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1.
Prioritering af rækkefølge for nye lokalplaner

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at den prioriterede lokalplanliste af 20. januar 2011
godkendes.
Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning fremlægger den prioriterede lokalplanliste af 20. januar 2011.
Listen fremlægges halvårligt og angiver rækkefølgen for udarbejdelse af
lokalplaner. Listen er inddelt i 3 afsnit:
 Lokalplaner under udarbejdelse
 Lokalplaner under overvejelse
 Boblerne.
Lokalplaner under udarbejdelse (lnr. 1-10) er igangværende lokalplaner, som enten
er under behandling, har godkendt lokalplangrundlag eller tilsvarende
bemyndigelse. Da sagerne er igangværende, kan prioriteringen ikke ændres.
Lokalplaner under overvejelse (lnr. 11-39) er lokalplaner, der efter forvaltningens
skøn vil blive aktuelle eller nødvendige som følge af tidligere trufne beslutninger
eller politikker. Lnr. 11-16 er udtryk for en konkret prioritering, mens de resterende
sager er opdelt i 3 grupper. Dels en gruppe områdelokalplaner, som for flertallets
vedkommende er beliggende mod naturfølsomme områder. Dels 2 lokalplaner med
opfølgninger på rækkehusundersøgelsen for bebyggelser med høj bevaringsværdi,
kat. 3. Og dels en række projektlokalplaner, som prioriteres i rækkefølge, når der
foreligger en politisk og projektmæssig afklaring.
Boblerne (lnr. 40-49) er lokalplaner med en mere uafklaret status, enten
projektmæssigt eller politisk. Rækkefølgen er uprioriteret.
Det understreges, at listen er dynamisk, forstået på den måde, at nye
lokalplanpligtige byggeprojekter eller nye § 14-forbud m.v. kan ændre den
prioriterede rækkefølge.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
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Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Godkendt.
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2.
Godkendelse af Lokalplan 225 for lokalcentret på Geels Plads

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. ændringsforslagene, jf. indsigelsesnotat af 22. december 2010, godkendes,
2. Byplanudvalget drøfter om stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og
Virumhallen atter skal indgå i lokalplanen og i givet fald oversender sagen til
Teknik- og Miljøudvalget, og
3. lokalplanens endelige godkendelse afventer Teknik- og Miljøudvalgets
behandling af stispørgsmålet.
Sagsfremstilling
Byplanudvalget besluttede den 23. marts 2010, at der udarbejdes en ny lokalplan
for området med udgangspunkt i projektforslag, der omhandler: Glasoverdækning
2
af butikstorvet, en mindre udvidelse af butiksarealet på 215 m samt forbedring af
parkeringsforholdene. Lokalplanforslaget omfattede oprindeligt stien langs banen
mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen, men denne blev nedlagt i Teknik- og
Miljøudvalgets møde i september 2010. Stien indgik således ikke i
lokalplanforslaget og den offentlige høring.
Lokalplanforslag 225 har været i høring fra den 15. oktober til den 10. december
2010. Der blev afholdt orienterende møde for naboerne den 26. oktober 2010. Der
foreligger ikke referat fra mødet, da der ikke kom deltagere til mødet. I løbet af
lokalplanens høringsperiode indløb der 4 henvendelser. Henvendelserne er
resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 22. december 2010.
Foranlediget af henvendelserne foreslår Teknisk Forvaltning, at beslutningen om at
nedlægge stien tages op til revurdering, og at sagen i givet fald oversendes til
Teknik- og Miljøudvalget. Desuden foreslår Teknisk Forvaltning, at
Byplanudvalget godkender de ændringsforslag, som fremgår af indsigelsesnotat af
22. december 2010 samt ændringsforslag til ubebyggede arealer, som fremgår i
bilaget "Ændringsforslag ubebyggede arealer med og uden sti".
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da sagen er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
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Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Anbefalet punkterne 1 og 3.
Drøftet punkt 2. Byplanudvalget oversender sagen til Teknik- og Miljøudvalget
med anbefaling af, at stien langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen
bevares.
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3.
Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning i Kgs. Lyngby

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning
godkendes uden ændringer.
Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 227 med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt i
offentlig høring fra den 18.11.2010 - 14.1.2011. Der er afholdt orienteringsmøde
for naboer den 25. november 2010. Der foreligger ikke et referat, da der ikke mødte
nogen borgere op til mødet.
I løbet af høringsperioden er der indkommet følgende 4 henvendelser:
1. Dades A/S gør, som grundejer af flere af naboejendommene, opmærksom på, at
det er en forudsætning, at anvendelsen af Pritzels fabriksbygning ikke medfører
væsentlige gener.
Ejendommene Dades A/S refererer til er udlagt til offentligt tilgængeligt grønt
område. Teknisk Forvaltnings vurderer ikke, at anvendelsen af Pritzels
fabriksbygning vil medføre nogen gener for parkområdet.
2. KulturNetværket i Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at lokalplanen giver
mulighed for en skånsom og vellykket ombygning. KulturNetværket foreslår, at
der tilføjes bestemmelse om, at kantinen skal stå i umiddelbar forbindelse med
mødelokaler, så stueetagen samlet kan udlånes/udlejes til blandt andet lokale
foreninger. Dette vil også understøtte områdets funktion som udflugtsområdet.
Planlovens § 15 indeholder ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om en
bygnings indretning. Bygherren har dog tilkendegivet, at man ønsker en fleksibel
indretning i stueetagen. På et møde den 6.1.2011 blev blandt andet drøftet
muligheden for anvendelse af en skydedør.
3. Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk glæder sig over, at Pritzels
fabriksbygning vil fremstå renoveret og bevaret i overensstemmelse med dens
originale udformning. Fabriksbygningen vil trods de 2 glasbygninger stadig
udgøre et smukt fikspunkt for de mange, der passerer området. Området er
velegnet til offentlige formål, og bygningens cafévirksomhed understreger dette.
4. Eva og Finn Schwartz, Rustenborgvej 10 B gør indsigelse mod anvendelsen af
stueetagen i Pritzels fabriksbygning, da man er bekymret for støjgener ved en
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anvendelse til café eller restaurant med udendørsservering. Man foreslår, at der
tilføjes bestemmelser om hvilke tidsrum udendørsservering må foregå.
Teknisk Forvaltning foreslår, at indsigelsen ikke imødekommes. Åbningstider
kan ikke reguleres efter Planloven. Eventuelle støjgener fra en virksomhed
reguleres via miljølovgivningen. Bestemmelsen om at stueetagen skal anvendes
til formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsområde har været et
krav ved salg af ejendommen og er uændret i forhold til både Kommuneplan
2009 og den nugældende Lokalplan 179.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Anbefalet.
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4.
Lokalplan 226 for Taarbæk Strandvej 69

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at lokalplan 226 for Taarbæk Strandvej 69 godkendes
med følgende ændringer:
1. Det tilføjes, at der ikke må etableres tagterrasser på bygningerne.
2. Der tilføjes "niveauplan 4,6" på byggefelt A2 på bilag 2.
3. Der foretages præciseringer af mål og henvisninger på kortbilag.
Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69 har været fremlagt i offentlig
høring i perioden 14. oktober til den 10. december 2010. I løbet af høringsperioden
er der indkommet 10 henvendelser, hvoraf én er indkommet efter høringsperiodens
udløb.
Af de væsentligste indsigelser/bemærkninger skal nævnes:
1. Indsigelse mod lokalplanen som helhed.
2. Indsigelse mod nedrivning af den eksisterende bebyggelse.
3. Indsigelse pga. forringede udsigtsforhold, samt bekymring for indbliksgener.
4. Forslag til at reducere bebyggelsens højde.
Ad 1:
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6 helårsboliger. Bebyggelsen er
sammensat af flere bygningsvolumener i grupper, hvorved der skabes en varieret
bebyggelse. Husene er i 2 etager med en lav taghældning. Tagene er beklædt med
tagpap og murene pudsede lyse. Udformningen og placeringen af bebyggelsen
søger at afspejle den eksisterende bebyggelse og de foreslåede materialer skal
afspejle de mest gængse materialer i Taarbæk. Teknisk Forvaltning finder derfor
ikke, at lokalplanen strider mod samtidig at ville bevare bydelens særpræg og miljø.
Ad 2:
De eksisterende bygninger på ejendommen har alle en bevaringsværdi på 5, hvilket
er en middel bevaringsværdi. Kommunalbestyrelsen har tidligere udsendt
lokalplanforslag 210 og 216, hvor staldbygningen blev bevaret. Det var muligt at
bevare stalden, fordi den nye boligbebyggelse kunne opføres højere end foreslået i
lokalplan 226. Som følge af mange protester mod bebyggelsens højde og udtryk,
trak kommunalbestyrelsen forslagene tilbage og udsendte nærværende forslag.
Ad 3:
Det er korrekt, at den nye bebyggelse vil ændre udsigten mod nord for især de
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nærmeste beboere på Taarbæk Strandvej 65 (etageejendommen syd for
lokalplanområdet), fordi det nuværende lave garageanlæg kan erstattes med byggeri
i op til 2 etager. Den ny bebyggelse er placeret så der skabes en ”lomme” mod
sydskellet, så der er mere afstand mellem ny bebyggelse og nr. 65. Der kan ikke
konstateres skyggegener for nr. 65 i forbindelse med det nye byggeri. Teknisk
Forvaltning finder ikke, at bebyggelsen vil medføre væsentlige indbliksgener og
henviser til, at bebyggelse i Taarbæk generelt er tæt.
Ad 4:
Den største forskel på tagkippens kote ved eksisterende og ny bebyggelse ses ved
byggefelt A3, hvor stalden ligger i dag. Her vil ny bebyggelses tagkip kunne
opføres ca. 1 m højere end nuværende stalds tagkip. Til gengæld vil den ny
bebyggelse blive trukket mellem 2,5 og 3 m væk fra naboskel, hvor stalden i dag
ligger placeret ca. 1 m mod naboskel. Forskellen mellem Dyrlægegårdens
tagkip-kote og ny bebyggelse i byggefelt A2, som er den nærmeste nye bygning, vil
kunne være op til + 0,152 m. Teknisk Forvaltning finder ikke, at forskellen mellem
ny og eksisterende bebyggelse er uhensigtsmæssig stor idet bebyggelsen er forsøgt
udformet og placeret med mindst mulige gener for de omkringliggende.
Kopi af alle indsigelser er lagt på sagen og indsigelsesnotat af 03.01.2011 er
udsendt til udvalgets medlemmer.
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg 5/2009.
Kommuneplantillægget behandles parallelt med lokalplanen på Økonomiudvalget.
Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at kommuneplantillægget også
vedtages.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen ved endelig vedtagelse af lokalplaner.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Anbefalet punkterne 1 - 3.

Åbent punkt Byplanudvalget den 09-02-2011, s.11

5.
Botilbud til borgere med autisme, Strandberg

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at forslag 2 med opførelse af botilbuddet i forlængelse
af botilbuddet på Chr. X's Allé anbefales til Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6. april 2010 efter anbefaling fra
Økonomiudvalget den 29. marts 2010 og fra Social- og Sundhedsudvalget den 23.
marts 2010 godkendt, at opføre et nyt botilbud til autister til erstatning for det
nuværende Strandberg på den erhvervede ejendom Buddingevej 50.
Forslaget er, at opføre 18 boliger til autister til erstatning for de nuværende
utidssvarende boliger samt to udslusningsboliger.
Det nuværende Strandberg beliggende på Malmmosevej og Kaningårdsvej er i
2008 vurderet til 16,9 mio. kr.,og det er forvaltningens vurdering, at Strandberg
efter fraflytning kan sælges i fem byggegrunde, heraf to med bygninger på.
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20. december 2010 godkendt skema
A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 20
almene plejeboliger som botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi,
som Teknisk Forvaltning har fremsendt den 30. november 2010 på vegne af
Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse.
Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr.
pr. m2 incl. energitillæg opgjort til 34,8 mio. kr, som finansieres ved realkreditlån
(91 %), beboerindskud (2 %) og kommunal grundkapital (7 %).
Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning
udarbejdet to forslag til placering af det nye botilbud med 18 boliger, idet de to
udslusningsboliger samt størstedelen af servicearealerne til botilbuddet fortsat
foreslås etableret i den nuværende gymnastikbygning i begge forslag.
Forslag 1 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger øst for børnehuset
Svanen på en del af de nuværende legeareal. Der foreslås anlagt nyt legeareal på en
del af parkeringspladsen på modsatte side af børnehuset.
Forslag 2 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger i forlængelsen af
det nuværende botilbud på Chr. X's Allé ved omlægning af en del af klubben
Baunes udearealer og ved inddragelse af noget af parkeringsareal og evt. tilliggende
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areal.
De to forslag er nærmere beskrevet i notat af 24. januar 2011, som er udsendt til
udvalgets medlemmer. Tegninger vil blive gennemgået på udvalgets møde.
Det videre forløb omfatter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende høring.
Sideløbende forberedes materiale til totalentreprisekonkurrence (EU-udbud) med
prækvalifikation hertil i foråret 2011 og valg af tilbudsgiver 1. juni 2011. Efter
godkendelse af skema B (licitationsresultat) i august og efterfølgende kontrahering,
udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt fra august 2011 til januar 2012,
hvorefter selve byggeriet går i udførelse fra 1. februar 2012 med forventet indvielse
1. maj 2013.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra
Økonomiudvalg og fagudvalg.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Anbefalet, at der udarbejdes lokalplan, der muliggør projektet (forslag 2).
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6.
Slotsvænget 23A - Opførelse af 12 nye plejeboliger samt ombygning af de
nuværende 40 plejeboliger til 20 plejeboliger - Ialt 32 plejeboliger Dispensation fra Lokalplan 199

