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1.
Lokalplan 229 for boligbebyggelse på Skovtofte, Hummeltoftevej 139-145

Sagfremstilling
Lokalplanforslag 229 for Skovtofte med tilhørende rammeændring 10/2009 for
Skovtofte har været i offentlig høring fra den 9. juni til den 19. august 2011. Den
25. juni 2009 har der været afholdt orienterende møde for naboerne om forslaget
den 16. juni 2011. Referat af mødet er lagt på sagen. I høringsperioden er
indkommet 26 indsigelser og bemærkninger til forslaget, heraf vedrører ca.
halvdelen også kommuneplanspørsmål. Indsigelser og bemærkninger er nærmere
gennemgået i Teknisk Forvaltnings notat af 29. august 2011. Notatet er lagt på
sagen.
Sag om rammeændring 10/2009 for Skovtofte og sag om reduktion af
naturbeskyttelseslinjer behandles parallelt i henholdsvis Økonomiudvalget og
Teknik og Miljøudvalget.
Indsigelserne omfatter følgende hovedspørgsmål:
1. Områdets anvendelse – forskellige forslag til en anden anvendelse
2. Bebyggelsesprocent - ønsker om en lavere bebyggelsesprocent
3. Etageantal - ønsker om at der kun bygges i 1½ - 2 etager, og kun i 1 etage mod
naboskel
4. Træer - ønsker om bevaring af birketræerne mod Hummeltoftevej
5. Børneinstitution – forslag om en ændret placering
6. Trafikale forhold – om øget trafik- og støjbelastning på Hummeltoftevej
1. Områdets anvendelse – forskellige forslag til en anden anvendelse
Ad. 1. En ændring af områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål
fastsættes i kommuneplanlægningen. Forslagene til en ændret anvendelse af
ejendommen forelægges derfor i forbindelse med sag om rammeændring 10/2009
for Skovtofte.
I november 2010 afholdt kommunalbestyrelsen forhøring i henhold til Planlovens §
23 c om en ændret anvendelse af Skovtofte til boligformål. I marts 2011 godkendte
Byplanudvalget et projektforslag for en ny boligbebyggelse på Skovtofte og i marts
2011 godkendte økonomiudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg,
der gav mulighed for en anvendelse af området til boligformål.
2. Bebyggelsesprocent - ønsker om en lavere bebyggelsesprocent
Ad 2. Et områdes maksimale bebyggelsesprocent fastsættes i
kommuneplanlægningen.
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Forslagene til reduktion af bebyggelsesprocenten forelægges, derfor i forbindelse
med sag om rammeændring 10/2009 for Skovtofte.
Kommuneplanen, fastlægger en umiddelbar byggeret med hensyn til bebyggelsens
etageantal og bebyggelsesprocent. Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2009,
som en konsekvens af ændringerne i Bygningsreglement 2008 generelt at sættes
bebyggelsesprocenterne op i Kommuneplan 2009, idet der generelt ingen
planlægningsmæssig begrundelse er for at fastsætte en byggeret mindre end
byggelovgivningen tillader.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de indkomne indsigelser i forbindelse
med forhøringen om ændring af kommuneplanen, og på baggrund af et konkret
projekt til bebyggelse af ejendommen i forbindelse hermed, besluttet at reducere
bebyggelsesprocenten til 22 under ét på ejendommen af hensyn til områdets
bebyggelses- og landskabskarakter.
Flere indsigelser omhandler desuden et ønske om, at områderne, der er omfattet af
naturbeskyttelseslinjer ikke medtages i bebyggelsesprocenten. Ejendommen er
omfattet af naturbeskyttelseslinjer, mens Lyngby Åmose er fredet. Grundlag for
