miljøet vil fortsat eksistere uanset om det sker ved
virkeliggørelse af skitseforslag 1 eller skitseforslag 2.
Forvaltningen har således ingen indvendinger imod en evt. nedrivning af
rejsestalden.
Lov om planlægning
Ifølge skitseforslagene ligger de nye bygninger 2,5 m fra naboskel, og højderne af
de nye bygninger er formindsket i forhold til det der blev forelagt til møderne i juni
2011. Ud fra skitseprojektet ses det umiddelbart at den højeste af de nye bygninger
er ca. 5 m. Til sammenligning skal det nævnes, at ifølge ansøgningsmaterialet er
rejsestalden omkring 8 m højt.
Begge skitseforslag ses umiddelbart at overholde kommuneplanens rammer.
Natura 2000
Noget af ejendommen er beliggende i Natura 2000-område, Habitat område nr. 251
Jærgersborg Dyrehave. Ifølge BR 10 kap. 1.10 stk. 4 skal kommunen vurdere, om
et projekt vil påvirke et habitatområde negativt. Det er forvaltningens vurdering, at
ingen af de to skitseprojekter vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, fordi der
ikke ryddes beplantning herunder især store/høje træer, hvor Stellas Mosskorpion,
som er udpegningsarten for Habitatområdet, kunne forekomme.
Husdyrloven
De to alternative forslag kræver, ligesom det første projekt, dispensation fra
husdyrloven. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at skitseprojekt 1 vil
give færre støv-, støj og lugtgener hos nærmest nabo.
Ansøgning om vejlukninger
I forbindelse med byggeprojektet er der ansøgt om lukning af Ermelundsvej og Ved
Fortunen, som vist på situationsplan Trafik og parkeringsforhold vedlagt som bilag.

Ansøgeren foreslår at:
1. Ved Fortunen lukkes ved markering A for al uvedkommende biltrafik. En låge
skal tillade hestevogne og arbejdskørsel til arealet.
2. Ermelundsvej lukkes ved markering B for al uvedkommende biltrafik. En låge
skal tillade hestevogne og arbejdskørsel til arealet.
Ansøgeren begrunder vejlukningerne med, at det er et ønske fra beboerne i
området.
Både Ermelundsvej og Ved Fortunen har status som offentlige veje, som
kommunen administrer efter vejlovens § 10.
Teknisk Forvaltning kan ikke anbefale en lukning af de nævnte veje af
færdselsmæssige hensyn, herunder omvejskørsel, det uhensigtsmæssige i bakkende
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kørsel med lastbiler og renovation, samt problemer med udførelse af
vintertjenesten, mht. manglende vendemuligheder. Ifølge færdselslovens § 92 stk. 2
kræves der bl.a. politiets samtykke inden en offentlig vej må lukkes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Ansøger skal afholde samtlige
udgifter i forbindelse med evt. lukninger.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for det planmæssige samt for nedrivning af den bevaringsværdige
bygning.
Teknik- og Miljøudvalget for skovbyggelinjen, husdyrloven, og lukning af veje.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at:
1. Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at
arbejde videre mod en tilladelse for enten skitseforslag 1 eller skitseforslag 2, og
2. Teknik- og Miljøudvalget beslutter at afslå ansøgning om vejlukningerne på det
foreliggende grundlag, idet vejenes nuværende funktion fastholdes.

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2012:
Ad. 1. Forså vidt angår Teknisk- og Miljøudvalgets område, bemyndiges
forvaltningen til at arbejde videre mod en tilladelse for skitseforslag 1, idet
det forudsættes, at byggeriet tager hensyn til de naturfølsomme omgivelser.
Ad. 2. Godkendt.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Ad. 1. For så vidt angår Byplanudvalgets område, bemyndiges forvaltningen til at
arbejde videre mod en tilladelse for skitseforslag 2.
Venstre foretrækker skitseforslag 1, idet forslag 2 alligevel medfører en
gennemgribende ombygning i forhold til lov om hestehold.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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4.
Bredevej 120 - Oplagsplads til forsyning

Sagsfremstilling
Plangrundlag
Ejendommen er beliggende i byzone i kommuneplanens rammeområde nr. 8.5.55.
Området er udlagt til rekreativt område herunder andre formål, tekniske anlæg og
fritidsformål. Teknisk anlæg er i rammen defineret som kommunikationsanlæg,
forsyningsanlæg, miljøanlæg, vandværk, rensningsanlæg, regnvandsbassin,
materielplads, transformer, telefoncentral, kraftvarmeanlæg, gastryksregulator og
lignende.
Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske,
biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området. Placering og
udformning af nye bygninger (max 1 etage) skal ske under hensyntagen til
eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske,
bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier. Der skal fastlægges
retningslinier, der bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk
samt bebyggelsestræk af betydning herfor.
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.
En del af ejendommen er beliggende indenfor fredningen af Mølleådalen fra
Lyngby Sø til Øresund (Mølleåfredningen).
En del af ejendommen (matrikel 2ad) er kortlagt på vidensniveau 2 efter Lov om
Jordforurening.
Ejendommen
Ejendommen Bredevej 120A (matrikel 2ad, 2 ac og 2nd Lundtofte By, Lundtofte)
opfattes og anvendes fysisk som en del af det tidligere renseanlæg Ålebækken
(Bredevej 120, matrikel 2ø Lundtofte By, Lundtofte), men der er tale om 2
selvstændige ejendomme, som ikke er samnoterede. Ejendommene har samme ejer
"Mølleåværket A/S". En del af ejendommen Bredevej 120A anvendes af De
Danske Spejder (Geels Gruppe) - spejderhuset Bredevej 120C er beliggende på
ejendommen.
Ansøgning
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) søger om tilladelse til at opføre en
karteringsplads på Bredevej 120A, fordi en aftale med kommunens vejvæsen om at
anvende kommunens karteringsplads på Firskovvej 44 ophører i august 2012.
Ansøgning inkl. 5 bilag er vedlagt.
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Karteringspladsen skal anvendes til oplagring, omlastning af ikke-farligt affald med
en kapacitet under 30 ton pr. dag. Desuden ønskes mulighed for at oplagre
asfaltbrokker, beton og fliser samt en container til gammelt jern. Ligeledes ønskes
der oplagret rene indkøbte råstoffer så som stabilt grus, vasket grus og muldjord.
Karteringsplads placeres med ca. 93 meter til Åbrinken som er nærmeste beboelse
2
og pladsen har en størrelse på ca. 30*40 m dvs. ca. 1200 m . Hver bås i
karteringsanlægget afgrænses af en betonmur på ca. 3 meters højde. I den ene ende
af karteringspladsen etableres 2 stk. lysmaster.
LTF vurderer, at der ikke er behov for egentlig terrænregulering. Dog er det
nødvendigt at bortgrave en mængde jord således, at der kan etableres et areal med
fast bund, der kan klare en belastning på 50 ton. Dette gælder ligeledes
indkørselsvejen fra Bredevej og op til karteringspladsen. Selve karteringspladsen
forsynes med membran, asfalteres og vejbrønde til afløb af overfladevand.
LTF skønner, at kørsel til og fra karteringspladsen i gennemsnit vil være 6 gange i
døgnet alle ugens dage. LTF forventer ikke, at der bliver brug for fast
arbejdsmatriel på pladsen, idet kraner på bilerne kan anvendes til at bugsere
materialerne. Der skal ikke være fast mandskab på pladsen.
Forvaltningens vurdering
Bygningsmyndigheden vurderer, at den ansøgte karteringsplads med et areal på ca.
2
1200 m omkranset og opdelt af ca. 140 m betonmure med en højde på ca. 3 m er
omfattet af Byggelovens § 2, stk. 2 og derfor som følge af bestemmelserne i kapitel
1.1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 kræver byggetilladelse.
Forvaltningen vurderer, at etablering af den ansøgte karteringsplads ikke vil være i
overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området. De
pågældende rammebestemmelser er ikke blevet konkret vurderet siden Ålebækken
på Bredevej 120 var et fungerende renseanlæg. Det er forvaltningens umiddelbare
vurdering, at da rammebestemmelserne for det pågældende område blev udformet,
var der ingen, som havde forestillet sig, at renseanlægget blev lukket samt at der
skulle kunne etableres en karteringsplads i området.
I Mølleåfredningen bestemmes, at der ikke må foretages tilstandsændringer
herunder opføres yderligere bebyggelse. Den ansøgte karteringsplads betragtes som
en bygningsmæssig konstruktion (byggeri). Fredningstilsynsmyndigheden vurderer
derfor, at den ansøgte karteringsplads kræver dispensation fra Mølleåfredningen.
2
Endvidere betragtes det som en tilstandsændring, at 1200 m jord-/grusareal ændres
til en asfaltbelægning, som derfor også kræver dispensation fra fredningen.
Dispensation fra fredninger kan kun meddeles af fredningsnævnet.
Fredningstilsynsmyndigheden vurderer, at karteringspladsen er placeret
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landskabeligt hensigtsmæssigt på ejendommen, idet karteringspladsen er placeret et
sted på ejendommen, hvor den fra starten vil være skærmet i forhold til Ålebækkens
omgivelser af eksisterende krat, selvsåede (få) træer samt nåletræsbeplantning.
Derudover vurderes, at det vil være en landskabelig fordel, at pladsen er omkranset
af en mur frem for, at de forskellige oplagsbunker ligger synligt på terræn.
Fredningstilsynsmyndigheden kan anbefale Fredningsnævnet, at dispensation fra
Mølleåfredningen gives på vilkår af, at den omkransende 3 m høje betonmur på
ydersiden gives en mørk jordfarve, så den bliver mindst mulig synlig samt, at der
ikke gives dispensation til opstilling af de ansøgte 2 stk. lysmaster.
Fredningstilsynsmyndigheden vil anbefale, at der i stedet etableres en lavere
lyssætning, som målrettes mod kun, at oplyse karteringspladsen indvendig og som
kun er tændt, når der er aktiviteter på karteringspladsen.
Forvaltningen vurderer, at etableringen af karteringspladsen vil kræve §8-tilladelse
efter Lov om Jordforurening samt eventuelt miljøgodkendelse og
tilslutningstilladelse til kloak. Det vurderes umiddelbart, at disse
tilladelser/godkendelser vil kunne opnås på visse vilkår.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for det planmæssige med hensyn til den ansøgte anvendelse i
forhold til kommuneplanens rammer. Teknik- og Miljøudvalget med hensyn til
fredningstilsynets udtalelse til Fredningsnævnet i forhold til det ansøgte.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at:
- Byplanudvalget diskuterer den ansøgte anvendelse i forhold til kommuneplanens
rammer for området og enten planmæssigt godkender det ansøgte eller
nedlægger § 12, stk. 3 forbud efter planloven
- Teknisk Udvalg tager stilling til om dispensation fra Mølleåfredningen til den
ansøgte karteringsplads skal anbefales af fredningstilsynsmyndigheden eller
ikke.