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at orienteringen om projektet tages til efterretning, og
forvaltningen bemyndiges til at meddele egentlig byggetilladelse.
Sagsfremstilling
Udvalget har tidligere behandlet skitseforslag på udvalgets møde den 17. august
2010 pkt. 15. Byplanudvalget bemyndigede forvaltningen til at bearbejde projektet
bebyggelsesmæssigt og matrikulært, således at bebyggelsesprocenten bliver maks.
55.
Plangrundlag/ejendom
Ved ejendommens vestlige skel er der fastsat reduceret beskyttelseslinie
(Naturbeskyttelsesloven - Åbeskyttelse) 2,5 m øst for skellet.
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 1.3.82 (Bondebyen) udlagt til
blandet bolig og erhverv. Om enkeltområdet er bl.a. fastlagt max. BB% 40, max
etageantal 2. Det er tilladet at indrette institutioner for børn og unge samt
ældreboliger.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 199 for bondebyen i Kgs. Lyngby.
Ejendommen ligger i lokalplanens delområde C.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan hvis hovedsigte er at bevare delområde A´s
unikke bygningskarakter. Delområde A er lokalplanens bevaringsområde, hvor
Bondebymiljøet er særligt udpræget.
Delområde C beskrives som et blandet boligområde. Bebyggelsen er ikke udpræget
Bondeby.
Om den konkrete ejendom er fastsat følgende anvendelse: Bolig og offentligt
formål (Amtets plejehjem og kvindehjem).
I lokalplanens § 6.3.3 er fastsat at på ejendomme, hvor bebyggelsen er opført som
etagebyggeri, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Den omhandlede
ejendom er en sådan ejendom.
Lokalplanen fastsætter ikke særlige regler for bebyggelsens fremtræden i delområde
C.
Hovedbygningen er registreret med bevaringsværdi 5- lokalplanen fastsætter ikke
særlige bevaringsbestemmelser vedr. ejendommens bygninger. Lokalplanens §
12.2.1 samt Kortbilag 3 fastsætter et bevaringsværdigt træ på ejendommens
nordlige del.
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Ansøgning
Det ansøgte projekt om nyopførelse og ombygning af plejeboliger er videre
bearbejdet. Den nye fløj i ejendommens sydvestlige del indeholder fortsat 12 nye
plejeboliger. Den ny bebyggelse placeres med tætteste afstand til skel mod syd på 5
m. Med den mellemliggende Schallsvej er afstand til nærmeste nabobebyggelse
mod syd ca. 13 m. Bygningsvolumenet opdeles i 3 mindre sammenhængende
bygningskroppe og forskydes højdemæssigt i henhold til det skrånende terræn, der
falder med 1,5-2 m mod vest. Den opdelte bygningskrop forskydes også i plan, ind
mod havearealet, hvorved afstanden til den nærmestliggende villa, Smedebakken
18, er øget. Tagfladen opdeles svarende til forskydningen i grundplanen, og udføres
med ensidig 15 graders hældning mod syd. Hvert bygnings-led svarer i
facadebredde til den eksisterende hovedbygnings gavle mod syd. Bygningen
opføres i 2 etager med mod syd, med et grundareal på ca. 300 m2, i alt ca. 600 m2.
Facadehøjden mod Schallsvej er sænket til ca. 5,5 m, og sammen med tagets lave
hældning mod Schallsvej, vil bygningen fremstå så lav som muligt mod de sydlige
naboejendomme. Mod nord etableres en altangang med mindre opholdsarealer til
de nye boliger. Altangangen binder den nye fløj og den gamle del sammen. Der
etableres to nye udvendige elevatorer i forbindelse med altangangen, for niveaufri
adgang.
Den nye boligfløj opføres i røde teglsten, som den eksisterende hovedbygning.
Vinduesformaterne mod haven udformes som vinduerne i hovedbygningens
boliger. Derved opnås sammenhæng mellem den nye og gamle bygning. Taget
beklædes med tagpap og tilsåes med mosarter. Taget vil efter 1-2 år være udvokset
og fremstå som et grønt tag.
Byggeriet er planlagt til udførelse som lavenergibyggeri kl. 1, jf. BR08.
Definitionen er udgået af BR10, hvor der er indført én ny lavenergiklasse 2015, der
er skærpet i forhold til den tidligere lavenergiklasse 1, dog uden at være afgørende
forskellig. For opfyldelse af de beregningsmæssige forudsætninger for
energikravene, kan det blive nødvendigt at opsætte yderligere solfangere.
I den eksisterende hovedbygning ombygges de eksisterende 40 plejeboliger til 20
tidssvarende plejeboliger, endvidere ombygges og moderniseres fællesarealer.
Ombygningen ændrer ikke i sig selv hovedudformningen af ejendommen og
antallet af etagemetre på ejendommen. Der påbygges nye vindfang á ca. 5 m2
brutto til hver boligenhed, der dermed får adgang fra det fri, enten fra terræn eller
via ny altangang. En eksisterende mellembygning i hovedbygningens sydlige ende
nedrives.
Det eksisterende "Kvindehuset" der ligger i ejendommens nordvestlige del er ikke
omfattet af projektet.
Projektets arealer udgør samlet ca. 3380 m2. Det er fra landinspektør oplyst, at det
kommende matrikulære areal vil udgøre 6562 m2, når Schallsvej er udmatrikuleret
som selvstændig matrikel. Idet BR95 var gældende på tidspunktet for lokalplanens
vedtagelse skal beregningen af bebyggelsesprocenten ske jf. BR95. Det beregnede
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etageareal, inkl. fradrag udgør 3302 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på
50,3. Projektet kræver dermed dispensation fra lokalplanens bestemmelser om
maksimal bebyggelsesprocent. Byplanudvalget har på møde den 17. august 2010
bemyndiget forvaltningen til at bearbejde projektet bebyggelsesmæssigt og
matrikulært, således at bebyggelsesprocenten bliver maks. 55.
Udearealer bearbejdes som en helhed med Kvindehuset, med fælles ankomst og
parkeringsarealer, ialt 10 p-pladser nord for bebyggelsen.
Revideret projektmateriale vedlægges til udvalgets medlemmer.
Sagsbehandling
Skitseprojekt har været udsendt i høring den 19. juli 2010. Der indkom 3
indsigelser rettidigt og 1 efter høringsperiodens udløb. Høringssvarene indgik i
udvalgets behandling af sagen på møde d. 17.08.2010. Indsigerne er orienteret om
udvalgets beslutning, bilagt klagevejledning og kopi af protokol fra mødet.
Indsigerne har ikke benyttet sig af klagemulighederne.
Forvaltningens vurdering
Den ansøgte udvidelse vurderes at være i overensstemmelse med Lokalplan 199 og
ejendommen i øvrigt, hvad angår anvendelse, byggeskik mm.
Det var oprindeligt oplyst, at bebyggelsesprocenten ved realisering af projektet
estimeredes til ca. 53. Ved bearbejdning af projektet er mellembygningen udgået,
hvorefter bebyggelsesprocenten er beregnet til ca. 50,3 på baggrund af et samlet
matrikelareal på 6562 m2 efter Schallsvejs udmatrikulering. Det ansøgte
overskrider dermed lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 50 med 0,3%.
Samlet set finder forvaltningen, at en udbygning som ansøgt er i overensstemmelse
med bygningsreglementets generelle kriterier (kap. 2.1.1) idet omfanget er
hensigtsmæssigt i relation til egen ejendom og sædvanligt i forhold til kvarteret,
udvidelsen udgør ca. 1/4 af den nuværende bebyggelse på ejendommen, der sikres
tilfredsstillende lysforhold for egen og nabobebyggelser, tilfredsstillende friarealer
samt tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
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Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Godkendt.
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7.
Kongevejen 171 - Forespørgsel om ændret anvendelse fra beboelse til liberalt
erhverv

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at den ansøgte ændring til erhverv afslås under
henvisning til kommuneplanens rammer, der fastlægger området til boligformål.
Sagsfremstilling
Planforhold
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 4.1.62 (Wienerbyen) der
fastlægger området til Boligområde - Åben lav. Der fastsættes derudover bl.a.
Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening,
støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og
må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne.
Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende
boligområde. Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25% af
boligens areal. Ejendommen ligger i boligområdets østlige grænse med
facade/adresse på Kongevejen.
Ejendommen er ikke omfattet af By- eller Lokalplan.
Ejendommen er i BBR registreret med følgende data: Fritliggende enfamiliehus,
boligareal 130 m2.
Ansøgning
Der søges om tilladelse til at indrette ejendommen til kontorerhverv med
lejlighedsvis mødevirksomhed, køber er en faglig organisation, ansøgning er bilagt
sagen.
Det anføres bl.a. at flere andre ejendomme mod Kongevejen er indrettet til erhverv.
Endvidere anføres at grundet trafikstøj, er ejendommen svær at afhænde til
boligformål.
Forvaltningens vurdering
Det er korrekt, at flere andre ejendomme i nærområdet er indrettet til erhverv. De
nærmeste ejendomme er imidlertid registreret som boliger med/uden et
erhvervsareal jf. kommuneplanens rammer. Såfremt der generelt åbnes for erhverv
mod Kongevejen, f.eks. begrundet i trafikstøj, forudses en glidende ændring af
facadeejendommene mod Kongevejen til erhverv. En sådan ændring er i strid med
kommuneplanens rammer. Ændringen kan derfor hindres ved nedlæggelse af
forbud iht. Kommuneplanens §12, stk. 3, i det ejendommen ikke er omfattet af Byeller Lokalplan.
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Såfremt udvalget ønsker at meddele planmæssig tilladelse til det ansøgte, skal der
ligeledes meddeles tilladelse til nedlæggelse af bolig jf. boligreguleringsloven.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget har kompetence til at træffe afgørelse iht. planloven og
boligreguleringsloven.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Byplanudvalget godkender indretning af liberalt erhverv med den beskrevne
ekstensive udnyttelse under forudsætning af, at der ikke ved efterfølgende
naboorientering fremkommer væsentlige indsigelser.
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8.
Grønnevej 48 - Opførelse af sundhedshus

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget afslår projektet: Afslag sker ud fra en
helhedsvurdering, idet bebyggelsesprocenten forøges, ligesom placering af
nybygning ikke virker hensigtsmæssig i forhold til såvel naboskel som
udenomsarealer internt på ejendommen.
Sagsfremstilling
Plangrundlag
Ejendommen er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 4.1.68. Området er
udlagt til etageboliger.
Ejendommen, beliggenhed, ansøgning
Ejendommen er en etageejendom. Der er 3 etager med udlejningslejligheder, hvor
der i stueetagen er butikker, liberalt erhverv. Der er tillige på ejendommen en
tilbygning, på ca. 270 m2, 1etage med kælder, der tidligere har været anvendt til
forretning og idag er indrettet til tandklinik.
Der ansøges om, at opføre en bygning på 400 m2 (sundhedshus), fordelt på 2
etager, som en tilbygning til eksisterende bygninger på ejendommen. Nybygningen
ønskes placeret på grundens norøstlige side med indgang fra Engbakken.
Engbakken er præget af såvel etageejendomme som parcelhuse.
Ansøgningen har været i naboorientering og der er indkommet 6 indsigelser, der
alle berørte øget trafik og parkeringsforhold. Ansøgning og indsigelserne er vedlagt
sagen.
Bebyggelsesprocenten er idag 60%. Grundens areal er 1945 m2 og med en ny
bygning på 400 m2 vil bebyggelsesprocenten blive 81%. Kommuneplanrammen
tillader 75%, der søges om fravigelse for dette punkt.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen finder lokaliseringen af et sundhedshus i området der ligger lige op
ad lokalcenteret/station/bus god. Projektet medfører dog en vis fortætning af
bebyggelsen i nærområdet, der vil herunder blive tilført trafik/parkering til
Engbakken. Den projekterede placering/størrelse af en ny bygning virker imidlertid
uhensigtsmæssig i forhold til naboer, og i forhold til udenomsarealer
(opholdsarealer og parkeringsarealer) internt på ejendommen. Forvaltningen finder,
at en eventuel udbygning af etagearealet med 400 m2 i stedet bør udføres med en
placering som den eksisterende tilbygning (tandklinik). Altså øge antallet af etager i
tilbygningen fra en etage til tre etager. Ansøger oplyser imidlertid, at dette ikke
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anses for muligt. Dels på grund af den nuværende tilbygnings stabilitet, dels fordi
det vil kræve en sammenbygning med eksisterende boliger på 1. og 2. sal
beliggende mod Grønnevej, og således ændring af vinduesplacering/planløsning i
gavllejlighederne. På den baggrund, kan forvaltningen ikke anbefale en tilladelse til
det ansøgte.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Godkendt, at det foreliggende projekt ikke fremmes. Udvalget ser gerne et
alternativt projekt på den pågældende adresse.
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9.
Firskovvej 7-9 - Genbrugspladsen - Dispensation til kørevej mv. på
naboejendommen, Firskovvej 17