beregning af bebyggelsesprocent på en ejendom er fastsat i bygningsreglementet.
Byggelovgivningens regler om beregning af grundens størrelse, bebyggelsesprocent
og bebyggelsens højde, kan ikke fraviges ved en lokalplan.
I forbindelse med behandling af de indkomne indsigelser til lokalplanen, har
forvaltningen vurderet, at der ikke er fremkommet forslag, der ud fra en
planlægningsmæssig begrundelse, taler for at sænke bebyggelsesprocenten
yderligere.
3. Etageantal - ønsker om at der kun bygges i 1½ - 2 etager, og kun i 1 etage mod
naboskel
Ad 3. En ændring af et områdes maksimale etageantal (her i forbindelse med en
ændret anvendelse af ejendommen) fastsættes i kommuneplanlægningen Forslagene
til en generel reduktion af etageantallet til 1½ - 2 etager forelægges derfor i
forbindelse med sag om rammeændring 10/2009 for Skovtofte.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de indkomne indsigelser i forbindelse
med forhøringen fastsat, at bebyggelsen ikke må overstige 3 etager, dog kun 2
etager mod Hummeltoftevej og 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på
Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej inden for en afstand på 10 m til naboskel.
Ændringerne er fastsat af hensyn til områdets bebyggelses- og landskabskarakter og
til nabobebyggelserne, der består af villaer i 1 – 1½ etage med en tilladt maksimal
højde på 8,5 m. Samtidig er den maksimale højde af rækkehuse i 3 etager fastsat til
10,5 m.
Naboer på henholdsvis Biskob Monrads Vej og Skovtoftebakken foreslår, at
nybyggeri mod naboskel ikke overstiger 1 etage. Ved en fejl er det sydvestlige
byggefelt (nord for Pella), vist på bilag 3, i 3 etager, mens det på de øvrige bilag er
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vist i 1 etage. Det foreslås, at bilag 3 ændres, så etageantallet i byggefeltet ændres
til 1 etage svarende til de øvrige bilag, hvor denne bebyggelse er i én etage.
For at imødekomme naboer på Skovtoftebakken foreslås bilag 3 ændret så det
sydøstligste byggefelt reduceres svarende til at ét rækkehus i 3 etager beliggende
mod Skovtoftebakken fjernes. Forvaltningen har haft møde med bygherren om
indsigelserne, og bygherren har udarbejdet 3 ændringsforslag for at imødekomme
indsigelserne om det sydøstligste byggefelt samt udarbejdet et skyggediagram.
Forslagene samt skyggediagram er lagt på sagen.
4. Træer - ønsker om bevaring af birketræerne mod Hummeltoftevej
Ad 4. I rapport af 8. april 2011 fra landskabsarkitekt vurderes tilstanden af
størstedelen af træerne på Skovtofte. Jf. rapporten er der rådangreb i størstedelen af
birketræerne på grund af forkert beskæring. På den baggrund har forvaltningen
vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage nyplantning af trærækken mod
Hummeltoftevej samtidig med opførelse af nybyggeri. Samtidig har forvaltningen
vurderet, at de eksisterende avnbøg, har en sådan kvalitet og tilstand, at de er
udpeget som bevaringsværdige.
5. Børneinstitution – forslag om en ændret placering
Ad 5. Indsigerene mener, at placeringen af børneinstitutionen vil være generende
for naboerne på Biskob Monrads Vej på grund af trafikken på adgangsvejen
beliggende langs Biskob Monrads Vej. Forvaltningen vurderer ikke at trafikken vil
være af et sådant omfang at det vil betyde væsentlige gener for naboerne.
6. Trafikale forhold – om øget trafik- og støjbelastning på Hummeltoftevej
Flere indsigere mener at udbygningen på Skovtofte som helhed vil medføre en