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2012:
Udvalget kan ikke godkende det ansøgte.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Udvalget kan ikke anbefale placeringen, og der meddeles forbud, bl.a. pga.
nærheden til boligerne og Mølleåfredningen.
Henrik Brade Johansen (B) deltog ikke under punktet.
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Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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5.
Tilbygning til eksist. bastionsanlæg omkring Eremitageslottet - tilbygningen
kræver landzonetilladelse

Sagsfremstilling
Der søges om tilladelse til at tilbygge det eksisterende bastionsanlæg omkring
Eremitageslottet, så bastionsanlægget fuldendes. I dag mangler det på slottets
østside og delvist på syd- og nordsiden.
Plangrundlag mm.
Ejendommen ligger i landzone.
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 8.7.40 (Dyrehaven).
Området er udlagt til rekreativt område.
Ejendommen er ikke omfattet af Byplanvedtægt/Lokalplan.
Området hvor bygningen er beliggende, er omfattet af skovbyggelinje iht.
Naturbeskyttelsesloven.
Bevaring
Eremitageslottet er fredet.
Kulturarvsstyrelsen har ved brev af 6. oktober 2011 givet tilladelse til tilbygningen
af bastionsanlægget på betingelse af at der fremsendes detailprojekt for ny bastion,
for drøftelser og styrelsens stillingtagen forinden arbejdet igangsættes samt at der
udarbejdes et mere detaljeret projektmateriale vedr. belægningsarbejderne på
bastionen for videre drøftelse og styrelsens stillingtagen inden arbejdet igangsættes.
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte i forhold til Planlovens § 34 -38 – landzonebestemmelserne.
Det ansøgte kræver landzonetilladelse.
Det er forvaltningens vurdering, at tilbygningen til bastionsanlægget er i
overensstemmelse med kommuneplanens rammer og ikke strider imod
landzonebestemmelserne i Planloven.
Det nuværende bastionsanlæg blev påbegyndt af arkitekt Ferdinand Mehldahl i
1880'erne. Tilbygningen fuldender bastionsanlægget, så anlægget fremtræder som
en helhed. En helhed, der ikke er identisk, men beslægtet med det bastionsanlæg,
som blev anlagt ved slottets tilblivelse i 1735-36 med Lauritz de Thurah som
arkitekt. Det fuldendte bastionsanlæg vil understrege slottets solitære beliggenhed i
Dyrehavens parceforcejagtsystem. Samtidig vil tilbygningen til bastionen bevirke,
at slottets placering på det højeste punkt i terrænet også vil blive understreget set fra
øst. Herved vil bastionens funktion kunne opleves fra alle sider – som ansøger
beskriver i ansøgningsmaterialet: ”Bastionen giver tyngde, men løfter samtidig
slottet op og understreger dermed den elegante beliggenhed”.
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Ejendommen, hvor Eremitageslottet er beliggende er ejet af Naturstyrelsen(tidligere
Skov- og Naturstyrelsen).
Slottet er ejet af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tidligere Slots- og
Ejendomsstyrelsen). Både Naturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme har givet fuldmagt til ansøger.
Ansøgningen er ikke sendt i høring hos naboer, da det er vurderet, at det ansøgte er
af underordnet betydning for naboerne, jf. Planlovens § 35, stk. 5. Slottet er placeret
centralt i Dyrehaven og der er ingen umiddelbare naboer.
En evt. landzonetilladelse vil dog blive annonceret iht. Planlovens § 35, stk. 8 .
En evt. tilladelsen kan først udnyttes 4 uger (klagefrist) efter annoncering, og hvis
der ikke er kommet indsigelser/klager - rettidig klage har opsættende virkning tilladelsen kan først udnyttes, når der er truffet afgørelse i en evt. klagesag.
Det ansøgte kræver tillige dispensation fra skovbyggelinien
(naturbeskyttelseslovens § 17).
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår Naturbeskyttelseslovens § 17 skovbyggelinje.
Byplanudvalget for så vidt angår Planloven, herunder landzonebestemmelserne §
34 – 38.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte
tilbygning til det eksisterende bastionsanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2012:
Godkendt.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Godkendt.
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Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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6.
Dispensation fra lokalplan 215 § 6.1 til opførelse af carport i vejskel - Bakkevej
17B