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at forvaltningen bemyndiges til for så vidt angår de
byplanmæssige forhold, at meddele tidsbegrænset - 3 år - dispensation fra
Lokalplan 52 til delvis sam-anvendelse af ejendommene Firskovvej 7-9 og
Firskovvej 17.
Sagsfremstilling
Planforhold
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens enkeltområde 1.5.91 (Firskovvej),
der udlægger området til erhvervsformål, og af Lokalplan 52 for Erhvervsområdet
ved Firskovvej. Lokalplanen fastsætter bl.a.:
 at udstykning kun må ske i overensstemmelse med retningsgivende kortbilag
(§4.1),
 at der ikke må etableres adgang gennem beplantningsbælter (§5.1.3) og
 at udendørs oplag kun må ske med særlig tilladelse (§9.7)
Ansøgning
Der søges om tilladelse til - i en 3 årig periode - at sam-anvende Firskovvej 7-9
(Genbrugspladsen) med ca. halvdelen af Firskovvej 17, der pt. er ubenyttet.
Herunder vil der ske fjernelse af eksisterende hegn/beplantningsbælte i en længde
af ca. 30 m mellem de 2 ejendomme. Herved kan det omhandlede areal på
ejendommen Firskovvej 17 benyttes i sammenhæng med resten af pladsen,
herunder til oplag af containere og ikke forurenende fraktioner. Ansøgning er
vedlagt sagen.
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 52 §§ 4.1, 5.1.3 og 9.7. Idet der er
tale om en tidsbegrænset dispensation finder forvaltningen, at det ansøgte kan
bevilges. Dispensation meddeles under forudsætning af:
 at der ved naboorientering ikke fremkommer væsentlige indsigelser,
 at der i god tid inden udløb af perioden, dvs. senest januar 2013, fremsendes
plan for en permanent løsning af problematikken, og
 at beplantningsbælte mv. bringes i overensstemmelse med lokalplanen ved
periodens ophør.
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Den ændrede anvendelse vil endvidere blive vurderet af forvaltningen i henhold til
miljølovgivningen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet der er tale om myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget kan træffe afgørelse vedr. lokalplanen (planloven).

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Godkendt for så vidt angår Byplanudvalgets område.
Henrik Brade Johansen (B) deltog ikke i sagens behandling.
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10.
Orientering til Byplanudvalget 09-02-2011

10.1 Dyrehaven 1, Bellevue Strandpark
I/S Bellevue har udarbejdet en helhedsorienteret idéskitse til vitalisering og
istandsættelse af anlæg herunder kystlinjen ved Bellevue Strandpark. Idéskitsen
indeholder en lang række forskellige indsatsområder for området. En lille del af
Bellevue Strandpark er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens resten er
beliggende i Gentofte Kommune. Projektet har været drøftet med
Kulturarvsstyrelsen for så vidt angår de fredede udkigstønder og bygninger i
området.
Der holdes borgerorienteringsmøde om idéskitsen 8. februar 2011.
I Lyngby-Taarbæk Kommune er Bellevue Strandpark omfattet af en skovbyggelinje
efter Naturbeskyttelseslovens § 17, hvilket ikke er tilfældet for den del af Bellevue
Strandpark, som er beliggende i Gentofte Kommune. Teknik- og Miljøudvalget
behandler i februar 2011 ansøgning om dispensation fra skovbyggelinjen til at
gennemføre en del af denne idéskitse - nemlig istandsættelse af kystlinjen.
Ideskitse, Ansøgning om dispensation for skovbeskyttelseslinie samt
Miljøministeriets dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen ligger på sagen.

Byplanudvalget den 9. februar 2011:
Taget til efterretning.

Byplanudvalget den 9.2.2011
Bilag 1.1

PLAN OG BYG - PRIORITERET LOKALPLANLISTE

LNR.

LKP.
NR.

01

LOKALPLANER UNDER UDARBEJDELSE

POLITISK
BEHANDLING

SAG

INITIALER

STATUS

TYPE

226

Taarbæk Strandvej 69
Dyrlægegården

ELW

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i februar 2011.

Projekt
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

02

227

Pritzels fabriksbygning

KONSULENT
HJO

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i februar 2011.

Projekt
Erhverv
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

03

219

Hjortekær langs Dyrehaven

ELW

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i marts 2011.

§ 14
Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

04

225

Geels Plads

HASLØV OG
KJÆRSGÅRD
ANPP

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i marts 2011.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

05

228

DTU, Campus Lyngby

JUUL OG
FROST
ANPP

Lokalplanforslag forudsættes fremlagt i marts 2011.

Område
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

06

212

Udvidelse af Netto
Engelsborgvej 76

ELW

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i april 2011.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

07

224

Hjortekær nord

ELW

Lokalplanen forudsættes godkendt i KMB i april 2011.

§ 14
Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

08

195

Lokalplan 195 for Furesøkysten

HJO

Lokalplanforslag fremlægges i april 2011.

§ 14
Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

09

222

Anmodning om lokalplan for
Bredeparken

COWI
ELW

Prøvesag med konsulent, jf. BY 16-12-08.
Lokalplanforslag forudsættes fremlagt i maj 2011.

Område
Rækkehus

BY
#
ØK #
KMB #

10

213

Lokalplanforslag for området ved
Gasværksvej

KONSULENT
ELW

Lokalplangrundlag godkendt.
Afventer melding fra bygherre om igangsættelse.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

Plan og Byg
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LNR.

LKP.
NR.

LOKALPLANER UNDER OVERVEJELSE

POLITISK
BEHANDLING

SAG

INITIALER

STATUS

TYPE

11

Netto, Bredevej 1

OLJ

Lokalplangrundlag under behandling i BY og TMU.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

12

Kongevejen 205 - 209

KONSULENT
ANPP

Lokalplangrundlag forelægges i april 2011.

Projekt
Erhverv

BY
#
ØK #
KMB #

13

Sorgenfri Torv

KONSULENT
HJO

Lokalplangrundlag forelægges i marts 2011.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

14

Skovtofte Seminarium

KONSULENT
HJO

Forhøringen godkendt i december 2010.
Lokalplangrundlag forelægges i marts 2011.

Projekt
Boliger
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

15

Autistboliger ved Chr. X’s Allé

KONSULENT

Prioriteres når politisk afklaret.
Idéoplæg forelægges BY i februar 2011.

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

16

Plejehjem på Dyrehavegård syd for
Trongårdsvej

Prioriteres når politisk afklaret.
Oplæg behandlet i Social- og sundhedsudvalget i januar 2011.

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

17

Taarbæk

ANPP

Forvaltningens forarbejder påbegyndt i samarbejde med grundejerforeningen.
Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

18

Digterkvarteret - området omkring og
syd for Chr. Winthersvej

ANPP

Forvaltningens forarbejder påbegyndt
Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

19

Virum – nord for Frederiksdalsvej,
herunder Kollelev Mose

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

20

Sorgenfri mod Lyngby Åmose

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

21

Sorgenfri mod Frederiksdals jorder

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

Plan og Byg
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22

Området omkring Skodsborgvej

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

23

Argentinavej og Borrekrattet

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

24

Lundtofte nord for Ørholmvej

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

25

Hvidegårdsparken

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

26

Rækkehusområder langs
Ermelundskilen

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

27

Virum – syd for Frederiksdalsvej

Områdelokalplan

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

28

Lundtofte syd for Ørholmvej

Områdelokalplan

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

29

Trongårdsparken

Områdelokalplan

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

30

Sorgenfrigård -kvarteret

Områdelokalplan
Naturfølsom

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

31

Blåregnvænget og Berberisvænget

Rækkehusundersøgelsen – opfølgning kat. 3

Område
Rækkehus

BY
#
ØK #
KMB #

32

Mønsvej

Rækkehusundersøgelsen – opfølgning kat. 3

Område
Rækkehus

BY
#
ØK #
KMB #

33

Lyngby Idrætsby

Prioriteres når politisk afklaret.

Område
Offentlig
Erhverv

BY
#
ØK #
KMB #

Plan og Byg
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34

Erhverv langs Helsingørmotorvejen

KONSULENT
??

S ammenhæng med Lyngby Idrætsby.
Prioriteres når politisk afklaret.

Område
Erhverv

BY
#
ØK #
KMB #

35

Lindegårdsskolen

KONSULENT
??

Udbygning med nyt indskolingshus

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

36

Parkeringsprojekt for Magasin og
Johannes Fog

KONSULENT
??

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

37

Udflytning af TF’s driftsplads til
Lundtoftegårdsvej

KONSULENT
??

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

38

Baunegården

KONSULENT
??

Følge af udflytning af TF’s driftsplads til Lundtoftegårdsvej.

Projekt
??

BY
#
ØK #
KMB #

39

Firskovvej

Prioriteres når politisk afklaret.

Område
??

BY
#
ØK #
KMB #

Plan og Byg
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PLAN OG BYG - PRIORITERET LOKALPLANLISTE

LNR.

LKP.
NR.

BOBLERE
SAG

INITIALER

STATUS

TYPE

POLITISK
BEHANDLING

40

Lokalplan for Lyngby Hovedgade

Ikke påbegyndt.
Detailhandelsgade med bevaringsinteresser.
Afventer detailhandelsundersøgelse og fokusstrategi for Kgs. Lyngby.

Område
Center

BY
#
ØK #
KMB #

41

Kanalvejsparkeringen

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Center

BY
#
ØK #
KMB #

42

Lyngby Statsskole

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

43

Ringbyen

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Byomdannelse

BY
#
ØK #
KMB #

44

Springforbi Strandpark

Prioriteres når politisk afklaret.

Projekt
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

45

Lokalplan for Bakken

Bakken ønsker en revision af lokalplan 66. Nye højdebestemmelser. Væk med
”selvgroet præg”. Afventer retssag mod NKN. Afventer besked fra Bakken.

Område
Offentlig

BY
#
ØK #
KMB #

46

Fuglsangvej

Rækkehusundersøgelsen – opfølgning kat. 4

Område
Rækkehus

BY
#
ØK #
KMB #

47

Præstebakken nord

Rækkehusundersøgelsen – opfølgning kat. 4

Område
Rækkehus

BY
#
ØK #
KMB #

48

Lokalplan for Den engelsk Villaby på
Chr. X’s Allé

Revision af gældende lokalplan 197. GRF har fået brev ang. sag om prioritering af
lokalplaner på udvalg.

Område
Bolig

BY
#
ØK #
KMB #

49

Lokalplan for dobbelthusene i Den
engelske Haveby

Revision af gældende lokalplan 90. GRF har fået brev ang. sag om prioritering af
lokalplaner på udvalg.
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Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 225 for Lokalcenter på Geels Plads
Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

1.
Kim Skaarup
Furesø Gardiner
Geels Plads 16
2830 Virum

1.1 Man gør opmærksom på, at det af tegningerne i lokalplanen fremgår, at Furesø Gardiners butikslokale skal opsplittes. Man protesterer mod dette og forlanger, at butikslokalet
fremgår korrekt af tegningerne.

Teknisk Forvaltning er opmærksom på tegnefej- Tegning på Kortbilag 3 rettes, så bulen på Kortbilag 3 i lokalplanen.
tikslokalet fremstår korrekt.

2.
Fuglsanggårdsskolen
v. Anders Westergaard
Askevænget 10
2830 Virum

2.1 Man ønsker en cykelsti på Geels Plads fra Forslaget omhandler forhold uden for lokalplaFrederiksdalsvej til Askevænget, i stedet for
nens område.
en cykelbane med påmalede cykler.

Medfører ingen ændringer. Forslaget
videresendes til Park & Vej.

Med vareindleveringens nuværende placering
ud for SuperBest på Geels Plads er det ikke
muligt at forlænge vareindleveringsbanen.

Medfører ingen ændringer. Forslaget
videresendes til Park & Vej og til Michael Petersen fra SuperBest.

2.2 Man er stærkt utilfreds med de trafikale
forhold, som gør sig gældende i forbindelse
med SuperBests vareindlevering på Geels
Plads. Der er kun plads til en lastvogn på
vareindleveringsbanen, men der afleveres
varer fra flere vogne ad gangen, hvorfor cykelstien blokeres. Der er indgået en aftale om,
at SuperBest ikke får leveret varer mellem kl.
7.30 og 8.15, men man henviser til at denne
aftale ikke overholdes.

Teknisk Forvaltnings forslag:

I Lokalplan 228 henvises til aftalen mellem
Fuglsanggårdsskolen og SuperBest under
afsnittet ”Skolevejsredegørelsen 2010-2013”,
som står under afsnittet ”Lokalplanens forhold
til anden planlægning”. Selve aftalen falder ikke
indenfor lokalplanens regi.
En anden indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget indeholder en mulig løsning på dette
problem. Løsningen er beskrevet i dette notats
punkt 4.3

2.3 Man henviser til et alternativt forslag til en
skolevej, som skolen fremkom med ifm. Skolevejsanalysen 2009. Forslaget omfatter en sti
bag om butikstorvet helt op til Virumhallen.

Der findes i dag en sti bag om butikstorvet, ”Sti
langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen”, med en dårlig kobling til Frederiksdalsvej.