stigende trafik i området. Indsigerne foreslår, at Hummeltoftevej fra Skovbrynet til
Frederiksdalsvej gøres til en vejstrækning med en hastighedsbegrænsning på 40
km/t, da man mener, at Hummeltoftevej allerede i dag er en vej en stadig tiltagende
trafik, og fordi den eksisterende trafikregulering af vejen synes allerede at være
utilstrækkelig.
Årsdøgns trafikken på Hummeltoftevej er mellem 2700 (vestenden) og 5000
(østenden).
Den forventede tilvækst i trafikmængden på grund af den nye boligbebyggelse
vurderes at være så lille i forhold til den eksisterende trafikmængde, at det ikke
medfører nogen mærkbar trafikal eller støjmæssig ændring.
Hummeltoftevej er en primær trafikvej jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes ”Fokusstrategi for Trafik” 2008. De primære trafikveje defineres som trafikveje, der skal
afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen. Den tilladte hastighed
på primærveje er i byområderne 50 km/t.
Flere indsigere ønsker etablering af en port ved overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved Virum Stationsvej) i det
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der køres for hurtigt på strækningen. 2 indsigere oplyser, at de i 2007 klagede over
trafikken på den vestlige del af Hummeltoftevej, hvilket foranledigede en
behandling af sagen på Teknisk Udvalgs møde den 5. februar 2008. Projekt med
etablering af en port ved overgangen mellem den facadeløse strækning på
Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved Virum Stationsvej) blev godkendt i
forbindelse med vedtagelse af Årsplan for anlægsarbejder i år 2008 for Teknisk
Forvaltnings Park- og Vejafdeling den 4. marts 2008 med en anslået en pris på
300.000 kr. Af økonomiske årsager er projektet ikke realiseret.
Spørgsmålet om hvorvidt port ved overgangen mellem den facadeløse strækning på
Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved Virum Stationsvej) skal fremmes,
foreslås oversendt til behandling i Teknik- og miljøudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet der forudsættes at bygherren afholder udgifterne til de i planen
forudsatte ændringer af de trafikale forhold (omlægning af det eksisterende
helleanlæg ud for Kongestien og nedlæggelse af 2 eksisterende overkørsler)
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. etageantallet i det sydvestlige byggefelt (nord for Pella) fastsættes til 1 etage.
Bilag 3 ændres i overensstemmelse hermed.
2. ét rækkehus i 3 etager beliggende mod Skovtoftebakken fjernes, og byggefeltet
reduceres tilsvarende. Bilag 3 ændres og lokalplanen konsekvensrettes i
overensstemmelse hermed.
For så vidt angår forslagene om etablering af port ved overgangen mellem den
facadeløse strækning på Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved Virum
Stationsvej) foreslås spørgsmålet oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.
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Byplanudvalget den 14. september 2011:
Anbefalet, idet udvalget ønsker, at den syd-østligste række mod skovtoften
reduceres fra 3 etager til 2 etager.
(C) stemte imod, idet de fortsat mener, at der maksimalt skal bygges i 2 etager, som
angivet i den nuværende lokalplan for området.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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2.
Udkast til lokalplan på Kongestien