Sagsfremstilling
Der søges dispensation fra lokalplan 215 § 6.1 til opførelse af en carport på 34 m² i
vejskel.
Af § 6.1 fremgår det, at der er udlagt byggelinjer på 5 m fra vejskel på alle
ejendomme beliggende langs områdets veje. Arealer mellem byggelinjen og
vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Det fremgår endvidere
af lokalplanens §1, at det er lokalplanens formål at fastsætte en byggelinje på 5 m
fra vejskel.
Forvaltningen har tidligere meddelt administrativ afslag i forhold til
bygningsreglementets helhedsvurdering (idet byggeriet ikke opfyldte alle
bestemmelser for byggeri i skelzonen) og i forhold til lokalplan 215 § 6.1 til
opførelse af en 28 m² carport og i forlængelse heraf et 10 m² stort udhus i murværk
og med glastag. Rådgiver oplyser, at eksisterende carport vil blive nedrevet. Idet
der er tale om mindre overskridelser i forhold til BR10 og lokalplanens byggelinje
vurderer forvaltningen, at carporten kan reduceres således, at den både BR10 og
lokalplanen overholdes. Ved samme lejlighed gøres ejers rådgiver gjort
opmærksom på, at det ansøgte byggeri er placeret i kloakservitutareal jf. tinglyst
deklaration af den 8.7.1983 og 18.10.1983 og at således skulle søges tilladelse hos
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S til denne placering.
Forvaltningen modtager efterfølgende orientering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning
A/S fra møde med ejerne hvoraf det fremgår, at Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
ikke har afvist en carport i det areal hvor den er ansøgt opført. Carporten må dog
udformes i en anderledes og lettere konstruktion således, at byggeriet ikke belaster
de underliggende forsyningsledninger.
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S meddeler ejerne flg. efter mødet:
 En placering af en carport langs husets østvæg som ansøgt opfylder ikke vores
betingelser af 16.6.2011 med hensyn til afstand mellem fundamenter og
hovedkloakledninger. Den eksisterende lette carport opfylder i princippet heller
ikke vores betingelser. Med en placering langs østskellet kan vores betingelser,
som drøftet på mødet, opfyldes ved at udføre carporten ”udkraget” kun med
søjler i siden ind mod huset.
 På den baggrund opfordres I til at revidere Jeres ansøgning og fremsende den til
Plan & Byg, f.eks. med en anden placering af carporten.

Åbent punkt Byplanudvalget den 08-02-2012, s.19

Ejerne henvender sig herefter til forvaltningen og beder forvaltningen bekræfte på
forhånd, inden de kontakter en rådgiver til udarbejdelse af tegninger, at
forvaltningen vil dispensere fra lokalplanens byggelinje jf. lokalplan 215, § 6.1.
Forvaltningen oplyser, at behandling af en dispensationsansøgning beror altid på et
konkret projekt og det vurderes umiddelbart at der skal være tungtvejende årsager
til meddelelse af dispensation fra lokalplanen 215 § 6.1. Ligeledes bør det indgå i
ansøgningen hvorfor at carporten ikke kan placeres ved det andet naboskel således
byggelinjen kan overholdes. Der henvises til at ligeledes til at Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S ikke har afvist en placering af carporten ved østskellet.
Ejer fremsender herefter to forslag til placering af carport begge placeret i vejskel.
Det forudsættes, at det er forslag II der ønskes opført, som er placeret på grænsen af
servitutarealet, idet der ikke er vedlagt en godkendelse af forslag I fra
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
Ejer angiver som begrundelse for en placering af carport i vejskel og dispensation
fra § 6.1 i det placering af carporten i realiteten ikke hensigtsmæssigt kan placeres
andet sted på grunden. En placering på husets vestside, er ikke mulig, idet de både
har spisestue med dør ud til terrasse og et stort stuevindue ud mod vestsiden.
Det er forvaltningen vurdering, at der er tre muligheder for placering af en carport
på ejendommen dels ved ejendommens østside som tidligere ansøgt som en
udkraget let konstruktion som foreslået af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S dels ved
ejendommens vestside hvor carporten udføres evt. i en let transparent konstruktion
hvor bilerne parkeres i forlængelse af hinanden og dels kan carport placeres bagtil
på ejendommen udenfor servitutarealet hvis den tunge murede konstruktion fortsat
ønskes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles afslag til opførelse af en 34 m² stor
carport i vejskel, idet der efter forvaltningens vurdering er mulighed for en anden
placering af carporten, hvor byggelinjen overholdes.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Godkendt.
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Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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7.
Etablering af niveaufri adgang

Sagsfremstilling
Ved brev af 28. november 2011 har Tegnestuen Møllestræde A/S på vegne af
Nordea Bank A/S ansøgt om etablering af en ny udvendig rampe med trapper ved
bankens hovedindgang på Lyngby Hovedgade 66 B. Ansøgningen og
situationsplaner er vedlagt sagen. Den udvendige rampe er placeret parallelt med
bygningens facade, og er beliggende i vejareal. Der ansøges om dispensation for
hældningen for rampe 2 - se vedlagte situationsplan, fordi den ikke overholder de
krav, der er til stigningerne for handicapramper.
Nordea er beliggende på det nordvestlige hjørne af krydset Lyngby Hovedgade /
Klampenborgvej. Der er i dag flere trin op fra gadeniveau til det egentlige
banklokale. Ejendommen er vurderet som bevaringsværdig i kategori 3.
Tidligere sagsbehandling
Byplanudvalget har den 10.11.2009 besluttet:
"Udvalget ser gerne, at niveauspringet udjævnes inden for bygningens eget areal, da
udvalget ikke kan medvirke til, at bevaringsværdige bygninger skæmmes af
ramper."
Teknisk Forvaltnings vurdering
Ved forespørgsel har Forvaltningen tidligere vurderet, at fortovsarealet på
lokaliteten, ikke er bredt nok til etablering af en udvendig rampe. Ved en nylig
renovering af ejendommens facader med der af følgende opsat stillads har det
imidlertid vist sig, at en vis indskrænkning af fortovsarealet tilsyneladende ikke har
medført væsentlige gener for fodgængerne. Forvaltningen gør dog opmærksom på,
at antallet af fodgængere kan være større i forårs/sommer sæsonen.
I forbindelse med det ansøgte projekt vil fortovsbredden ved hovedindgangen til
banken blive reduceret fra ca. 4,3 m til ca. 2,4 m ved anlæg af rampe/trapper. Dette
vurderes sammen med den ansøgte placering af trapperne som fremspring på
rampen at kunne være til gene for fodgængerne. Med mange fodgængere kan en
fortovs bredde på ca. 2,4 m være til gene for fodgængerne i situationer, hvor
forskellige trafikanttyper mødes. Derudover skønnes trappefremspringene at udgøre
en faldrisiko samt give problemer med udførelse af renholdelse og vinter tjenesten.
Teknisk Forvaltning kan af færdselsmæssige hensyn ikke anbefale, at den ansøgte
rampe godkendes.
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Det er derimod Forvaltningens vurdering, at en rektangulær udformet rampe med
en maksimal bredde på 1,5 m beliggende parallelt med bygningens facade og uden
trappefremspring vil kunne etableres det pågældende sted uden at der opstår
væsentlige gener for fodgængere mv.
Hvis rampen skal anlægges, skal ansøgeren afholde alle omkostninger ved
etablering, vedligeholdelse, og fjernelse af rampen, såfremt arealet skal disponeres
til anden anvendelse eller rampen ikke fortsat skal benyttes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Hvis rampen etableres, så skal der
tegnes forsikring for evt. faldulykker. Endvidere vil udgifter til drift og
vedligeholdelse stige.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget angående særlig råden over vejareal § 102, stk. 1 i lov
om offentlige vej, og Byplanudvalget angående dispensation fra
Bygningsreglementets bestemmelser BR 10, afsnit 3.2.2., stk. 2 om maksimal
hældning af ramper samt bygningens bevaringsværdi.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår:
- at Byplanudvalget bemyndiger Forvaltningen til at godkende et modificeret
projekt med mindre bredde og en udformning beliggende parallelt med
bygningens facade samt at dispensere fra BR 10's bestemmelser om maksimal
rampehældning.
- at Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag på det konkrete projekt, men
bemyndiger Forvaltningen til at godkende et modificeret projekt med mindre
bredde og en udformning beliggende parallelt med bygningens facade.