Sagen om nedlæggelse af stien tages
op til udvalgsbehandling igen.
Hvis man beslutter at bevare stien,
foretages de nødvendige ændringer af
lokalplanens ubebyggede arealer på
Bilag 3 og Bilag 4.

Denne sti søgtes nedlagt til Teknik- og Miljøudvalgsmødet i september, og ansøgningen blev
godkendt. SF stemte imod, i det de ønsker stien
Hvis man fastholder beslutningen om
bevaret.
at nedlægge stien, medfører denne
indsigelse/bemærkning ingen ændrinMed denne beslutning kan lokalplanen ikke
ger.
omfatte en skolesti. Lokalplanen omfatter det
pågældende stiareal, som i planen inddrages til
parkeringsplads.
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

2.4 Det forlanges, at man venter med en endelig vedtagelse af lokalplanen, indtil planen
indeholder acceptable løsninger på de trafikale forhold for skolebørnene. Man mener, at
lokalplanen strider mod Skolevejsanalysen og
kommunens trafikstrategi.

En anden indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget indeholder en mulig løsning på dette
problem. Løsningen er beskrevet i dette notats
punkt 4.3

Man undersøger, hvor vidt løsningen i
dette notats punkt 4.3 kan realiseres.

3.
Boligafdelingen Frederiksdalsvej , afd. 1 under
boligselskabet Samvirket
v. Kim Lohse
Frederiksdalsvej 43, 2. tv
2830 Virum

3.1 Man er bekymret for, om trafikken af lastvogne på Cedervænget vil stige i forbindelse
med lokalplanen. Man anmoder om, at gennemkørsel af tunge lastvogne forbydes på
Cedervænget.

Det er muligt, at trafikken af lastvogne på CeMedfører ingen ændringer. Forslaget
dervænget vil stige i forbindelse med lokalplavideresendes til Park & Vej.
nen. Cedervænget ligger dog ikke indenfor
lokalplanens område, hvorfor lokalplanen ikke
kan optage bestemmelser om kørsel med tunge
lastvogne på denne vej.

4.
Dansk Cyklist Forbund
Lyngby-Taarbæk/Rudersdal
lokalafdeling
v. Niels Wellendorf

4.1 Man er tilfredse med, at der stilles krav om Park & Vej vil drøfte placeringen af cykelparkering i lokalplanen.
cykelparkering i den nye lokalplan.
Man er utilfredse med placeringen af cykelparkeringspladserne idet tilkørslen til disse
foregår gennem bilparkeringspladsen. Man
ønsker, at der foretages en trafikal risikovurdering af lokalplanens tilkørsel til cykelparkeringen.

Man undersøger, hvor vidt en del af
cykelparkeringen kan flyttes, så den
ikke længere er placeret bag flaskeautomaten. I stedet placeres en del af
cykelparkeringen umiddelbart nord for
indkørslen til parkeringspladsen, og
eventuelt etableres en sti gennem
parkeringen ved at fjerne to pladser.
De tabte parkeringspladser etableres
bag flaskeautomaten.

Man ønsker, at cykelparkeringen placeres
nærmere cykelbanen på Geels Plads, eventuelt der hvor den nuværende vareindlevering
er placeret.

Ændringerne vil fremgå af bilag 3 i
lokalplanen.
Forslaget videresendes til Michael
Petersen fra SuperBest.

4.2 Man gør opmærksom på, at cykelkørsel
på Geels Plads umuliggøres af lastvogne, der
holder på cykelstien ud for SuperBest. Man
opfordrer til, at der i lokalplanen indsættes
bestemmelser om vareindleveringen, så den
foregår uden at cykelstien spærres.

Lokalplanen henviser til aftalen mellem Fuglsanggårdsskolen og SuperBest under afsnittet
”Skolevejsredegørelsen 2010-2013”, som står
under afsnittet ”Lokalplanens forhold til anden
planlægning”. Selve aftalen falder ikke indenfor
lokalplanens regi.

Man undersøger, hvor vidt løsningen i
dette notats punkt 4.3 kan realiseres.

En anden indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget indeholder en mulig løsning på dette
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 09.11.2000, sagsident
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

problem. Løsningen er beskrevet i dette notats
punkt 4.3
4.3 Man foreslår, at vareindleveringen flyttes
til parkeringspladsen syd for butikkerne.

Det undersøges, hvor vidt det er muligt at flytte
vareindleveringen til parkeringsarealet syd for
butikkerne i et tidsrum om morgenen, så lastvognene ikke blokerer for cykelstien.

Man undersøger hvor vidt vareindleveringen kan flyttes til parkeringsarealet
syd for butikkerne i et tidsrum om
morgenen.

En eventuel ny aftale om vareindlevering via parkeringspladsen i et tidsrum
om morgenen, kan aftales mellem
SuperBest og Fuglsanggårdsskolen.
Michael Petersen fra SuperBest har udtalt i
Hvis der laves en ny aftale, ændres
forbindelse med flytning af vareindlevering:
”Det ville være muligt at flytte vareindleveringen ordlyden i lokalplanens afsnit, som
refererer til denne aftale.
til en ny passage, i tidsrummet fra 07.30 –
08.30, for efter kl. 9.00 vil de store lastbiler ikke
kunne komme rundt på parkeringspladsen.”
Park & Vej vil drøfte muligheden at flytte vareindlevering i et tidsrum om morgenen.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 09.11.2000, sagsident
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Bemærkninger til forslag til lokalplan 225 for lokalcenter på Geels Plads
Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling har følgende kommentarer til lokalplanforslaget:
Vi er tilfredese med, at der nu stilles krav om antal cykelparkeringspladser i lokalplaner, også for
butikscentre.
Vi er imidlertid ikke tilfredse med placeringen af alle cykelparkeringspladserne i forslaget. Der er her 2
pladser, der er placeret på noget der ligner "restarealer" og uden tilkørsel fra cykelstier. Tilkørslen kan
alene ske gennem bilparkeringspladserne, men mange bakkende biler og dermed risiko for mange
ulykker, når bilister bakker ud fra deres parkeringspladser. Generelt er cykling (og trækken med
cykler) på sådanne parkeringspladser uheldigt, og de fleste bilister vil ikke forvente, at der er mange
cyklister her.
Mange af cyklisterne vil også kunne være børn, der ikke kan forventes at være tilstrækkeligt
opmærksomme på de særlige kørselsmåder på bilparkeringspladser. Her holder mange biler også
ofte i kø for at afvente en ledig plads, og spærrer derfor også for cyklisterne.
Vi foreslår derfor, at der foretages en trafikal risikovurdering af tilkørslen til cykelparkeringen, og at
pladserne flyttes nærmere til de omkringliggende veje, således at de placeres så tæt på cykelstierne
som muligt.
Endelig skal vi gøre opmærksom på, at vareleveringen ikke synes at blive forbedret.
Som det forhåbentlig er kommunen bekendt, er der dagligt kø af vare- og lastbiler, også meget store,
der holder på cykelstien ud for SuperBest, og således gør cykelkørsel umulig. Herunder kørslen for
mange skoleelever til Fuglsanggårdsskolen og mange forældre med børn til institutionerne for enden
af Geels Plads.
Vi opfordrer derfor til, at der i lokalplanen indsættes bestemmelser om vareleveringen, så den foregår
uden at cykelstien spærres.(Og at der til stadighed sker en kontrol af forholdene ved kommunens
parkeringkorps).
I overvejelserne forud for den nuværende lokalplan 245, var det forudsat, at vareleveringen skulle ske
via parkeringspladsen og gennem en adgang gennem bygningen, der dog den gang blev sparet væk.
Nu etableres denne adgang, hvorfor det bør overvejes igen at have varelevering via
parkeringspladsen i stedet for den nuværende, der ikke er dimensioneret til de mange
varerleverancer, der ofte kommer samtidigt.
Det nuværende areal til varelevering vil i givet fald være særdels velegent til (overdækket)
cykelparkering.
Med venlig hilsen
Niels Wellendorf
Formand
Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling
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Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag nr. 226 for Taarbæk Strandvej 69
Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

1.
Lisbeth og Jens Lützau
Taarbæk Strandvej 71
2930 Klampenborg

1.1
Beboerne gør indsigelse mod lokalplanen, og
mener, at ny bebyggelse bør være af meget
høj kvalitet med hensyn til fysisk fremtræden
og funktionel disponering.

Bebyggelsen er udformet som flere bygningsvolumener, der er sat sammen og som derved
skaber en varieret bebyggelse. Husene er i 2
etager og med en lav taghældning. Tagene er
beklædt med tagpap og murene pudsede, skurede eller filtsede i en lys, varm grå eller bakkemørtel. Udformningen af bebyggelsen skal
afspejle Dyrlægegårdens udformning, og materialerne skal afspejle de mest gængse materialer i Taarbæk.

Medfører ingen ændringer.

Beboerne spørger til, i hvor høj grad bygningskulturen i Taarbæk vil blive respekteret
ved en ny bebyggelse.

Teknisk Forvaltning finder, at bygningskulturen i
Taarbæk respekteres med den foreslåede bebyggelse.
1.2
Beboerne ønsker oplyst, i hvor høj grad der
kan blive tale om afvigelser i forhold til lokalplanens illustrationer.

De viste illustrationer er retningsgivende for
byggeriet. Det betyder, at der kan ske mindre
afvigelser i forhold til illustrationerne.

Medfører ingen ændringer.

Væsentlige afvigelser vil kræve en dispensation
med forudgående nabohøring.
Tages ikke til følge.
Den foreslåede bebyggelsesplan betyder, at
der kan bygges ud mod Taarbæk Strandvej i
samme facadeflugt som eksisterende garagebygning. Teknisk Forvaltning finder, at dette er
mere hensigtsmæssigt fremfor at der placeres
parkering mod vejen. Herved understreges
områdets tættere bebyggelseskarakter samtidig
Man foreslår, at parkeringspladsen mod vejen med at skæmmende parkering fjernes mod vej.
forsynes med opstammede træer i lighed med
Teknisk Forvaltning kan oplyse, at der er ca. 8
træerne overfor lokalplanområdet.
m fra ny bebyggelses gavl til beboernes nærmeste bygningsdel, og at der ikke kan konstateBeboerne oplyser, at omplacering af parkeres skyggegener i forbindelse med den nye
ringspladserne vil betyde bedre forhold for
bebyggelse.
ejerens ejendom, da det nye byggeri vil blive
trukket længere væk fra dem.
1.3
Man gør indsigelse mod placeringen af parkeringspladserne, da man finder, der bliver et
stort uudnytteligt areal med nærværende placering. Beboerne foreslår i stedet, at parkeringen flyttes frem på grunden (mod vejen).

1.4
Beboerne foreslår, at det stilles som vilkår for
ibrugtagning, at der etableres plateaubump

Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at den nye
bebyggelse vil generere så meget ny trafik, at
der er behov for trafikregulerende foranstaltnin-
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

eller lign. i niveau med fortovene på begge
sider af vejen og i hele grundens længde.

ger.

1.5
Man finder, at bilag 3 – 6 er vanskelige at
forstå, da sammenhæng mellem plantegning
på bilag 3 og efterfølgende facade- og snittegninger ikke fremgår.

Bilag 3 har påskrevet ”hus 1”, ”hus 2” osv. På
hvert hus. På bilag 4, 5 og 6 står der samme
husnumre samt fra hvilket verdenshjørne facaderne ses.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Tages til følge.
Der tilføjes henvisninger til snit på
bilag 4, 5 og 6.

Der bør dog tilføjes, hvilke snit der er tale om
på bilag 4, 5 og 6 for bedre at kunne referere til
bilag 3.
1.6
Beboerne oplyser, at byggefelt A3 har et niveauplan, der ligger ca. 1 m højere end beboernes ejendom. Man frygter, at der vil komme
et mørkt mellemrum mellem ny bebyggelse i
byggefelt A3 og beboernes hus.

Den nuværende staldbygning, som ligger i byggefelt A3 har sin tagkip i kote 12,320. Ny bebyggelse vil kunne få en tagkip i kote 13,3. Den
nye bebyggelses tagkip i byggefelt A3 vil således kunne ligge ca. 1 m højere end nuværende
staldbygning.

Beboerne foreslår, at hele eller dele af byggefelt A3 overføres til byggefelt A2, så der kommer mere luft mellem ny bebyggelse og beboerens ejendom.

Den nuværende staldbygning ligger placeret ca.
1 m fra øst- og nordskel. Ny bebyggelse i byggefelt A3 vil skulle ligge mindst 3 m fra nordskel
og 2,5 m fra østskel.

Tages ikke til følge.
Bilag 2 tilføjes mindstemål mod skel.

Teknisk Forvaltning finder ikke, at den nye bebyggelse vil medføre en væsentlig forringelse af
naboernes lys- og skyggeforhold, hvilket også
er illustreret i lokalplanens skyggediagrammer.
Af hensyn til præciseringen af den nye bebyggelses placering bør der tilføjes enkelte mål
mellem byggefelter og skel.
1.7
Beboerne gør indsigelse mod lokalplanens
redegørelse side 5, hvor det nævnes at der i
byggefelt A3 kan etableres hjørnevinduer i
bygningens sydøsthjørne, da dette vil betyde
indbliksgener for beboerne.