Sagsfremstilling
Udvalget har drøftet spørgsmålet om en evt. lokalplan for Kongestien ved
udvalgsmødet i august. Som opfølgning forelægges sagen på ny til diskussion af,
om der skal udarbejdes en lokalplan for området.
Kommunen har modtaget udkast til lokalplan fra grundejerforeningen. Udkastet var
vedlagt som bilag til sagen i august.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget diskuterer en evt. lokalplan for
Kongestien, og at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at arbejde videre med
sagen, herunder at tage stilling til, om der skal varsles forbud i henhold til
Planlovens § 14 i en/flere af de verserende byggesager på Kongestien.

Byplanudvalget den 14. september 2011:
Udvalget finder, at en lokalplan skal indeholde helt overordnede krav til
udformning og materialer.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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3.
Kongestien 32 - Nedrivning af eks. enfamiliehus, opførelse af nyt, evt.
nedlæggelse af § 14 forbud

Sagsfremstilling
Der søges om tilladelse til at nedrive eksisterende enfamiliehus og tilladelse til
opførelse af nyt enfamiliehus.
Kommuneplan 2009
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 3.2.60 udlagt til Åben-lav og
tæt-lav. Åben-lav: Fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse,
max 1½ etager, max bebyggelsesprocent 30.
Tæt-lav: Samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3
sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.
Naturbeskyttelse
Ejendommen er ikke omfattet af naturbeskyttelseslinjer.
Bevaring
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i kategori 5.
Kongestien 32 er en del af bebyggelsen ”Sorgenfrihuse”, som oprindelig blev
opført som et samlet anlæg med den samme type huse på de enkelte ejendomme.
Husene er tegnet af arkitekt Mogens Lassen.
Ejendommen
Ejendommen er registreret med et matrikel areal på 753 m². Det eksisterende
enfamiliehus er opført i 1943, hvidpudset og med tegl. Huset indeholder en bolig på
81 m².
Ansøgning
Den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet. Et nyt enfamiliehus ønskes opført
som en i princippet lang stok, hvor den sidste del af stokken er vendt, så taget og
huset her får retning med vejen og der dannes gavle mod naboerne mod nord og
syd. Resten af huset er formet som en lang fløj placeret mod skellet mod nord og
med tagretning øst - vest. Huset ønskes opført i hvide mursten og med sorte
engroberede tegl. Det bebyggede areal tænkes udgøre 215,4 m² fordelt på 200 m²
beboelse og 15,4 m² overdækket terrasse, Bebyggelsesprocent 26.6 %.
Ansøgningsmaterialet vedlægges til udvalgets medlemmer.
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Forvaltningens vurdering
Kommuneplan 2009
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med
Kommuneplan 2009.
Bevaring
Det ansøgte i forhold til bebyggelsen på Kongestien
Huset, der ønskes opført er forsøgt tilpasset de øvrige huse i området ved at husets
fløj mod vejen er udformet med tagretning, taghældning, gavlprofil svarer til
husene i området. For så vidt angår længde, bredde og højde svarer fløjen mod
vejen stort set til de øvrige huse på vejen.
Til gengæld er det ansøgte placeret tættere på vejskel end de øvrige huse, der ligger
som perler på en snor med en væsentlig større afstand fra vejskel end det ansøgte
hus. Det ansøgte hus er placeret 2,5 m. fra vejskel, mens det eksisterende hus er
placeret ca. 4,6 m fra vej i flg. de oprindelige tegninger. Det ansøgte hus ønskes
opført i hvide mursten med sort engroberet tegl på taget.
Med sin placering tættere på vejskel end de øvrige huse vil sammenhængen i
bebyggelsen blive brudt ved opførelse af det ansøgte hus. Ligeså vil materialevalget
ikke harmonere med de materialer, hvidpudsede mure med røde tegl på taget, som
stadig kendetegner bebyggelsen, trods nogle undtagelser.
Det ansøgte er udsendt i høring hos grundejerforeningen og naboer. De indkomne
høringssvar er lagt på sagen. Høringssvarene har været sendt i partshøring hos
ansøger. Ansøgers bemærkninger til høringssvarene er lagt på sagen.
Forvaltningen har den 02.09.2011 modtaget et revideret projekt, hvor husets afstand
til vejskel nu er 5 m., mens det eksisterende hus er placeret ca. 4,6 m fra vej i flg. de
oprindelige tegninger. Herved vurderer forvaltningen, at afstanden til vejskel svarer
til de øvrige huses placering. Det reviderede projekt er lagt på sagen.
Nedrivning kan forhindres ved nedlæggelse af forbud i henhold til Planlovens § 14.
I flg. Planlovens § 14 kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der
retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet
kan højst nedlægges for et år.
Økonomiske konsekvenser
Planlægning er normalt erstatningsfri, jf. dog notat.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. sagen diskuteres,
2. det meddeles, at kommunen er parat til at godkende nedrivningen af det

Byplanudvalget den 14-09-2011, s.11

eksisterende enfamiliehus, og
3. det meddeles, at at kommunen er indstillet på at meddele forbud mod ny
bebyggelse efter planlovens § 14, med mindre tagmateriale og facadebehandling
bringes i bedre harmoni med den øvrige bebyggelse.