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2012:
Ad. 2. Godkendt for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område.
Udvalget ønsker, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Godkendt for så vidt angår Byplanudvalgets område.
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Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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8.
Toftegærdet 18 - Sammenlægning af boliger, udstykningsmulighed

Sagsfremstilling
Sagen genoptages fra udvalgets møde den 18. januar:
Byplanudvalget den 18. januar 2012:
Udsat.
Plangrundlag
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1.3.82 (Bondebyen).
Området er udlagt til blandet byområde. der fastsættes bl.a. at områdets særlige
bygnings- og beplantningskarakter skal bevares.
Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af Lokalplan 199 for Bondebyen i
Kongens Lyngby, delområde A, lokalplanens bevaringsområde.
Bygningen er i FBB-databasen registreret med en bevaringsværdi på 3, og er i
lokalplanen udpeget som bevaringsværdigt.
Ejendommen
Ejendommen er oprindeligt (1925) bebygget som et dobbelthus med etageboliger, 2
opgange med stue- og 1. sals- lejligheder, alle oprindeligt opført med eget køkken
og fælles toilet i tilknytning til trappeopgangen. Stuelejlighederne har et areal på 51
m², mens 1. sals lejlighedernes areal er 36 m2. Samlet boligareal - 174 m².
Ny ejer har i marts 2011 søgt og opnået tilladelse til at sammenlægge lejlighederne
st.tv. og 1.tv.
I FBB er ejendommen beskrevet som nyklassicistisk inspireret. Smukt dobbelthus
med symmetrisk facade.
Ansøgning
Der søges om tilladelse til at sammenlægge lejlighederne st.th. og 1.th.
Sagsbehandling
Teknisk Forvaltning har meddelt afslag på ansøgningen. Ansøger har ønsket, at
sagen genbehandles. Ansøger har tilbudt at tinglyse bevarende deklaration med
kommunen som påtaleberettiget.
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte skal vurderes iht. flere lovgivninger.
Boligreguleringsloven
Der kan ikke afslås anmodning om sammenlægning af boliger, såfremt der ikke i
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forbindelse med ansøgningen er sket opsigelse af lejer, og såfremt boligen efter
sammenlægning ikke overstiger 130 m².
Byggeloven
Iht. byggelovens § 10A skal der ved opførelse eller indretning af fritliggende eller
sammenbyggede enfamiliehuse på en ejendom sikres mulighed for udstykning i
selvstændige ejendomme. Hvis der meddeles tilladelse til sammenlægning af
lejlighederne st.th. og 1.th. vil der således ske indretning af 2 sammenbyggede
enfamiliehuse, og der vil skabes retskrav om senere udstykning iht. byggelovens §
10A.
Planloven
Lokalplan 199 fastsætter bl.a.:
 § 1.1, Lokalplanens formål er bl.a., at bevare delområde As unikke
bygningskarakter
 § 4.2 fastsætter bla., Udstykninger må generelt ikke finde sted. Dog kan
kommunalbestyrelsen tillade udstykning af selvstændige beboelsesejendomme,
hvis den oprindelige ejendoms helhedspræg ikke ændres mht. ydre hegning,
adgangsforhold og bygningernes samlede udtryk.
 Desuden udpeges bygningen som bevaringsværdig.
Samlet finder forvaltningen, at det ansøgte bør afslås.
Byggelovens § 10A fastsætter et retskrav på udstykning, såfremt der sker
sammenlægning således, at ejendommen er at betragte som et dobbelthus med 2
lejligheder. Udstykning vil kræve dispensation fra Lokalplan 199 § 4.2, og en sådan
dispensation vil muliggøre salg til 2 ejere, hvilket efter forvaltningens vurdering,
gør ændringer af facader, hegning mv. mere sandsynlige. F.eks. vil
sandsynligheden for usymmetrisk tagrenovering stige hvis ejendommen har mere
end 1 ejer, og dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om
bevaring. Dette på trods af ansøgers tilbud om tinglysning af bevarende deklaration.
Såfremt udvalget finder, at lejlighederne kan sammenlægges, vil forvaltningen
foreslå, at det sker på betingelse af, at ejer tinglyser deklaration der sikrer mod
udstykning og som ligeledes sikrer bevaring, herunder ved reparation og
vedligeholdelse, hvorved lokalplanens bevaringsbestemmelser forsøges sikret. Der
bør i så fald ske høring i lokalområdet før afgørelse.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles afslag på anmodning om
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sammenlægning med henvisning til risikoen for en forringelse af bygningens
bevaringsværdi ved muligheden for udstykning/flere ejere, og således med
henvisning til Lokalplan 199 § 4.2.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Godkendt, at der gives afslag til sammenlægning.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.
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9.
Orientering til udvalget den 08-02-2012

9.1 Skolebakken 105 og 107
Udvalget har før været orienteret, jf. Byplanudvalgets møde den 15. juni 2011.
Kommunen modtog en klage fra ejeren af Skolebakken 107 over naboens
(Skolebakken 105) terrasse. Skolebakken 105 klagede herefter over en terrasse på
Skolebakken 107. Denne viste sig senere at være en trappe med en repos på knap 4
m² (dvs. hævet opholdsareal).
På ejendommene er tinglyst en deklaration den 7. marts 1951, der blandt andet
foreskriver ”at ejendommene herefter ikke vil blive yderligere bebygget, at
facaderne hverken vil blive ændret ved ombygning eller farveforandring ...”.
For at sikre et rimeligt ensartet præg i dobbelthusbebyggelsen blev det besluttet på
et Byplanudvalgs møde den 19. februar 2003, at hævede opholdsarealer kan
godkendes i stueplan, såfremt den direkte nabo er indforstået. Desuden skal
terrasserne/opholdsarealerne husvis udføres ensartet.
Efter diverse partshøringer, herunder en udtalelse fra grundejerforeningen meddelte
kommunen i breve af 6. oktober 2008 til ejerne af Skolebakken 105 og 107, at både
trappen og den hævede terrasse skulle nedrives. Afgørelserne blev truffet med
hjemmel i bygningsreglementerne BR-S 98 og BR08 samt Byplanudvalgets
beslutning af 19. februar 2003. Åbent punkt Byplanudvalget den 15. juni 2010,
s.17.
Kommunens afgørelse blev herefter indklaget til Statsforvaltningen, som
stadfæstede kommunens afgørelser. Kommunen meddelte herefter ejerne af
Skolebakken 105 og 107, at trappen og den hævede terrasse skal nedrives.
Skolebakken 105 og 107 har derefter, via deres advokat, stævnet kommunen samt
statsforvaltningen, idet de ønsker at beholde henholdsvis terrasse og trappe.
Kommunen indgik forlig med Skolebakken 105 og 107 således at de kunne beholde
det allerede udførte arbejde. Retten i Lyngby besluttede den 02. november 2011 at
tilkende Lyngby-Taarbæk kommune 12.500 kr. i omkostninger fra sagsøgerne
tilsammen.
Skolebakken 105 og 107 kærede afgørelsen om omkostningerne.
Østre Landsret besluttede den 19. december 2011 at stadfæste Byrettens afgørelse,
dog med den ændring, at ingen af forligspartnerne (Skolebakken 105 og 107 og

Åbent punkt Byplanudvalget den 08-02-2012, s.28

Lyngby-Taarbæk Kommune) skal betale sagsomkostninger for de andre parter.
Sagen er nu afsluttet.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Taget til efterretning.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.