Side 5 i redegørelsen siger:

Tages ikke til følge.

”For at undgå indbliksgener mod nærmeste
nabo på Taarbæk Strandvej 71 må der ikke
isættes vinduer i 1. sals højde på østgavlen
indenfor byggefelt A3. Undtaget herfor er hjørnevindue i syd-østhjørnet, jf. illustrationsbilag 5,
facader mod syd, B-B snit.”
Teksten er i overensstemmelse med pkt. 7.1.4
og illustrationsbilag 5. Det tilladte hjørnevindue
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Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

vurderes ikke at medføre væsentlige indbliksgener ud over det som kan forventes ved nybyggeri.
Den foreslåede bebyggelse vurderes ikke at
medføre gener udover det, som kan forventes i
et tæt boligområde som Taarbæk.
1.8
Beboerne foreslår, at der i § 6 tilføjes bestemmelse, som sikrer, at altaner og vinduer
ikke medfører indbliksgener og eventuelle
andre gener som f.eks. skygger.

Lokalplanen fastsætter i forvejen, at der ikke
må etableres vinduer i østgavlen i 1. sals højde
i byggefelt A3. Yderligere restriktioner vil være
uhensigtsmæssige, da boligerne skal kunne
forsynes med tilstrækkeligt dagslys.
Pga. de beskedne udearealer vurderes det ikke
hensigtsmæsigt at hindre etablering af terrasser
på terræn. Teknisk Forvaltning finder godt, at
mindre altaner vil kunne etableres på bygningerne uden væsentlige gener for de omkringboende.
Der gøres opmærksom på, at bebyggelse i
Taarbæk generelt er tæt opført.
Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt at etablere tagterrasser, da dette dels vil være i strid
med bebyggelsens ydre fremtræden dels vil
medføre væsentlige indbliksgener. Dette bør
præciseres i lokalplanens bestemmelser.

Tages delvist til følge.
Pkt. 6 – Bebyggelsens ydre fremtræden tilføjes nyt pkt. 6.2 lyder:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Den maksimale bygningshøjde
må ikke overskride 8,5 m målt fra de
niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2. Mindre bygningsdele, såsom
skorstene og antenner kan overstige
den fastsatte bygningshøjde.”
Rettes til:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Der må ikke etableres tagterrasser på nogen af bygningerne. Den
maksimale bygningshøjde må ikke
overskride 8,5 m målt fra de niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2.
Mindre bygningsdele, såsom skorstene og antenner kan overstige den
fastsatte bygningshøjde.”
Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes.
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Henvendelse fra:

2.
Julie Enevold og
Steven Brooker
Taarbækdalsvej 11E
2930 Klampenborg

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

1.9
Beboerne foreslår, at lokalplanen indeholder
bestemmelse om hegning. Mod beboernes
ejendom vil der være behov for støttemur i
vestskellet. For at hindre indblik foreslås det,
at ejer opfører støttemur på 1,8 m (fra niveauplan i byggefelt A3). Dette vil også videreføre
de eksisterende forhold i området.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere støt- Medfører ingen ændringer.
temure mod naboejendomme. Disse skal beplantes eller fremstå med kampesten.
Lokalplanen er ikke til hinder for at der kan
etableres en mur på 1,8 m mellem byggefelt A3
og Taarbæk Strandvej 71 gives en højde på 1,8
m.

Teknisk Forvaltnings forslag:

2.1
Beboerne foreslår, at der fastsættes niveauplan for byggefelt A2.

Niveauplanet er ved en fejl ikke vist i byggefelt
A2. Niveauplanet skal være samme som i byggefelt A1, nemlig 4,6. Som det ses på facadetegningen, bilag 5, sker der ingen forskydning
af tagryggen mellem disse 2 byggefelter.

Tages til følge.

2.2
Beboerne finder, at det er muligt at opføre en
hensigtsmæssig bebyggelse uden at overstige højden på den eksisterende bebyggelse.
Man oplyser, at den er 8 m.

Dyrlægegårdens tagkip er i dag beliggende i
kote 12,948. Huset er ca. 8 m højt.

Medfører ingen ændringer.

Bilag 2 tilføjes ”Niveauplan 4,6” inden
for byggefelt A2.

Ny bebyggelse i byggefelt A1 og A2 vil med en
bygningshøjde på max. 8,5 kunne være i kote
13,1. Forskellen mellem Dyrlægegårdens tagkip
og den nye bebyggelse i A1 og A2 vil således
max. være 0,152 m.
Ny bebyggelse i byggefelt A3 vil kunne få en
højeste kote på 13,3. Forskellen mellem Dyrlægegården og A3 vil max. kunne være 0,352 m.
Forskellen mellem eksisterende hestestalds
højde og ny bebyggelse vil kunne være ca. 1 m.
Den nye bebyggelse vil derfor kunne være ca. 1
m højere, til gengæld vil den ligge længere fra
skel end stalden gør i dag.
Ny bebyggelse i byggefelt A4 vil kunne få en
højeste kote på 13,6. Forskellen mellem Dyrlægegården og ny bebyggelse vil således her
kunne være 0,652 m.
Ny bebyggelse i byggefelt A vil kunne få en
højeste kote på 12,8. Bebyggelse i byggefelt A
vil således kunne være 0,148 m lavere end
Dyrlægegården.
De viste niveauplaner på bilag 2 er fremkommet
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Teknisk Forvaltnings forslag:

så der sker en jævn nivellering af grunden. Der
vil dog på ejendommens nordvestlige hjørne
skulle afgraves en del jord for at få ”trykket” den
nye bebyggelse mest muligt ned.
Teknisk Forvaltning finder ikke, at forskellen
mellem ny og eksisterende bebyggelse er
uhensigtsmæssig stor i det bebyggelsen er
forsøgt udformet og placeret med mindst mulige
gener for de omkringliggende.
2.3
Man ønsker, at lokalplanen præciserer, at der
ikke må opføres terrasser eller tagterrasser
mod vest af hensyn til indbliksgener.

Jf. pkt. 1.8.

Tages delvist til følge.
Pkt. 6 – Bebyggelsens ydre fremtræden tilføjes nyt pkt. 6.2 lyder:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Den maksimale bygningshøjde
må ikke overskride 8,5 m målt fra de
niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2. Mindre bygningsdele, såsom
skorstene og antenner kan overstige
den fastsatte bygningshøjde.”
Rettes til:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Der må ikke etableres tagterrasser på nogen af bygningerne. Den
maksimale bygningshøjde må ikke
overskride 8,5 m målt fra de niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2.
Mindre bygningsdele, såsom skorstene og antenner kan overstige den
fastsatte bygningshøjde.”
Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes.
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3.
Danmarks Naturfrednings
Forening i Lyngby-Taarbæk
Ved Hans Nielsen
Kastanievej 4 B, st. mf.
2800 Kgs. Lyngby

3.1
Foreningen finder, at byggeriet vil fremstå for
dominerende og højt i forhold til de nuværende bygninger.

Jf. pkt. 2.2.

Medfører ingen ændringer.

Foreningen foreslår, at der ikke tillades byggeri i mere end 1½ etage. Alternativt, at byggefelt A, A1 og A3 opføres i 1½ etage og enten byggefelt A2 eller A4 kan opføres i 2 etager med samme højde som eksisterende Dyrlægegård.
3.2
Foreningen ønsker, at staldbygningen bevares og at den renoveres. Staldbygningen er
med til at bevare det gamle præg, som er
karakteristisk for Taarbæk, og som bør bevares for eftertiden.

Lokalplanforslag 210 og 216 foreslog bevaring Tages ikke til følge.
af stalden. Det var muligt at bevare stalden fordi
den nye boligbebyggelse kunne opføres højere
end foreslået i lokalplan 226, hvilket ikke optog
så meget plads på grunden som nærværende
lokalplanforslag 226´s bebyggelse.
Lokalplanforslag 210 og 216 mødte imidlertid
mange protester fra beboere i området, hvorfor
kommunalbestyrelsen valgte at trække forslagene tilbage.
Lokalplan 226 indeholder en bebyggelse, som
tilpasser sig det eksisterende formsprog i Taarbæk; mindre bygningsvolumener i små grupper.
Det betyder dog også, at en større del af grundens areal vil skulle bebygges, hvorved nedrivning af stalden er nødvendig.

4.
Alexander og Rikke
Martensen-Larsen
Taarbæk Strandvej 67
2930 Klampenborg

4.1
Beboerne roser Teknisk Forvaltning for at
have lyttet til tidligere indsigelser og for et
afbalanceret lokalplanforslag, som minimerer
generne for de omkringliggende ejendomme.

-

-

4.2
Man henstiller, at der fastsættes niveauplan
for byggefelt A2.

Jf. pkt. 2.1.

Tages til følge.
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4.3
Man mener, at bebyggelsen vil blive højere
end eksisterende Dyrlægegård.

Jf. pkt. 2.2.

Tages ikke til følge.

Jf. pkt. 1.8.

Tages delvist til følge.

Man henstiller, at den maksimale bygningshøjde ikke bliver højere end den eksisterende
bebyggelse.
4.4
Man ønsker præciseret, at der ikke opføres
terrasser og tagterrasser mod vest, da det vil
medføre betydelige indbliksgener.

Pkt. 6 – Bebyggelsens ydre fremtræden tilføjes nyt pkt. 6.2 lyder:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Den maksimale bygningshøjde
må ikke overskride 8,5 m målt fra de
niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2. Mindre bygningsdele, såsom
skorstene og antenner kan overstige
den fastsatte bygningshøjde.”
Rettes til:
”Inden for byggefelterne A, A1, A2, A3
og A4, jf. kortbilag 2, må der opføres
bebyggelse i 2 etager. Tage skal være
sadeltage med svag hældning på højst
25°. Der må ikke etableres tagterrasser på nogen af bygningerne. Den
maksimale bygningshøjde må ikke
overskride 8,5 m målt fra de niveauplaner, der er fastsat på kortbilag 2.
Mindre bygningsdele, såsom skorstene og antenner kan overstige den
fastsatte bygningshøjde.”
Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes
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5.
Dorrit Klenow
Taarbæk Strandvej 65C
2930 Klampenborg.

5.1
Man gør indsigelse mod nedrivning af den
bevaringsværdige bebyggelse. Man peger på
at det med den planlagte bebyggelse er i strid
med den gældende byplanvedtægt.

De eksisterende bygninger på ejendommen har Tages ikke til følge.
alle en bevaringsværdi på 5, hvilket er en middel bevaringsværdi.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Kommunalbestyrelsen har tidligere udsendt
lokalplanforslag 210 og 216, hvor staldbygningen blev bevaret. Pga. mange protester trak
kommunalbestyrelsen forslagene tilbage, og
udsendte nærværende forslag.
Dette lokalplanforslag indeholder en lavere
bebyggelse, som ligger spredt på ejendommen
for at kunne skabe så meget afstand mod naboerne som muligt ud fra de givne vilkår. Med
den lavere bebyggelse er det ikke muligt at
bevare staldbygningen idet grundens areal
bliver mere intensivt udnyttet.
Ved vedtagelsen af lokalplanen vil den erstatte
den del af Byplanvedtægt 16 som ejendommen
er omfattet af. Den ny bebyggelse vil således
være i overensstemmelse med lokalplanen.

5.2
Man oplyser, at udsigten mod nord forringes
for beboerne på Taarbæk Strandvej 65. Det
vil medføre værdiforringelse.

Det er korrekt, at den nye bebyggelse vil ændre Medfører ingen ændringer.
udsigten mod nord for de nærmeste beboere på
Taarbæk Strandvej 65, fordi det nuværende
lave garageanlæg kan erstattes med byggeri i
op til 2 etager.
Den ny bebyggelse er placeret så der skabes
en ”lomme” mod sydskellet, så der er mere
afstand mellem ny bebyggelse og nr. 65. Der
kan ikke konstateres skyggegener for nr. 65 i
forbindelse med det nye byggeri.
Teknisk Forvaltning finder, at den foreslåede
bebyggelse tager mest muligt hensyn til de
omkringliggende beboere ud fra de forudsætninger som er til stede på ejendommen. Ligeledes finder forvaltningen, at placeringen af bebyggelsen mod vejen er i overensstemmelse
med den placering som størstedelen af bebyggelsen har i denne del af Taarbæk.
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5.3
Man gør indsigelse mod fjernelse af eksisterende platantræer mod vejen, og oplyser at
det netop var et meget vigtigt karaktertræk da
et have/parkeringsprojekt for Taarbæk Strandvej 65 skulle gennemføres i 2008.

Arealet er ikke en del af lokalplanen.
I forbindelse med etablering af nyt byggeri vil
der ske en bearbejdning af det lille ubebyggede
areal ud mod Taarbæk Strandvej. Arealet er
vejareal og indgår derfor ikke i lokalplanens
område.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Der er foretaget forhandlinger med ejer af ejendommen om at etablere ny hækbeplantning
mod vej samt et solitært platantræ mod den
nordlige stiadgang.
6.
Bygningskultur Foreningen
i Lyngby-Taarbæk
ved Anne Mette Kolringen
Christiansrovej 2
2930 Klampenborg

6.1
Foreningen gør indsigelse mod nedrivning af
staldbygningen, da den er tidstypisk og
karakterskabende.

Jf. pkt. 5.1.