Byplanudvalget den 14. september 2011:
Udvalget er indstillet på at godkende nedrivningen og give tilladelse til byggeriet,
såfremt det bringes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
(C) stemte imod, idet de mener, at bygherre allerede nu har tilpasset byggeriet til
den omkringliggende bebyggelse.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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4.
Kongestien 45 - Nedrivning af eks. enfamiliehus, opførelse af nyt, evt.
nedlæggelse af § 14 forbud

Sagsfremstilling
Der søges om tilladelse til at nedrive eksisterende enfamiliehus og tllaldelse til
opførelse af nyt enfamiliehus.
Kommuneplan 2009
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 3.2.60 udlagt til Åben-lav og
tæt-lav. Åben-lav: Fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse,
max 1½ etager, max bebyggelsesprocent 30.
Tæt-lav: Samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3
sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.
Naturbeskyttelse
Ejendommen er ikke omfattet af naturbeskyttelseslinier
Bevaring
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i kategori 5.
Kongestien 45 er en del af bebyggelsen ”Sorgenfrihuse”, som oprindelig blev
opført som et samlet anlæg med den samme type huse på de enkelte ejendomme.
Husene er tegnet af arkitekt Mogens Lassen.
Ejendommen
Ejendommen er registreret med et matrikel areal på 768 m². Det eksisterende
enfamiliehus er opført i 1943, oprindelig hvidpudset og med tegl, nu gulmalet puds
med tegl. Huset indeholder en bolig på 100 m².
Ansøgning
Den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet. Ansøger har sammen med
ansøgningen om nedrivningen fremsendt skitser af det ønskede nye hus. Det nyt
enfamiliehus ønskes opført som en vinkelbygning, hvor den ene vinkel vender ud
mod vejen og den anden vinkel er placeret mod skellet mod nord. Vinkelen mod vej
har facade mod vej og tagretning med vejen samt gavle mod naboerne mod nord og
syd. Huset ønskes opført med hvide facader på hovedhuset ( den del, der vender
mod vej) og røde tegl på taget i overensstemmelse med de oprindelige huse. Der er
ikke i ansøgningen redegjort for materialerne på den del af huset, der danner

Byplanudvalget den 14-09-2011, s.13

vinkelen mod naboen mod nord. Der er ikke fremsendt arealopgørelse., men Plan &
Byg har på baggrund af de fremsendte tegninger vurderet, at det bebyggede areal af
den skitserede bebyggelse udgør ca. 201 m² fordelt på 183 m² beboelse og 18 m²
udhus, Bebyggelsesprocent 23,8 %. Skitseprojektet er vedlagt ansøgningen om
nedrivning. Ansøgning med skitseprojekt vedlægges til udvalgets medlemmer.
Kommuneplan 2009
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med
Kommuneplan 2009.
Bevaring
Det ansøgte i forhold til bebyggelsen på Kongestien
Huset, der ønskes opført er tilpasset de øvrige huse i området ved at gendanne det
eksisterende hus, der øges med en "tilbygning", som en længe til havesiden. Den
del af huset, der er placeret ud mod vejen svarer til det oprindelige hus og de øvrige
huse på vejen hvad angår tagretning, taghældning, gavlprofil, længde, bredde og
højde, materialer samt afstand til vejskel. Der er dog ikke i ansøgningen redegjort
for materialerne på den del af huset, der danner vinkelen mod naboen mod nord.
Plan & Byg finder at det skitserede hus med det gendannede hovedhus harmonerer
med den øvrige bebyggelse på Kongestien, hvorved sammenhængen i bebyggelsen
bevares. Skitseprojektet har ikke været sendt i høring hos grundejerforening og
naboer.
Nedrivning kan forhindres ved nedlæggelse af forbud i henhold til Planlovens § 14.
Ifølge Planlovens § 14 kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der
retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet
kan højst nedlægges for et år.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. sagen diskuteres,
2. det meddeles, at kommunen er parat til at godkende nedrivningen af det
eksisterende enfamiliehus, såfremt der ikke ved høring kommer væsentlige
argumenter for bevaring, og
3. det meddeles, at kommunen er indstillet på at godkende opførelse af nyt hus som
skitseret, i det forslaget harmonerer med den øvrige bebyggelse, såfremt der ikke
ved høring kommer væsentlige argumenter imod.
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Byplanudvalget den 14. september 2011:
Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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5.
Byggesagsbehandling, sagsbehandlingstider mv. 2009, 2010 og 2011