Åbent punkt Byplanudvalget den 08-02-2012, s.29

10.
Opsamling på visionsdrøftelser i Byplanudvalget

Sagsfremstilling
I april 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af
visoner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene.
Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra
dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og
miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og
fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive
udvalgssag.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Byplanudvalget den 8. februar 2012:
Udsat.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Paul Knudsen (V) var fraværende.

Byplanudvalget den 08-02-2012
Bilag 1.1
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UDKAST

HVAD SKAL DER SKE I OMRÅDET VED TRONGÅRDSVEJ?
Indkaldelse af idéer og forslag
Herved gennemføres en forudgående høring med henblik på, at Lyngby-Taarbæk Kommune efter høringen
udarbejder forslag til en helhedsplan for området ved Trongårdsvej samt efterfølgende forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg. Baggrunden for helhedsplanen er Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et
nyt plejecenter med ca. 45 plejeboliger med tilhørende servicearealer på den sydlige del af området.
Området for den kommende helhedsplan har en størrelse på ca. 27 ha. Området rummer Trongårdsskolen, Erhversakademiet K Nord, boldbaner, det bevaringsværdige vandtårn med beplantning omkring, markarealer med støjvolde
langs Helsingør-motorvejen, en motorvejsafkørsel samt flere mindre bygninger, der i dag indeholder fritidsklub for
børn og unge. Trongårdskolen, Erhvervsakademiet, boldbanerne og vandtårnet skal forblive på arealerne og indgår
som forudsætninger i helhedsplanen.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at igangsætte en proces for disponering af området, som i Kommuneplan 2009
hovedsageligt er udlagt til udisponeret byzone. For Trongårdsskolen og Erhvervsakademiet er rammebestemmelserne offentligt formål. Vandtårnsgrunden er udlagt til erhverv. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der på den sydlige
del af området bl.a. skal etableres plejecenter, ældreboliger og aktivitetscenter.
Helhedsplanen gennemføres som et parallelopdrag i en åben proces, hvor interessenter og borgere vil blive involveret i den kreative udviklingsproces. Deltagerne i et åbent parallelopdrag er de tværfaglige professionelle teams, et
fagligt panel, en følgegruppe bestående af relevante interessenter samt kommunens egen projektgruppe. Parallelopdraget vil foregå i foråret 2012, og resultatet foreligger i juni 2012 med efterfølgende offentliggørelse. Der vil i sommeren 2012 blive afholdt et borgermøde, hvor det vil være muligt at drøfte forslagene til helhedsplanen.
Høringen sker i henhold til Planlovens §23c om ændringer af kommuneplanen.
Høring
Høring finder sted i perioden 5. marts til 19. marts
2012. Forslag og idéer skal være fremsendt til
Plan & Byg senest den 19. marts 2012.

Skriv eller mail til:
plan-byg@ltk.dk
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Plan & Byg
Rådhuset
2800 Kongens Lyngby

Hovedstaden
J.nr. NST-5233-00189
Ref. jkc
Den 8. december 2011

Ansøgning om principgodkendelse af nyt skitseforslag til Fortunens
Ponycenter, Ved Fortunen 33, 2800 Kgs. Lyngby
Naturstyrelsen er i brev af 27.7.2011 blevet bedt om at indsende alternative
løsningsforslag til ”Skitseprojekt for udvikling af Fortunens Ponycenter”
samt give en udtalelse iht. Forvaltningslovens § 19, idet en række borgere
har indsendt bemærkninger i forbindelse med det første forslag.
Naturstyrelsen holdt d. 15.11.2011 et informationsmøde, hvor vi
præsenterede to alternative forslag for de borgere og foreninger, som havde
henvendt sig i sagen. Naboer og foreningers bemærkninger og kommentarer
fra mødet er søgt indarbejdet i det fremsendte materiale. Derudover er
samarbejdet med forpagter Christian Usinger fra Fortunens Ponycenter
intensiveret, så det er sikret at forslagene opfylder et ponycenters behov.
Midlertidige løsninger
Det skal oplyses at Naturstyrelsen 4.11.2011 har ansøgt kommunen om en
midlertidig containerløsning til brug for mødding for at imødekomme krav
om at mindske lugtgener for nabo mod nord. ”Dispensation til
gødningsopbevaring” er nu i høring.
Samtidig er udbygning af en fold på vestlig side af ”Rejsestalden”
(nuværende P-plads) iværksat, hvilket umiddelbart giver hestene bedre plads
og dermed et større hestevelfærd. (se vedlagte foto af Eksisterende forhold).
To skitseforslag
Naturstyrelsen fremsender to nye skitseforslag som erstatter ”Skitseprojekt
for udvikling af Fortunens Ponycenter” af 12. maj 2011.
Det første indebærer en nedrivning af ”Rejsestalden”, og det andet indebærer
en ombygning. Det skal bemærkes at Kulturarvsstyrelsen intet har at
bemærke til en nedrivning af bygningen.
Der er vedlagt følgende tegninger: Situationsplan 1:500, Plan 1:200 og
Facader 1:200 af begge forslag. Tegningerne er målfaste ved print i A3.

Naturstyrelsen • Hovedstaden • Dyrehaven 6 • 2930 Klampenborg
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 97 39 15 • CVR 33157274 • EAN 5798000860704 • hst@nst.dk • www.nst.dk

Skitseforslag 1 nybygning
Skitseforslaget indebærer at ”Rejsestalden” rives ned. Bygningen skal
erstattes af et ponycenter, som er tidssvarende og velfungerende. Det skal
sikre en god hestevelfærd, give en god oplevelse for både faste ryttere,
gæster og ansatte på stedet, og det skal være præsentabelt i det særlige
kulturmiljø som området omkring Fortunporten udgør.
Det nye byggeri vil være lavt og åbne sig mod vejen med en grøn facade.
Det vil med sin bygningskrop danne en skærm mod nabo mod nord, hvilket
vil mindske gener ved støv og lugt. Naturstyrelsen forestiller sig
bygningerne udført i sortmalet træ. Bygninger mod naboerne er placeret 2,5
m fra skel. De har ensidigt fald med en højde på 3 m ind mod naboen.
Administrationsbygningen i midten har saddeltag med 5 m til kip. Alle tage
er belagt med tagsten.
Forslaget imødekommer hermed borgernes ønsker om et byggeri, der ikke er
for højt, ikke lukker sig mod vejen og ikke lukker hestene inde. Samtidig
imødekommes nærmeste nabos behov for begrænsninger af gener ved
hesteholdet. Anlægget imødekommer samtidig ønsket om at bevare
møddingspladsen på samme side som staldanlæg for at minimere risici for
de medhjælpende børn og unge. Derudover imødekommer anlægget med sin
nye beplantning ønsket om at hegning mod vejskel fremstår levende.
Forslaget indeholder følgende elementer:
1. Hvileplads til hestene. Bygningen er et let byggeri, som er lukket til
tre sider med en loftshøjde på 3- 3,5 m, lavest mod nabo. Fjerde side
af bygningen er åben og tillader dyrene at gå frit ud og ind. Gulvet
har et støbt underlag, som er dækket af dybstrøelse, som sikrer
hestene et tørt leje. Hvilepladsens areal er 260 m2, hvilket er god
plads til 35 heste.
2. Indretning af løsdriftsområde for hestene ved inddragelse af ppladsen vest for ”Rejsestalden”. Folden indrettes med raftehegn,
anlæg af hensigtsmæssigt afløb for overfladevand og en befæstning,
som sikrer at hestene ikke træder underlaget op, når det er vådt.
Arealet udgør 630 m2.
Der indrettes foderautomat, som indebærer at hestene kan spise når
de vil.
Der anlægges en møddingsplads, som er en støbt konstruktion, der
graves ned i terrænet. Møddingen tildækkes med fast overdækning.
Møddingspladsen kræver dispensation fra husdyrlovens § 8, idet den
ligger 3 m fra vej og 23 m fra nærmeste nabo. Placeringen begrundes
i at det er sikkerhedsmæssigt mest forsvarligt at have møddingen
placeret på samme side som stalde og løsdriftsområde. Således
undgås færdsel og ophold på vejen, når der nødvendigvis dagligt skal
fejes efter transport af hestemøg.
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3. Opførelse af hestestald med 10 bokse, som bruges til heste, der skal
isoleres. Boksene opføres, så de opfylder kravene til boksstørrelse,
lysindtag, loftshøjde og ventilation.
4. Opførelse af klubbygning til brug for klubbens medlemmer og
ridelejre i ferierne. Bygningen indrettes med sovesal, toilet/bad,
køkken, opholdsstue og rum til sadelgrej.
5. Opførelse af læskur, som tjener til venteplads for opstaldede heste og
ventende gæster forud for turridning/træktur.
6. Opførelse af administrationsbygning med faciliteter for personalet og
modtagelsesrum med toiletter til gæster.
7. Opførelse af ladebygning til maskiner, grej, big baller mv.
Bygningens tag har ensidigt fald mod vest med en højde mod skel på
3 m. Bygningen er 5 m høj ind mod folden, hvilket tillader god plads
til at stable big baller i højden.
Naturstyrelsen mener med ovennævnte forslag at opfylde de væsentligste
krav og ønsker til et moderne ponycenter, som borgere, brugere og naboer
vil blive glade for.
Naturstyrelsen mener dermed også at en nedrivning af ”Rejsestalden” er
nødvendig for at udnytte den eksisterende plads optimalt til formålet.