Tages ikke til følge.

7.
Kamma og Finn Reidar
Jørgensen
Taarbæk Strandvej 65 C
2930 Klampenborg

7.1
Beboerne gør indsigelse mod lokalplanen
som helhed. Man finder, at planen er i strid
med grundlæggende planbestemmelser og
planidéer.

Ved vedtagelsen af lokalplanen vil den erstatte
den del af Byplanvedtægt 16 som ejendommen
er omfattet af. Den ny bebyggelse vil således
være i overensstemmelse med lokalplanen.

Medfører ingen ændringer.

Jf. i øvrigt pkt. 1.1.
7.2
Man spørger til, hvorfor kommunalbestyrelsen
ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse.
Man finder at nedrivning er i strid med lokalplanens side 9, hvor der står at kommunen
arbejder på at bevare bydelens særpræg og
miljø.

Kommunalbestyrelsen ønsker at give mulighed
for, at der inden for området kan opføres nye
bebyggelse. Dette er en del af lokalplanens
formålsbestemmelse, jf. pkt. 1.1 på lokalplanens side 11.

Medfører ingen ændringer.

Den eksisterende bebyggelse har en middel
bevaringsværdi på 5. Bebyggelsen er i ringe
stand og ikke egnet til bolig efter nutidig standard.
Kommunalbestyrelsen har vurderet, at der med
rimelighed kan gives tilladelse til nedrivning af
bebyggelsen og opførelse af nye boliger efter
vedtagelsen af en ny lokalplan.
Udformningen og placeringen af bebyggelsen
søger at afspejle den eksisterende bebyggelse
og de foreslåede materialer skal afspejle de
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mest gængse materialer i Taarbæk. Teknisk
Forvaltning finder derfor ikke, at lokalplanen
strider mod samtidig at ville bevare bydelens
særpræg og miljø.
Jf. i øvrigt pkt. 5.1.
7.3
Man ønsker, at beboernes brev af 20. januar
2009 også indgår i denne lokalplans behandling.

Brevet indgik i behandling af lokalplan 216, og
er således færdigbehandlet. Brevet lægges
alene på sagen.

7.4
Man gør indsigelse mod at bebyggelsen placeret på forarealet tæt på skel mod Taarbæk
Strandvej 65 A-C. Dette vil forringe udsigtsforholdene kraftigt. Man henviser til, at nr. 65
er placeret bag en byggelinje af hensyn til
eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.
Man oplyser, at bebyggelse tæt på vejen strider mod at kommunen i årtier har sørget for at
ny bebyggelse trækkes tilbage fra vejen.

Tages ikke til følge.
Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at
muliggøre ny bebyggelse i området. Lokalplanen vil ved dens endelige vedtagelse erstatte
den del af Byplanvedtægt 16, som er omfattet
af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Lov om Planlægning.

Beboerne mener, at ejerne af lejligheder på
Taarbæk Strandvej 65 har haft en berettiget
forventning om, hvad der ikke vil ske på lokalområdets forareal.

Medfører ingen ændringer.

Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at naboerne
ud fra Byplanvedtægt 16 har kunnet forvente at
eksisterende bebyggelse bevares eller at ny
bebyggelse kun må opføres tilbagetrukket på
grunden.
Jf. i øvrigt pkt. 5.2.

Man henviser også til, at kommunen har forhindret fældning af træ på nr. 65 uanset at der
sker nyplantning af andre.
7.5
Man finder, at lokalplanen ødelægger gårdrummet inden for lokalplanens område.

Det er korrekt, at det nuværende gårdrum ikke
kan opretholdes med den foreslåede bebyggelse.

Beboerne foreslår, at ejeren af lokalplanområdet udarbejder nyt projekt ud fra lokalplanforslag 210, hvor gårdrummet og stalden bevares, og hvor der ikke kan ske en opdeling af
grunden.

Kommunalbestyrelsen har tidligere udsendt 2
andre lokalplanforslag for området. Begge blev
mødt med kraftige protester. Nærværende lokalplanforslag bygger på et projekt indsendt i
høringsperioden for lokalplanforslag 216.

Tages ikke til følge.

Det betyder blandt andet, at genetablering af
gårdrummet har måttet vige for at kunne skabe
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en bebyggelse, der dels er lavere, dels ligger
længere væk fra naboerne. Forhold, som er
vægtet vigtige af hensyn til de nærmeste naboer og som også respekterer områdets generelle
bebyggelsesstruktur.
Teknisk Forvaltning mener ikke, at lokalplanforslag 226 vil medføre så væsentlige forringelser
for naboerne, at det bør trækkes tilbage.
Den foreslåede bebyggelse afspejler den eksisterende arkitektur i området og vurderes ikke
at medføre gener udover det, som kan forventes i et tæt boligområde som Taarbæk.
7.6
Man oplyser, at kommunen ved salget af
ejendommen har bundet sig til at give tilladelse til nedrivning af bebyggelsen og til at fremlægge lokalplanforslagene.
Beboerne underbygger dette med, at kommunen har solgt ejendommen til nær det dobbelte af den aktuelle ejendomsværdi og til mere
end 25 gange så meget som kommunen selv
har købt ejendommen for i sin tid. Man mener
ikke, at en kommune lovligt kan prioritere sine
økonomiske interesser ved administration af
planlovgivningen, og at forslaget som konsekvens deraf er ulovligt.

Lokalplanen er udarbejdet uafhængig af den
salgssag, der har været ved salg af ejendommen.

Medfører ingen ændringer.

Lokalplanen tager udgangspunkt i den bebyggelsesprocent på 65, som har været fastsat i
Byplanvedtægt 16.

8.
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig.

Kystdirektoratet anbefaler en minimum sokDen nye bebyggelses niveauplan er fastsat til
kelkote på + 1,45 m for ny bebyggelse i områ- mellem + 4,3 m og + 5,1 m. Dette er over Kystdet. Kystdirektoratet oplyser, at det vil være
direktoratets anbefaling.
én af forudsætningerne for at få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til Lov om
stormflod og stormfald.

Medfører ingen ændringer.

9.
DONG energy
Nesa Allé 1
2820 Gentofte

DONG energy gør opmærksom på beliggenheden af lavspændingskabler og el-skab inden for lokalplanens område.

Medfører ingen ændringer.

Bemærkningen er fremsendt som orientering til
ejendommens ejer.
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Bemærkninger og indsigelser, der er indkommet efter høringsfristens udløb
Taarbæk Grundejer- og
Borgerforening
Ved Richard Sandbæk
Strandvejen 616
2930 Klampenborg

Foreningen gør indsigelse mod parkeringskravet på 1,5 plads pr. bolig. Man ønsker 2
pladser pr. bolig.

-

-

Foreningen foreslår, at der er bopælspligt i
boligerne.
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Byplanudvalget den 9.2.2011
Bilag 5.1

Strandberg - botilbud i forlængelse af botilbuddet på Chr. X´s Allé

Notat med 2 idéforeslag til placering af Strandberg ved Chr. X´s Allé
24. januar 2011

Socialforvaltningen og Teknisk Forvaltning - LTK

Projektet

Organisation:

Strandberg er beboernes hjem, hvor de skal bo, leve og udvikle sig.
Strandberg er et bosted for voksne mennesker med autisme eller en tilgrænsende
spektrumsforstyrrelse. Beboerne skal ved indflytning være fyldt 18 år. Autisme er en
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som giver særlige vanskeligheder indenfor
det sproglige, det sociale og det adfærdsmæssige område. Autisme er et livslangt
handicap, som kræver en tilrettelagt special-pædagogisk behandling. Boligen skal
kunne rumme muligheden for at være en livtidsbolig, hvor der i den fysiske ramme
tager hensyn til fysiske forandringer hos den enkelte, som påkræver fysiske
hjælpemidler
Der lægges vægt på den enkeltes livskvalitet, og på at beboerne er aktivt inddraget i
de daglige gøremål såsom madlavning ,rengøring tøjvask i videst muligt omfang
.Beboerne vælger selv eller vælger med støtte hvilke fritidsaktiviteter de ønsker at
deltage i. Alle beboere har et arbejds-/beskæftigelsestilbud.
Botilbudet skal danne trygge rammer for den enkelte med udgangspunkt i
individuelle behov og krav, og den nødvendige tilrettelagte pædagogiske støtte i
hverdagen. Der skal samtidig med individualiteten tages hensyn til den enkeltes
behov og muligheder for deltagelse i fællesskabet.
Boligen skal være beboernes private hjem med adgang til fællesopholdsrum, køkken
og spiseplads.
Udover at være beboernes hjem er det ønsket at botilbuddets udformning giver
personalet fleksibilitet i tilrettelægning af den pædagogiske behandling og samtidig
være en attraktiv arbejdsplads.

Bostedet Chr.X´s Allé og Strandberg har til opgave er at levere sociale ydelser til mennesker
med autisme og tilgrænsende udviklingsforstyrrelser, der har brug for et sted at bo, leve og
udvikle sig.
De 2 bosteder er fysisk geografisk adskilte; den ene i Kgs. Lyngby og den anden i Virum, men
er i praksis en sammenhængende organisation.
Begge bosteder har tilhørsforhold under social og sundhedsforvaltningen i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Organisationen skal løbende omstille sig og tilpasse sig markedets tendenser og påtage sig
opgaver for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor handicapområdet, men kan også i
samarbejde med Lyngby-Tårbæk Kommune påtage sig andre opgaver indenfor
handicapområdet.
Organisationen omfatter 5 huse fordelt med 6-8 boliger på Chr. X´s Allé i Kgs. Lyngby med i
alt 32 beboere, og 3 huse på Strandberg i Virum med 19 beboere.
De 8 huse bebos således af 51 beboere med autisme eller andre tilgrænsende
udviklingsforstyrrelser.
Bostedet Chr. X´s Allé er taget i brug i 2008, mens Strandberg som bosted for mennesker med
autisme, har eksisteret siden 1988 med nuværende forstander siden 1990.
Beboerne i organisationen er alle i alderen mellem 18-39 år.
På det autistiske spektrum omfatter målgruppen beboere med Aspergers
Syndrom/højere/moderate og svagere fungerende mennesker med autisme og andre
tilgrænsende forstyrrelser som OCD, ADHD, Tourette Syndrom og Fragilt X syndrom.
På det kommunikative område har nogle beboere et aktivt veludviklet talesprog, mange
kompetencer og høj grad af selvstændighed.
Andre beboere har noget udviklet aktivt talesprog/ord/sætninger, mange kompetencer,
selvstændighed og et større støttebehov. Endelig har nogle beboere sværere kommunikative
vanskeligheder, problemskabende adfærd og et højt støttebehov.

Forslag 1 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger øst for børnehuset
Svanen på en del af de nuværende legeareal. Der foreslås anlagt nyt legeareal på en
del af parkeringspladsen på modsatte side af børnehuset.

Forslag 2 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger i forlængelsen
af det nuværende botilbud på Chr. X's Allé ved omlægning af en del af klubben
Baunes udearealer og ved inddragelse af noget af parkerings- og naboareal.

Luftfoto taget 2010 af arealet Engelsborgskolen - Statsskolen

Oversigtskort med matrikler

Engelsborghallen

Engeslborgskolen

Fritidsklubben Baune

Statsskolen
Botilbuddet Chr. A´s Allé

Dagsinstitutionen Svanen

Beskrivelse af forslag 1:
Forslag 1 tager udgangspunkt i at der i forbindelse med købet af
Statsskolen åbnede sig mulighed for at placere Strandberg tæt på
det eksisterende botilbud på Chr. X´s Allé. Gymnastikbygningen
vil kunne rumme fælles administrative funktioner for de 2
botilbud ligesom det vil være muligt at skabe plads for fælles
aktiviteter tæt på, men uden for boligen. Endvidere er det
meningen at indrette de 2 udslusningsboliger i
Gymnastikbygningen. I skitseringsprocessen der foregår i tæt
samarbejde med brugerne blev det klart at der var fordele ved at
placere de 18 boliger i 3 lige store grupper og i 3 etager.
Oplægget var egentligt at forsøge delvis at integrere boligerne i
gymnastik- salsbygningen, men på grund af lysforhold og især
funktionelle, tekniske og arkitektoniske ”udfordringer”viste det
sig at være meget vanskeligt. Under alle omstændigheder vil en
del af det trekantsareal som Svanen i dag benytter som en del af
deres legearealer blive formindsket. Ved at inddrage en del af
parkeringsarealet ved Svanen til nyt legeareal kan der opnås en
langt bedre helhedsløsning for området.