Sagsfremstilling
Der er i perioden januar - juli 2011 oprettet ca. 660 sager indenfor
byggesagsområdet. Dette svarer så nogenlunde til et uændret sagstryk
sammenlignet med de tidligere år.
I 2010 blev der oprettet ca. 1.000 sager indenfor byggesagsområdet.
I perioden 2005 til 2008 blev der oprettet sager (indenfor kategorierne
Bygningsreglement for småhuse 1998 tilladelser/anmeldelser, Bygningsreglement
1995 tilladelser/anmeldelser, Bygningsreglement 2008 tilladelser/anmeldelser,
Matrikel ændringer/Anvendelse, Sammenlægning/Opdeling samt Diverse) således:
2005: 1.059
2006: 931
2007: 1.057
2008: 941
På nuværende tidspunkt er der registreret følgende alder og antal sager, der afventer
sagsbehandler og påbegyndelse af sagsbehandling:

April
Maj
Juni
Juli
August
I alt

Alder, relativt komplet
ansøgningsmateriale
1
2
10
20
2
35

I marts 2011 ventede 5 sager, i august 2010 ventede 11 sager, mens der i september
2009 ventede 58 sager.
Herudover er ca. 20-50 sager fordelt til sagsbehandlere, men ej påbegyndt endnu.
Udviklingen går således i den forkerte retning. Dette på trods af regelforandring i
juli 2011 der har betydet et fald i antallet af anmeldelsessager (carporte, garager,
udhuse).
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Desuden afventer en lang række lovliggørelsessager igangsætning, ligesom der skal
følges op på et stort antal uafsluttede sager, herunder sager der skal synes, og sager
hvor der skal indhentes en lang række supplerende oplysninger.
Afdelingen er samtidig i gang med et 3 årigt projekt i samarbejde med Erhvervs- og
Byggestyrelsen, KL og 5 andre kommuner, der omhandler digitalisering af
byggesagsbehandlingen. Det har siden april 2010 været muligt at indsende digitalt
via løsningen. Pt. benyttes muligheden dog kun af ca. 10 - 15 % af ansøgerne.
Ligeledes er afdelingen i gang med et 3 årigt projekt med indscanning af
byggesagsarkivet.
I den egentlige byggesagsbehandling indgår i dag ca. 10 årsværk samt afdelingens
ledelse, konsulent til statik, ca. 20 timer pr. uge, ad hoc konsulent og
laboratoriearbejde til eksempelvis skimmelsvampsager og ad hoc advokatbistand.
Herudover indgår bistand fra eksempelvis Juridisk kontor, Beredskabet og de
øvrige tekniske sagsbehandlingsdiscipliner (plan, natur, miljø, vej mv.).
I en periode på ca. 1 år har der, p.g.a. barsel og senere opsigelse, manglet 1
byggesagsbehandler.
Kommunalbestyrelsen ønsker generelt, at byggesager skal afgøres indenfor 4-6
uger, dette ønske kan endnu ikke opfyldes.
Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for evt. tiltag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet forvaltningens adgang til at finansiere en del af byggesagsbehandlingen
direkte via byggesagsgebyrerne udløber pr. 1. januar 2012.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at redegørelsen tages til efterretning, og at
forvaltningen som hidtil fortsætter med et mål om sagsbehandlingstid på 4-6 uger
fra et oplyst projekt er modtaget.
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Byplanudvalget den 14. september 2011:
Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget drøfter at opretholde den tidligere
beslutning om, at 2 stillinger til byggesagsbehandling kan finansieres via
byggesagsgebyrerne.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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6.
Lottenborgvej 7-9 , Ombygning og renovering af ejendommen