Skitseforslag 2 ombygning
Skitseforslaget indebærer at ”Rejsestalden” bevares, hvis kommunen mod
Naturstyrelsens indstilling vælger at stille krav om at bevare bygningen.
De nye krav til indretning af hestestald kan imidlertid ikke imødekommes i
den nuværende bygning. Da der er brug for det areal som bygningen udgør,
for at få plads til alle ponycenterets funktioner på grunden, må den
ombygges. Ombygningen indebærer ændringer i både bygningens indretning
og facade.
Det øvrige nye byggeri er som i ovennævnte Skitseforslag 1 lavt og placeret
mod naboer som en skærm mod lugt og støv. Rejsestaldens placering på
grunden umuliggør dog, at der kan lukkes helt mod nabo i nord.
Forslaget imødekommer foreningernes ønsker om bevare en gammel og
væsentlig bygning med høj fortælleværdi i kulturmiljøet omkring Hotel
Fortun.
Forslaget indeholder følgende elementer:
1. Rejsestalden bevares som skal. Det vil sige at boksene i den
eksisterende stald fjernes, og rummet nu indrettes som hvileplads for
2/3 af hestene. Den resterende plads oprettes i nye bygninger.
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2.
3.
4.
5.
6.

Det skal bemærkes at bygningens facade ikke kan bevares intakt ved
en ombygning, da bygningens nye funktion som hvileplads for
hestene kræver 4 udgange i bygningens vestlige side.
Der indrettes i øvrigt personalerum med toilet og modtagelse i
Rejsestaldens stueetage, og 1.sal renoveres med plads til
administration og ekstra sovesal til brug for ridelejr.
Indretning af løsdriftsområde. (Se beskrivelse ovenfor). Dog med et
minimeret areal på 540 m2.
Opførelse af hestestald med 10 bokse. (Se beskrivelse ovenfor)
Opførelse af klubbygning. (Se beskrivelse ovenfor)
Opførelse af læskur. (Se beskrivelse ovenfor)
Opførelse af ladebygning. (Se beskrivelse ovenfor)

Naturstyrelsens anbefalinger
Det er Naturstyrelsens klare overbevisning at ”Skitseforslag 1 nybygning”
vil give det bedste ponycenter på placeringen.
Funktionalitet, hestevelfærd og komfort for brugerne vinder ved et
nybyggeri frem for en ombygning af det eksisterende hus.
Det nuværende kulturmiljø mener vi primært kan begrundes i aktiviteten
omkring hestene og ikke i ”Rejsestalden” som bygning. Da bygningens
vestlige facade samtidig nødvendigvis ændrer udseende ved en ombygning,
mener Naturstyrelsen ikke at en bevarelse af Rejsestalden med de
omkostninger både finansielt og funktionelt det har, kan anbefales. Den
bygningsbevaringsmæssige værdi bliver for lav.

Trafik og parkeringsforhold omkring Fortunporten
I ”Ansøgning om godkendelse af skitseprojekt for udvikling af Fortunens
Ponycenter” fra maj 2011 var yderligere et punkt vedrørende anlæg af ny pplads. Efter drøftelse med forsyningen i Lyngby-Taarbæk kommune er det
vores indtryk, at man ikke længere har behov for et opsamlingsbassin. Da
opsamlingsbassinet var en forudsætning for anlæg af ny p-plads er dette
udtaget af ansøgningen.
Der vedlægges dog, efter flere opfordringer fra borgerne i lokalområdet, en
skitse til ændrede trafikforhold omkring Fortunens Ponycenter. (se vedlagte
foto af Trafik og parkeringsforhold)
Forslaget indebærer:
1. en lukning af Ved Fortunen ved markering A for al uvedkommende
biltrafik. En låge skal tillade hestevogne og arbejdskørsel til arealet.
2. en lukning af Ermelundsvej ved markering B for al uvedkommende
biltrafik. En låge skal tillade hestevogne og arbejdskørsel til arealet.
3. Udvidelse af eksisterende p-plads ved markering C nord for
Ermelundsvej og D syd for Ermelundsvej.
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Naturstyrelsen er positivt indstillet overfor at undersøge mulighederne for at
foretage udvidelse af p-plads C og D.

Med venlig hilsen
Jan Kidholm Christensen og Ida Marianne Grundahl
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Miljø og Vej
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Dato:

06-01-2012

Ref.:

jfp

Sagsnr.:

S2011-3288

Dok.nr.:

D2011-21751

Vedr. Ansøgning om permanent karteringsplads på det gamle Renseanlæg Ålebækken

Lyngby-Taarbæk Forsyning søger hermed om tilladelse til at opføre en karteringsplads på det gamle
Renseanlæg Ålebækken på Bredevej 120 i Virum.
Vi har hidtil haft en aftale med Vejvæsenet om at anvende deres karteringsplads på Firskovvej 44.
Denne aftale ophører dog i august 2012.
På bilag 1 ses en skitse af det areal, vi ønsker at anvende til karteringsplads med angivelse af afstand til nabo og matrikelnumre. Pladsen har en størrelse på ca. 30*40 meter eller ca. 1200 m2. På
bilag 2 ses et luftfoto af området visende den eksisterende vegetation og bilag 3 viser en skitse af
vores forslag til arealinddelingen.
Vi forestiller os, at hver bås afgrænses af en betonmur på ca. 3 meters højde.
Den eksisterende beplantning i området, består hovedsagelig af krat og få selvsåede træer.
Det vurderes, at der ikke er behov for egentlig terrænregulering. Dog er det nødvendigt at bortgrave en mængde jord således, at der kan etableres et areal med fast bund, der kan klare en belastning på 50 ton. Dette gælder ligeledes indkørselsvejen fra Bredevej og op til karteringspladsen.
Pladsen forsynes med membran, asfalteres og forsynes med vejbrønde til afløb af overfladevand.
Det foreslås, at afstømmende vand ledes til spildevandskloakken. På bilag 4 ses en plan over spildevandsledninger på ejendommen.
Karteringspladsen skal anvendes til oplagring, omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet
under 30 ton/dg. Der er tale om ikke-farligt affald, idet det der ønskes oplagret er byjord der pr.
definition er lettere forurenet. Desuden ønskes mulighed for at oplagre asfaltbrokker, beton og fliser
samt en container til gammelt jern. Ligeledes ønskes der oplagret rene indkøbte råstoffer der tiltænkes benyttet i konkrete projekter så som stabilt grus, vasket grus og muldjord.
Det skønnes, at kørsel til og fra pladsen vil være i gennemsnit 6 gange i døgnet
alle ugens dage.
Det forventes ikke, at der bliver brug for fast arbejdsmatriel på pladsen, idet
kraner på bilerne kan anvendes til at bugsere materialerne. Der skal ikke være
fast mandskab på pladsen.

Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.
Direkte

+4572283360
+4541779733

Forsyning@ltf.dk
www.ltfh.dk
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Side 2/2

I bilag 5 ses en fuldmagt til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fra ejeren Mølleåværket A/S om at ansøge om tilladelse til anlæggelse af karteringsplads på matriklen.

Venlig hilsen

Joan Friis-Pieper
Civilingeniør

Bredevej

Dato:
05/01/2012

Målforhold:
1:673

Åb

[Not for commercial use]
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Facade mod syd
Eksisterende forhold, 1:300
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Forslag til etablering af ny bastion, 1:150
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Facade mod øst
Eksisterende forhold, 1:300
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Facade mod nord
Eksisterende forhold, 1:300
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Eremitageslottet set fra syd-øst
Forslag til etablering af ny bastion i Meldahls formsprog

Eremitageslottet set fra nord-vest
Forslag til etablering af ny bastion i Meldahls formsprog
20

Byplanudvalget den 08-02-2012
Bilag 6.1
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Bilag 7.1

/\QJE\7DDUE N.RPPXQH8GEXGVYLONnU

KWWSZZZOWNGNFRPSRVLWH  KWP

Byplanudvalget den 08-02-2012
Bilag 8.1

8GEXGVYLONnU
IRUVDOJDIHMHQGRPPHQ7RIWHJ UGHW.JV/\QJE\
(MHQGRPPHQ7RIWHJ UGHW.JV/\QJE\ PDWUQUT.JV/\QJE\E\/\QJE\ GHUKDUHQDWWUDNWLYEHOLJJHQKHGL
%RQGHE\HQXGE\GHVRIIHQWOLJWWLOVDOJ
(MHQGRPPHQDQQRQFHUHVWLOVDOJL'HWJU¡QQH2PUnGHRJ%HUOLQJVNH7LGHQGHVDPWSn/\QJE\7DDUE N.RPPXQHV
KMHPPHVLGH ZZZOWNGN 
(MHQGRPPHQHURSI¡UWL'HQLQGHKROGHUEHERHOVHVOHMOLJKHGHUIRUGHOWSnWRLVWXHSODQSnKYHUPðRJWRSnVDOSn
KYHUPð'HWVDPOHGHEROLJDUHDOLIOJ%%5XGJ¡UPð+HUWLONRPPHUHWN OGHUDUHDOSnPð
7ROHMHPnOHUOHGLJHRJGHQnUOLJHOHMHLQGW JWNDQXGJ¡UHFDNU
(MHQGRPPHQVJUXQGDUHDOHUSnPð
(QNRPPHQGHHMHUYLONXQQHV¡JHRPVDPPHQO JQLQJDIKHQKROGVYLVGHWRVWXHOHMOLJKHGHURJGHWRVDOVOHMOLJKHGHU YDQGUHW
OHMOLJKHGVVNHO VnOHGHVDWHMHQGRPPHQHIWHUI¡OJHQGHEOLYHUUHJLVWHUHWVRPHWIDPLOLHKXV(QGYLGHUHYLO%\SODQXGYDOJHWNXQQH
V¡JHVRPVDPPHQO JQLQJDIDOOHOHMOLJKHGHUVnOHGHVDWHMHQGRPPHQUHJLVWUHVVRPHWIDPLOLHKXV'HUNU YHVHQ
GLVSHQVDWLRQGDHMHQGRPPHQVVDPOHGHDUHDORYHUVWLJHUPð
'HWEHP UNHVDWHQHYHQWXHOVDPPHQO JQLQJI¡UVWNDQVNHQnUOHMHPnOHQHHUOHGLJH
(MHQGRPPHQHURPIDWWHWDI/RNDOSODQIRU%RQGHE\HQL.RQJHQV/\QJE\
0HGKHQV\QWLO¡YULJHVHUYLWXWWHUSnHMHQGRPPHQKHQYLVHVWLOHMHQGRPPHQVEODGLWLQJERJHQ
(MHQGRPPHQKDUHQEHYDULQJVY UGLSnLNRPPXQHDWODVVHW'HUYLOLIRUELQGHOVHPHGVDOJHWEOLYHWLQJO\VWGHNODUDWLRQRPDW
E\JQLQJHQVNDOEHYDUHV
,I¡OJHGHQDOPLQGHOLJHYXUGHULQJSURNWREHUXGJ¡UHMHQGRPVY UGLHQNUKHUDIJUXQGY UGLNU
'HUKHQYLVHVWLOWLOVWDQGVUDSSRUWRJUDSSRUWRPHP UNQLQJVRPHUXGI UGLJHWLDSULO
(MHQGRPPHQV OJHVVRPGHQHURJIRUHILQGHVRJXGHQDQVYDUIRU/\QJE\7DDUE N.RPPXQHKHUXQGHUPHGKHQV\QWLO
IRUXUHQLQJLGHWEHP UNHVDWGHWLNNHNDQXGHOXNNHVDWGHUSnHMHQGRPPHQSnJUXQGDIGHQQHVEHOLJJHQKHGILQGHVGLIIXV
IRUXUHQLQJIRUHNVHPSHOIUDWUDILNIRUXUHQLQJ
(MHQGRPPHQHULGDJIRUVLNUHWL&2'$1)RUVLNULQJHQNDQLNNHRYHUWDJHVDIN¡EHUGDGHUHUWDOHRPVWRUNXQGHDIWDOHPHGHQ
NRPPXQH
'DWRHQIRUHMHQGRPPHQVRYHUWDJHOVHHUVN ULQJVGDJIRUN¡EHUVRYHUWDJHOVHDIGHRPNRVWQLQJHUGHUSnKYLOHUHMHQGRPPHQ
2YHUWDJHOVHVGDWRHQIDVWV WWHVHIWHUQ UPHUHDIWDOH.RPPXQHQ¡QVNHUDWN¡EHURYHUWDJHUHMHQGRPPHQVQDUHVWPXOLJW
.¡EHVXPPHQVNDOEHWDOHVNRQWDQW
6HQHVWXJHUHIWHUNRPPXQHQVDFFHSWDIN¡EVWLOEXGVNDOWLOEXGVJLYHUHQWLOVLNNHUKHGIRUEHWDOLQJDIN¡EHVXPPHQVWLOOHHQDI
NRPPXQHQJRGNHQGWEDQNJDUDQWL VYDUHQGHWLOWLOEXGVVXPPHQ HOOHUDQGHQWLOVYDUHQGHJDUDQWL'HWVNDODIJDUDQWLHQIUHPJnDW
N¡EHVXPPHQSnRYHUWDJHOVHVGDJHQYLOEOLYHRYHUI¡UWWLONRPPXQHQVNRQWRL'DQVNH%DQN$6 UHJNRQWR LGHW
NRPPXQHQLQGHVWnUIRUDWHQGHOLJWVN¡GHNDQWLQJO\VHVXGHQSU MXGLFHUHQGHUHWVDQP UNQLQJHU
0HGRYHUWDJHOVHVGDJHQVRPVN ULQJVGDJXGI UGLJHVV GYDQOLJUHIXVLRQVRSJ¡UHOVHGHUEHULJWLJHVNRQWDQW
$OOHRPNRVWQLQJHUYHGVDOJHWKHUXQGHUXGDUEHMGHOVHDIVN¡GHRJWLQJO\VQLQJDIKROGHVDIN¡EHU'HUPHGYLUNHULNNH
HMHQGRPVP JOHU
.RPPXQHQNDQIRUODQJHDWVN¡GHWXGDUEHMGHVDIDGYRNDW
.¡EVWLOEXGVNDODIJLYHVSnV UOLJWLOEXGVEODQNHWRJVHQGHVWLO/\QJE\7DDUE N.RPPXQDOEHVW\UHOVHSnDGUHVVHQ/\QJE\
7DDUE N.RPPXQH-XULGLVN.RQWRU5nGKXVHW.JV/\QJE\
'HPRGWDJQHWLOEXGIRUYHQWHVIRUHODJWNRPPXQDOEHVW\UHOVHQPDQGDJGHQDXJXVW7LOEXGVNDOGHUIRUY UHNRPPXQHQ
LK QGHVHQHVWPDQGDJGHQDXJXVW
(MHQGRPPHQNDQEHVLJWLJHVHIWHUDIWDOHPHGIXOGP JWLJ-DFRE/XQGJDDUGWHOHIRQHOOHUHPDLOMDF#OWNGN
.RPPXQHQIRUEHKROGHUVLJGHOVYDOJIULKHGPHOOHPGHLQGNRPQHWLOEXGKHUXQGHUUHWWLODWIRUNDVWHVDPWOLJHWLOEXGGHOVUHWWLODW
DQWDJHWLOEXGLQGNRPPHWHIWHURYHQQ YQWHGDWR
,¡YULJWJ OGHUYLONnUHQHL,QGHQULJVPLQLVWHULHWVEHNHQGWJ¡UHOVHQUDIMXQLRPRIIHQWOLJWXGEXGYHGVDOJDI
NRPPXQHQVIDVWHHMHQGRPPH
6S¡UJVPnOWLOXGEXGVPDWHULDOHWNDQUHWWHVWLOIXOGP JWLJ-DFRE/XQGJDDUGWHOHIRQHOOHUHPDLOMDF#OWNGN