Strandberg

De Engelske rækkehuse

Dagsinstitutionen Svanen
Ny legeplads til Svanen

Med placeringen af Strandberg som et længehus i 3 etager, men vinkelret på Chr. X´s Allé opnås at bygningen
der har en højde tilsvarende gesimsen på gymnastiksalsbygningen, trods sin størrelse ikke vil skygge for
naboerne på Chr. X´s Allé ligesom facaden mod gaden minimeres.
Indkørslen til de to botilbud foreslås lagt sammen med et kommende Sundhedshus i Statsskolens hovedbygning.
Planløsningen for byggeriet tager udgangspunkt i at det er selvstændige boliger placeret i tilknytning til
fællesarealer således at der kan dannes såvel små som store grupper. Selve boligen er også udformet med
mulighed for at beboerne selv kan præge den. Da boligerne er fordelt på 3 etager er det vigtigt at der dels via
altaner men også ved definerede havearealer skabes uderum for beboerne.
Som sagt har det været i en tæt proces med institutionen at vi er kommet frem til dette forslag og det har også
været forelagt medarbejdere og pårørende til diskussion. Endvidere har vi været i kontakt med Dagsinstitutionen
Svanen hvor bestyrelsen dog valgte at gå avisens vej med postulat om at vi stjal deres legeplads uden nogen
kompensation. Der har også været kontakt med naboer fra de engelske rækkehuse der føler at byggeriet er for
stort.
Det har medført at vi har undersøgt om der er et alternativ til Forslag 1.
Alternativet Forslag 2 beskrives på følgende sider.

Beskrivelse af forslag 2:
Engelsborghallen

Fritidsklubben Baune
Strandberg

Gymnastikbygningen
Statsskolen

Dagsinstitutionen Svanen

Privat bolig
Parkeringsplads

Kommunale boliger

Anneks til Fritidsklubben Baune

Asfaltbaner

Strandberg

Forslag 2 tager udgangspunkt i at se boligerne for botilbuddene Chr. X´s Allé
og Strandberg som ét fælles boligområde. Derfor foreslår vi at placere de 18
boliger for enden af det eksisterende botilbud.. Vi mener, at der kan skabes et
større fællesskab for de to grupper at de ligger ud til en fælles gade ned mod
administrationen og fælleslokalerne i den eksisterende bygning til Chr. X´s
Allé og gymnastiksalsbygningen. Oprindelig var forslaget en bygning for
enden af gaden, men den vil gøre indhug i en del af Fritidsklubben Baunes
udearealer, og især det areal der ligger lige overfor deres klubarealer i
Engelsborghalsbygningen. Derfor har det været vigtigt at sørge for at der
bliver et areal langs med Engelsborghallen til Fritidsklubben Baune og andre
brugere indeholdene legeplads, asfaltbaner til boldspil og skaterløb.

Legeplads for fritidsklubben Baune

Placeringen betyder dog at hvis vi arbejder videre med de
planløsninger som alle i arbejdsgruppen er enige om fungerer, går vi
ind over et hjørne af naboens have (Chr. X´s Allé). Der er taget
kontakt til naboen. Et alternativ vil være at gøre bygningen mere
kompakt og inddrage den ene af banerne mod Engelsborghallen.
Det at skabe den større sammenhæng mellem boliggrupperne er
blevet godt modtaget af både arbejdsgruppen og styregruppen, der
ser en klar fordel i forslag 2 fremfor forslag 1. Placeringen i forslag 2
betyder også at boligerne ikke vil opleve trafikstøjen fra Buddingevej
.

Alt efter hvilken placering der bliver valgt vil der blive taget stilling til
byggeriets arkitektur. En placering ved forslag 1 betyder at byggeriet
lægger sig op ad nabohusene: statsskolens og de engelske rækkehuses
mursten, uden dog at blive nostalgisk eller alt for tungt.
En placering ved forslag 2 gør at byggeriet skal danne en sammenhæng
med de lettere bygninger for Engelsborghallen samt det eksisterende
botilbud.
Under alle omstændigheder vil byggeriet, for den del det drejer sig om
nybyggeri, blive opført som energiklasse 1

Forslag 2 lægger mere op til en
helhedsplan for området mellem
Engelsborgvej, Chx. X´s Allé og
Buddingevej. Ved at planlægge
arealerne ud mod Chr. X´s Allé
som lavt bebygget med grønt
præg (træer) og en hesteskoform
der starter i gadekrydsene
Engelsborvej/Chr. X´s Allé samt
Buddingevej/Chr. X´s Allé med
større bygninger kan der skabes
en helhed. I denne hesteskoform
indgår Statsskolens bygninger,
Strandberg, eventuel nybygning
mod krydset Engelsborgvej/Chr.
X´s Allé i 2-3 etager og
botilbuddet Chr. X´s Allé der
desværre med tanke for
friarealer kun er i ét plan.

Baggrund for lokalplan:
Opgaven er dels at skabe grundlag for projekt for 18+2 boliger til unge med autisme i
forbindelse med Bodstedet Chr. X´s Allé.
Kommunens køb af den tidligere Statsskole på Buddingevej 50 giver mulighed for
placering af boligerne i tilknytning til gymnastiksalsbygningen der ligge langs med den
eksisterende indkøresel til bostedet.
Resten af Statsskolen med tilhørende byggemuligheder er politisk tiltænkt at rumme et
sundhedshus.
Lokalplanen er en helhedsplan for området mellem Engelsborgvej, Chr. X´s Allé og
Buddingevej der i dag i kommuneplanen er udlag som offentligt serviceareal i rammerne,
2.2.30
Ud over kommuneplanen er det lokalplanerne nr. 190 ”Engelsborgskolen” og nr. 193
”Lokalplan for et botilbud på Chr. X's Allé i Ulrikkenborg bydel" der er gældende.

Byplanudvalget den 9.2.2011
Bilag 6.1
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PROJEKTGRUPPE

Social og Sundhedsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Lyngby
Charlotte Olsen, Socialcenterchef
Lisbet van de Louw, Souschef i Service og Sundhed

Slotsvænget
Slotsvænget 23 A
2800 Lynby
Jørn Eriksen, Forstander
Jacob Kofoed-Hansen

Teknisk Forvaltning
Lyngby Torv 17
2800 Lyngby
Ejendom & Energi:
Jørn Ipsen, Arkitekt MAA
Niels Grunnet-Lauridsen, Arkitekt MAA
Dorte Overgaard, Arkitekt MAA
Park & Vej:
Ida Vestergård, Landskabsarkitekt MDL
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POLITISK HISTORIK

I januar 2006 blev det i Kommunalbestyrelsen vedtaget at
Lyngby-Taarbæk Kommune skulle overtage den tidligere amts
institution Slotsvænget pr 1.1.2007.
Socialudvalget godkendte i sit møde den 6. februar 2008, at de
planmæssige og finansie-ringsmæssige muligheder for ombygning af Slotsvænget for at opnå mere tidssvarende boli-ger,
skulle undersøges, samt at sagen skulle forelægges på ny i
april 2008 med oplysninger om projekteringsudgifter.

Ejendom og Energi udarbejdede i marts 2010 et revideret Ideforslag, med evt. mulighed for at opføre nye tillægsboliger på
et areal nord for Slotsvænget, der tilhører Lyngby Forsyningssel-skab. Dette forslag blev revideret i maj 2010, hvor det
blev foreslået at opføre 12 nye boliger på Slotsvængets egen
grund. Således at der vil være 20 boliger i eksisterende bygninger, hvil-ket sammenlagt med de 12 nye boliger vil gøre, at
der bliver 32 tidssvarende boliger på slots-vænget efter ombygningen.

Bygningsafdelingen, nu Ejendom & Energi udarbejdede på
denne baggrund Ideforslag-Marts 2008, med forslag til en ombygning af det eksisterende Slotsvænget. Det blev vedtaget at
ind-hente en straksvurdering af de eksisterende bygninger. På
Socialudvalgsmødet 9.4 2008 blev sagen udsat i det straksvurderingen endnu ikke var udført.

Mulighederne for etablering af 12 nye boliger på Slotsvængets
egen grund blev drøftet på Byplanudvalget 18.5.2010, i det
den samlede bebyggelsesprocent vil være i overkanten af de
i Lokalplan 199 angivne 50 % for området. Det blev besluttet
at gennemføre en forhøring, før der skulle tages stilling til om,
der kræves ny lokalplan for området.

Sagen blev genoptaget på social-udvalgsmødet 11.6.2008,
men blev endnu engang udsat.

Det blev på Byplanmødet 17.8.2010 vedtaget at give Teknisk
Forvaltning tilladelse til bear-bejde projektet bygningsmæssigt
og matrikulært samt dispensere for bebyggelsesprocenten,
dog max 55 %.

På Socialudvalgsmødet den 10.9.2008 blev det vedtaget at
sende anmodning om bevilling til forundersøgelser mm til Økonomiudvalget, der 15.9.2008 sendte forslaget videre til budgetforhandling for 2009.
Socialudvalget blev på mødet den 19.8.2009 orienteret om
status på Slotsvænget og på Soci-aludvalgsmødet 4.10.2009
blev det vedtaget at reducere antallet af boliger fra 40 til 32 i
2010.

På Kommunalbestyrelsesmødet 29.11.2010 blev finansieringen af Skema A godkendt.
Byplanudvalget har ønsket, at se projektet, når dette er mere
bearbejdet.

Det blev vedtaget på Socialudvalgsmødet 23.2.2010 at give en
anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelser, dette blev
godkendt 1.3.2010 i Økonomiudvalget.
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PLAN FORHOLD

Regionplan 2001
Regionplanen for Hovedstadsregionen fastlægger de overordnede retningslinjer for kommu-ne- og lokalplanlægningen i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kommuneplan 2009
Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger
dels hovedstrukturen for hele kommunen og dels rammer for
indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og
områder i kommunen.
Lokalplanens område er beliggende i Lyngby bydel og er omfattet af rammerne for område 1.3.82 Bondebyen.
For område 1.4.32 gælder følgende rammer:
Områdets anvendelse Blandet bolig offentligt formål og erhverv.
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.
Bebyggelsen må højst opføres med 2 etager.
Bilparkering for ungdoms- ældreboliger og lignende vurderes.
Der skal for ungdomsbolig etableres 1 cykel plads pr bolig.
Lokalplan
Slotsvænget 23 tilhører område C i Lokalplan 199 For Bondebyen i Kongens Lyngby.
Området er et blandet boligområde til helårsboligformål. Bebyggelsen er ikke udpræget Bon-deby, hvorfor denne lokalplan
ikke fastsætter ligeså restriktive bestemmelser for delområde
C som for delområde A. Hvor der ikke er fastsat bestemmelser
for delområde C, er det byg-nings- og småhusreglementet,
som gælder.
Inden for delområde C må ejendomme, som er bebygget med
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parcelhuse, ikke overstige en bebyggelsesprocent på 25. Ejendomme, som er bebygget med rækkehuse må ikke overstige
35 %, og ejendomme, som er bebygget med etageboliger må
ikke overstige 50 %.
I henhold til Lokalplanen må bebyggelser med bevaringsværdi
fra 1-4 ikke nedrives, ombyg-ges eller på anden måde ændres
uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Slotsvænget 23 A og B
er ikke vurderet som bevaringsværdige.
Inden for delområde C må terrænregulering og terrænspring kun finde sted efter Kommunal-bestyrelsens tilladelse.
Kommunalbestyrelsen skal godkende en samlet plan for de
ubebygge-de arealers indretninger. Planen skal indeholde en
beskrivelse af hegning, beplantning og be-lægning.
Bevaringsværdig beplantning må ikke fældes, tilbageskæres
eller på anden måde ændres væ-sentligt uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
Karakterskabende beplantning må ikke fældes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. På Slotvænget er der registreret et
bevaringsværdigt træ, placeret ved indgangspartiet. Mod syd
er der på modsat side af Schallsvej også registreret et bevaringsværdigt træ.
Matrikel 39k grænser op til jernbanearealet og naturfredningslinien.
Bebyggelsen skal tilsluttes det kommunale forsyningsnet for
naturgas.
Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan for
Lyngby-Taarbæk Kommune. Afvandingen skal indrettes med
separatsystem efter nærmere retningslinjer fra Forsynings- og
Miljøafdelingen.
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SITUATIONSPLAN 1:500
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ADKOMST OG PARKERING

AFFALDSHÅNDTERING

Adkomst til Botilbuddet sker via Slotsvænget for kørende trafik. Gående og cyklende an-kommer også fra Schallsvej.

Omfanget af nuværende Containere:

Vare- og parkeringsgård:
I det antallet af beboere falder fra 40 til 32 forventes ikke
nævneværdig ændring i belastning af vare- og parkeringsgården, men i det gården er meget snæver vil der være brug for
at re-vurdere gårdens indretning.
Gården er sammenhængende med parkeringsarealet ved Kvindehuset, der arbejdes på en sam-let løsning for hele arealet,
således renovationshåndtering, containere, overdækket cykelpar-kering, redskabsskure mm deles.
Omfanget af nuværende leverancer til Slotsvænget:
Dagrenovation 2 gange ugentlig
Vareleverancer (stor bil) 7 gange ugentlig
Storskrald 1 gang hver 14. dag
Vaskeri 1 gang ugentlig
Omfanget af nuværende Parkering, cykelskure:
Ca. 10 parkeringspladser, hvor af 2 er til 9 personers busser
1 cykelskur ved Slotsvænget, dette skur anvendes ikke nævneværdig i det de fleste cyklende benytter cykelskuret ved
Schallsvej.
1 cykelskur ved Schallsvej, dette bibeholdes.
Redskabsskur:
Redskabsskur til ca. 4-5 maskiner (fejemaskiner, græsklipper
mm).
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4 stk. 600 L containere til dagrenovation, køkkenaffald indgår
i dette.
1 minicontainer (vippecontainer) til dagrenovation
1 bur til pap
1 stk. 600 L til almindelig papir
1 stk. 100 L til metal
1 stk. 100 L til elektronik
Der ud over indsamles der flasker.

