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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Byplanudvalget

Protokol
Ekstraordinært møde
KPC har foretræde for Byplanudvalget
Torsdag den 20. december 2012 kl. 15:30
afholdt Byplanudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Liss Kramer Mikkelsen
Endvidere deltog:
Bjarne Markussen, Sidsel Poulsen, Regin Atterdag
Nordentoft, Bent Ellegaard og Ditte Marie E. Pedersen.
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1
Lyngby Hovedgade 63
.

Sagsfremstilling
På Byplanudvalgets møde den 13. juni 2012 besluttede Byplanudvalget, at et
fremtidigt projekt på Lyngby Hovedgade 63 i højere grad skulle indeholde boliger
kombineret med centerformål.
Sagen har herefter været fremlagt på Byplanudvalgets møder den 14. september og
den 10. oktober, hvor den begge gange blev udsat.
Der ønskes hermed en drøftelse af områdets anvendelse til boligformål med henblik
på at skabe et grundlag for områdets videre planlægning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Forvaltningen forelægger til drøftelse, hvorvidt, og i hvilket omfang, boligformål
skal indgå i områdets anvendelse.

Byplanudvalget den 14. november 2012
Drøftet, idet (A) og (F) fastholder, at der skal indgå boliger i områdets anvendelse.
(V) foreslår, at der på grunden bygges et arkitektonisk interessant byggeri, som er
nænsomt mod Frem, ligesom (V) ønsker et erhvervsbyggeri på den placering.
Drøftelsen om placeringen af boliger i Lyngby Centrum tages op i
Økonomiudvalget.
(V) ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen.
Lene Kaspersen (C) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
---Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. protokolleringen af Byplanudvalget gælder,
at et flertal (A + F) har besluttet, at der fortsat skal indgå boliger i områdets
anvendelse, og at V stemte imod og anmodede sagen forelagt for
Kommunalbestyrelsen før beslutningens udførelse.
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Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:
Sagen genoptages på førstkommende ordinære møde i Byplanudvalget.
Boligtemaet vil tillige indgå som sag på Økonomiudvalgets ordinære møde.

Byplanudvalget den 5. december 2012
Udsat, idet der indkaldes til ekstraordinært Byplanudvalgsmøde den 20. december
2012 kl. 15.30.
Anne Körner (V) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.
Byplanudvalget den 20. december 2012
3, (V) og (B), foreslår den nye model d, som samlet tager højde for de
indvendinger, der har været.
2, (A) og (F), stemmer imod, idet (A) og (F) stadig ønsker, at boliger skal indgå i
områdets anvendelse.
1, (C), undlader at stemme, idet (C) ønsker model c, "den runde model", dog
således, at de to øverste etager (boliger) tages væk.

Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