DI
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SWOT-analysen

Genbrug – udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

• Styrker
Grøn beliggenhed – infrastruktur - handelsliv –
universitetsby/uddannelsesby – grønne områder – idrætsliv
– kreative borgere – mange arbejdspladser
• Svagheder
Trafik – boliger/transport – udnytte potentiale – mgl.
politisk enighed – fuldt udbygget kommune – har været for
nemt – mgl. koordinering - mgl. forbrugerkontakt

SWOT-analysen

Genbrug – udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

• Muligheder
Samarbejder på tværs af kommunerne – genfortælling af
LTK – branding – udnytte de kreative borgere – samarbejde
med vidensinstitutionerne – vidensby – skabe
sammenhæng
• Trusler
Lovindgreb med økonomiske konsekvenser – krisen
fortsætter – borgernes protester – manglende nytænkning
– hovedstaden – manglende prioritering

Styringsdimensioner
Genbrug – Udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

• Styringsdimension 1
Grad af stramhed i styringen af de udførende enheder,
(antal og karakter af mål og styringspunkter)
Detaljeret mål-------------------------------------/----------------------------------Overordnet mål
og rammestyring
^
og rammestyring
af udførende enheder
af udførende enheder

• Styringsdimension 2
Delegation fra politisk til administrativt niveau
(”maskestørrelsen”)
Omfattende----------------------------------------/----------------------------------------Begrænset
Delegation
^
delegation
(Overordnede mål)
(deltaljerede mål)

Styringsdimensioner
Genbrug – Udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

• Styringsdimension 3
Politisk fokus på driftsmål contra udviklingsmål/
strategiske mål
Politisk fokus--------------------------------------/------------------------------------------Fokus på
På driftsmål
^
udviklings-/
strategiske mål

• Styringsdimension 4
Delegation fra Kommunalbestyrelsen til fagudvalg
Omfattende----------------------------------------/----------------------------------------Begrænset
delegation
^
delegation

Styringsdimensioner
Genbrug – Udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

• Styringsdimension 5
Administrativ decentralisering (til institutions-lederne)
Stærk------------------------------------------------/--------------------------------------------Stærk
decentralisering
^
centralisering

Overordnet vision 2010-2014
Genbrug – Udsagn/uddrag fra Kommunalbestyrelsens introseminar januar 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En lærende kommune, der vil bevare og udvikle
Politisk mod
Høj kvalitet
Agere på baggrund af viden
Kommunikation
Trafiksanering i Kgs. Lyngby Centrum – kanalisering – fredeliggørelse –
unge
Klimaneutral
Idrætsby
Grøn By på Dyrehavegård
Lokal kulturprofil
Vidensby – DTU ind i helheden
Varmeplan med eksperimenter
Ny Lyngbymodel for samarbejde med handel og erhverv. NFN……..
Øget samarbejde med DTU

Byggesager og lokalplaner

Større udviklings, anlægs og driftsopgaver i 2010-2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UDVIKLING:
Sagsbehandlingstiden fra ca. 24 uger til 4-6 uger*
Delegationsplan
Digital byggesagsbehandling – udviklingsprojekt, (TVKM 6)
Fortsat udvikling og implementering af ESDH-systemet, herunder
præsentation
Efteruddannelsesprogram inden for skimmelsvampeangreb i
boliger
Digital lokalplan
System til registrering/ revision af bygningers bevaringsværdi
Lokalplanboblere: Brandskolen/Skovtofte/Pritzel/Sorgenfri
Torv/Lyngby Statsskole
Lokalplanprojekt: Erstatning af uaktuelle lokalplaner og
byplanvedtægter
BB% i naturfølsomme områder m.v.

Byggesager og lokalplaner

Større udviklings, anlægs og driftsopgaver i 2010-2013

•
•
•
•

UDVIKLING:
Ny Helhedsplan for DTU
Borgerservice på Lyngby Rådhus
Prisbelønning af ejendomme
Firskovvej – udvikling af området og herunder evt.
vejgennemføring

• ANLÆG:
• Færdiggørelse af WEBGIS-projektet
• Fortsat indscanning af byggesagsarkivet

Byggesager og lokalplaner

Større udviklings, anlægs og driftsopgaver i 2010-2013

DRIFT:
• Sammenlægning og drift af tidligere Byggesagsafdeling og del af
Byplanafdeling
• Forvaltning af forventet nyt delegationsprincip*

Myndighed

(Stikord til visionsdrøftelsen)

• Fastholde delegationen
• Udbygge den digitale platform, (byggesagsbehandling/
lokalplaner)
• Borgernes selvbetjening udbygges
• Reaktiv eller proaktiv myndighedsudøvelse

•
•
•
•
•
•

Kulturarv – driver eller hæmsko
Arkitekturpolitik – ekko eller nyskabelse
1½ plan contra 2 plan i boligområder
Naturfølsomme områder
Bebyggelsesprocenter – lokkemad, hvis Energiklasse 1
Klimaudfordringen - arkitektur

Myndighed

(Stikord til visionsdrøftelsen)

• Takstpolitik
• Projektlokalplaner – kan fremmes via bygherreydelse
• Områdelokalplaner – TF

• Prisbelønning af bygninger 2012 – grundlag/sigtelinjer

• Hvad skal Byplanudvalgets indsats på lokalplan- og
byggesagsområdet være kendetegnet ved i perioden?
• Hvilket omdømme ønsker udvalget at stå med efter perioden?