HANDICAPEGNETHED OG TILGÆNGELIGHED

Slotsvængets beboere har ikke fysiske handicaps mere end
den gennemsnitlige befolkning. Indretningen i boligerne vil dog
være forberedt på, at beboeren kan være kørestolsbruger, der
tages derfor udgangspunkt i den selvhjulpne kørestolsbruger.
Bebyggelsen skal indrettes i henhold til BR10 samt DS 3028
Tilgængelighed for alle. Der vil være niveaufri adgang til alle
boliger og fællesrum.
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PLAN LEJLIGHED EKSISTERENDE BYGNING, 1-100
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HAVEAREAL

Den røde havemur fjernes for at give plads til et mere åbent
adgangsareal, hvor det store bevaringsværdige Robinietræ
danner centrum. Her etableres et uforpligtende opholdsrum
med et hævet plan omkring træet, bedet afgrænses af betonelementer, der fungerer som en bænk omkring træet og samtidig optaget terrænspringet mellem adgangsvej og have.
Haven mod syd indrettes med et opholdsrum afgrænset af en
stor bred hæk, som skærmer opholdspladser, blomsterbede og
et lille drivhus.

Rubinia
Betonkant

Dem stor valnød bagest i haven bevares som symbol på det
uspolerede, stille rolige hjørne med mest mulig naturpræg.
Langs boligerne på Schallsvej etableres stedsegrønne bede
som kan nydes inde fra boligerne.
Gårdhaven i den gamle bygning et samlingspunkt, her opføres
en pavillon til værn mod solen. Handicapvenlig adgang med
rampeanlæg med beplantning på sidearealerne fører op til den
centrale gårdhave.
Arealet mod vest er inddelt i mindre opholdsarealer, et med
drivhus, et med en sansehave tilknyttet en lang bænk og et
område med køkkenurter i højbede, som terrasseres i forhold
til skråningen. De enkelte haveelementer bindes af en sti der
bevæger sig op og ned af skråningen, som henholdsvis trapper
og ramper.

Plantekasse

Bænk

Sansehave
Skyggebed
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PLAN NIVEAU 1, 1:400
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PLAN NIVEAU 2, 1:400
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ARKITEKTONISK IDE OG MATERIALER

Udgangspunkt for ombygningen og boligens udformning:

Bygningsdisponering af eksisterende bygning:

Afhængig af den enkelte beboers forudsætninger er der forskellige perspektiver knyttet til det at have en bolig på Slotsvænget. I udgangspunktet kan det være at beboeren ikke
magter eller har mod på at bo for sig selv og derfor har behov
for, at der er personale til stede døgnet rundt. Det kan således
i sig selv være et formål at tilbyde en tryg bolig på Slotsvænget.

Der indrettes 20 nye lejligheder med eget køkken og bad/toilet
i de eksisterende 40 værelser. Alle boliger har egen indgang fra
det fri. Vinduerne føres helt til gulv for at give dagslys til boligen, samtidig med etableres lystunnel ved indgangen, således at
boligen i dagtimerne ikke behøver at anvende kunstlys. Boligerne
indrettes således, at de med enkel ombygning kan anvendes af
bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere. Det vil også være muligt, hvis der mod al forventning vil blive brug herfor, at anvende
mobillift til særligt plejekrævende.
Til boligerne indrettes fællesrum kun for beboerne, motionsrum,
stillerum, værkstedsrum, pejsestue, vaskeri, sundhedsrum samt
fælles køkken og opholdsarealer.
På niveau 1 indrettes café, der betjener Slotsvængets beboere og
personale samt fungere som samlingspunkt for mennesker med
tilknytning til Slotsvænget. Ud over det skal der være kon-ferencerum, hvor der kan afholdes seminarer og konferencer. Det eksisterende køkken tilpas-ses caféen og ud over at betjene caféen vil
der også være mulighed for at beskæftige beboerne som hjælpere
i køkkenets arbejde.
Administration og personale får eget afsnit, hvor der indrettes
fleksible arbejdspladser, info-torv samt funktionsrum.
Der indrettes personalegarderober i administrationsafsnittet, og
særskilte omklædningsrum til køkken personalet.
Teknikrum og ejendomsleder funktion for bliver uændret.
Nuværende mellembygning mod syd, Blomstergangen fjernes.

Samtidig kan der være et perspektiv i at lære (eller i hvert fald
ikke at aflære) hvad det vil sige at have sin egen bolig – fx at
holde den i en ønskelig stand og at afgøre hvem der gør hvad i
boligen hvornår.
Endelig kan der være et perspektiv i at beboeren forholder sig
til sine boligønsker og får hjælp og støtte til at arbejde hen
imod en mere selvstændig boform. En stor del af arbejdet med
at hjælpe beboeren til at mestre sit liv og sin sindslidelse sigter
således imod mestring af livet i en selvstændig bolig efter eget
ønske.
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Bygningsmæssigdisponering af ny boligfløj:

elevatorer, så niveau fri adgang sikres.

Den nye værelsesfløj placeres på det sydvestlige areal af Slotsvænget, langs Schallsvej. Area-let skråner mod vest med et fald
på ca. 1,5 til 2 m, derfor opdeles boligfløjen i 3 mindre byg-ningskroppe, der forskydes højdemæssigt i henhold til terrænet.

Under den nye bygning løber en kloakledning, denne ledning kan
indbygges under den nye boligfløj, alternativ omlægges. Hvis
ledningen bibeholdes, etableres adgang til den vis kælder under
den midterste boligblok.

Bygningskroppenes proportion svarer til bredden på gavlen på den
eksisterende bygning og opføres i 2 etager, hvor øverste lejlighed opføres med lofthøjde, som følger taget. Taget hæl-der mod
Schallsvej således, at bygningen vil fremstå så lav som muligt
mod syd til de om-kring liggende bebyggelser.

Kvindehuset forbliver i sin nuværende form og er ikke en del af
denne om- og udbygning.

For at øge afstanden til den eksisterende grønne 2 etagers funkis
villa, beliggende Ved Sme-debakken 18, forskydes bygningskroppene ind mod Slotsvængets haveareal. Funkis villaen har ikke
vinduer mod Slotsvænget på 1. sal, og i stueetagen er der vindue
til køkken, spisestue og atelier, men ikke til opholdsstuen.
I det bygningen ligger nord for de eksisterende villaer og med god
afstand til Kvindehuset, vurderes det ikke at reducere den omkringliggende bebyggelses lys og solindfald.
Mod nord vil den nye fløj danne gårdhavemiljø sammen med den
vestlige fløj af den eksiste-rende bygning. Her binder en altangang
den nye og gamle del sammen og vil være et element der giver
adgang og ophold til lejlighederne. Der etableres to nye udvendige
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SNIT I GÅRD OG FACADE MOD NORD
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FACADE MOD ØST-HAVE

FACADER 1:400
ORIENTERING BYPLANUDVALGET FEBRUAR 2011

SLOTSVÆNGET SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

EJENDOM & ENERGI

16

FACADE MOD VEST
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Materialer:
Slotsvængets eksisterende bygninger er opført omkring 1950 og er
en traditionelt teglstens bygning med tegltag, taget er renoveret i
2001.
Der påbygges vindfang til samtlige lejligheder. Vindfangene og de
nye elevatortårne beklæ-des med ens plademateriale, for at anvende så få forskellige materialer som muligt i bebyg-gelsen.

Vindue med
tremmer

Gangbroen opføres som selvstændigt element, i afstand fra ydervæggene, således at lyset kan passere til den underliggende etage.
Gangbroen fungerer som overdækning for ude arealerne ved caféen. På niveau 2 vil gangbroen, hvor altangangen bliver bredere,
fungere som ophold ved boligernes indgange. Gangbroen opføres
med stålsøjler og rækværk i galvaniseret stål, belægningen udføres
trinlydsdæmpet evt. som fiberbeton.
Den nye boligfløj opføres i røde teglsten som eksisterende bygning, vinduesformaterne mod haven vil udformes som vinduerne i
boligerne i den eksisterende bygning, derved skabes sammenhæng
mellem den nye og gamle bygning.
Den nye bygning vil taget beklædes med tagpap, som afsluttes
med f. eks IcoMoss bestående af en 10 mm tyk PP-vlies, som er
tilsået med 5-6 forskellige mosarter. Et polyamid-net på oversiden
sikrer planterne et ”fodfæste”. Taget vil i løbet af 1-2 år være fuldt
udvokset og vil fremstå som grønt tag. For at opnå energiklasse 1
kan der måske være behov for at placere solpaneler på tagfladen.
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FACADEUDSNIT EKS. BYGNING , 1:100
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AREALER

Matrikulærtareal:

Etageareal:
Antal Beskrivelse		
Areal			
					
20
Lejligheder		
41,6 m2		
12
Lejligheder		
45,5 m2		
1
Gangbro		
138,0 m2		
2
Elevator niveau 2
5,3
m2		
2
Elevator niveau 1
5,3
m2		
3
Udvendige trapper 6,2
m2		
1
Fællesarealer:		
356,8 m2		
1
Værksted mm		
35,0 M2		
1
Forhal og trappe
40,4 m2		
1
Café og køkken
403,5 m2		
1
Administration
357,6 m2		
1
Akutenheden		
130,27 m2		
1
Kvindehuset		
440
M2		
3
Skure			
20
M2		
							
I alt							

Samlet Areal
831,8
546,0
138,0
10,6
10,6
18,6
356,8
35,0
40,4
403,5
357,6
130,2
440
60

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
M2
M2

3379,1 m2

Slotsvænget 23A (Socialpsykiatrisk Botilbud) 23 B (Kvindehuset) består af 3 matrikler: Matr. nr.: 39c, 39e og 39k Kgs. Lyngby
By, Kgs. Lyngby. Schallsvej er inkluderet i disse matrikler.
Areal
Matr. nr.: 39c på 4363 m2
Matr. nr.: 39e på 758 m2
Matr. nr.: 39k på 2061 m2
I alt 7182 m2
På Byplanmødet 17.8.2010 blev det vedtaget bemyndige Teknisk
Forvaltning til at bearbejde arealet matrikulært. De tre eksisterende matrikler sammenlægges, dog udskilles Schallsvej som selvstændig matrikel. Landinspektør firmaet Vektor har meddelt at det
kommende matri-kulære areal vil udgøre 6562 m2.
Dette medfører at den kommende bebyggelsesprocent er:
Bebyggelsesprocent (3379: 6560 * 100) =
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fig. 1

fig. 3

Skyggediagrammer
fig. 1: 21. juni kl. 12.00
fig. 2: 21. marts / 21 september kl. 12.00
fig. 3: 21. december kl. 12.00

fig. 2
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Byplanudvalget den 9.2.2011 - bilag 9.1

Lyngby-Taarbæk
Kommune
Kørevej til Genbrugsstationen Firskovvej 9 - ønskes midlertidigt
suppleret via pt. ubebygget
ejendom Firskovvej 17
Målforhold
Dato
© Kort & Matrikelstyrelsen, © Lyngby-Taarbæk Kommune

Signaturforklaring

1:500
21/11-2010

Byplanudvalget den 9.2.2011
Bilag 9.2

Byplanudvalget den 9.2.2011
Bilag 9.3
Fra: Per Plannthin <ppl@ltf.dk>
Dato: 30-01-2011 20:03:08
Til: "'sip@ltk.dk'" <sip@ltk.dk>
Emne: Genbrugsstationen Firskov 17
---------------------------------------------------------

Kære Sidsel Poulsen
I gennem en årrække har Genbrugsstationens pladsmæssige kapacitet været under pres. Dette er
bl.a. forårsaget af kravet om en øget kildesortering og et ændret fraktionsmønster.
Pladsen er i dag placeret på Firskovvej 9, Kgs. Lyngby, hvor det ikke længere er muligt at ”presse”
yderligere kapacitet ind.
Lyngby - Taarbæk Forsyning har derfor været i forhandling med ejeren af nabogrunden i mod Syd,
Henrik Spillerberg, og har i den forbindelse indgået en lejeaftale for en del af arealet, hvor der i den
forbindelse, er giver accept til at anvende arealet til opbevaring af containere og ikke forurenende
fraktioner, herunder at nedbryde beplantningsbæltet og trådnettet imellem de arealer på det som
måtte være nødvendigt, under den forudsætning af at LTF retablerer dette ved aftalens ophør.
Der er ligeledes etableret et nyt trådnet mellem det lejede og det resterende areal.
For at udnytte pladsens kapacitet søger LTF derfor dispensation for en 3 årig periode fra Lokalplan
52, således at beplantningsbæltet og trådhegn fjernes i en ca. 30 m længde, længst mod øst, således
at der kan skabes en gennemkørselsvej og en bedre og mere optimal udnyttelse af det lejede areal
samt ind - og udkørselsforholdene.
Jeg vedlægger bilag:
Foto som udviser de to arealer samt
Skitsen som indgår i aftale og som beskriver det lejede areal.
Jeg eftersender lejeaftalen.

Venlig hilsen
Per Plannthin
Adm. Direktør
Lyngby-Taarbæk Forsyning
Lyngbygårdsvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 26 18 07 38 (Mobil)
E-post: ppl@ltf.dk
E-post: forsyning@ltf.dk
www.ltfh.dk