Sagsfremstilling
Fornyet behandling (Byplanudvalgets møde den 16.12.2008, sag nr. 21,
Byplanudvalgets møde den 15.06.2006, sag nr. 19 og Byplanudvalgets møde den
08.06.2005, sag nr. 17) .
Byplanudvalget vedtog den 08.06.2005 at give tilladelse til opsætning af 3 kviste,
der i udformning svarer til kvistene på Lottenborgvej 3. Udvalget forudsatte, at
bindingsværket bevares, og der i øvrigt ikke foretages ændringer på husets facade.
SF henholdte sig til oplysninger om Kroppedals og Bygningskulturforeningens
holdning om ikke at give tilladelse.
Den 15.06.2006 vedtog Byplanudvalget at meddele afslag til følgende:
· at hæve taget med 4 skifter (25 cm) for at få den fornødne loftshøjde på 2,3 m, jf.
BR-S 98, afsnit 3.4.2.
· at indrette et værelse i tagetagen i hver lejlighed.
· at ilægge 4 bevaringsvinduer i taget mod Lottenborgvej.
· at opføre en 12 m² stor havestue ved gavl mod syd.
Den 16.12.2008 vedtog Byplanudvalget at meddele afslag til følgende:
- at give dispensation fra deklaration tinglyst den 28.02.2005 til at øge bygningens
højde med 3 skifter murværk svarende til 20 cm,
- at give dispensation fra bygningsreglement BR08, kap. 3, stk. 8 til hemse på
henholdsvis 5,5 m² og 5,2 m², dette under forudsætning af etablering af
røgmeldeanlæg i
boligen
Der søges om tilladelse til at foretage ombygning og renovering af bygningen.
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i kategori 4. Det ansøgte kræver
dispensation fra deklaration tinglyst den 28.05.2005 og Naturbeskyttelsesloven
(åbeskyttelse samt skovbeskyttelse).
Kommuneplan 2009
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 3.3.81 udlagt til åben lav,
fritliggende bygninger med op til 2 boliger til helårsbeboelse, max. 1½ etager, max.
bebyggelsesprocent 30.
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Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.
Naturbeskyttelse
Ejendommen er omfattet af Skovbyggelinje iht. Naturbeskyttelseslovens § 17.
Skovbyggelinjen har bl.a. til hensigt at sikre ud- og indkig til skoven (skovbryn) og
sikre dyre- og plantelivet i/ved skoven.
Ejendommen er omfattet af reduceret søbeskyttelseslinje iht.
Naturbeskyttelseslovens § 16. søbeskyttelslinjen har bl.a. til hensigt at sikre søen
som landskabselement og sikre ud- og indkig til søen og sikre dyre- plantelivet i
søens omgivelser.
Bevaring
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i kategori 4:
På ejendommen er der den 28.02.2005 tinglyst en bevaringsdeklaration, hvor
Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse har påtaleret.
Ejendommen
Bygningen er opført i 1670, delvist i bindingsværk og med stråtag. Bygningen
indeholder 2 lejligheder på henholdsvis 53 m² og 45 m².
Ansøgning
Ansøger ønsker:
· Dispensation fra pkt. 1 i deklaration af 22.02.2005, tinglyst den 28.02.2005, ”at
bevare bygningens ydre udformning og proportioner, herunder tagvinkel” til at øge
bygningens højde med 3 skifter murværk svarende til 20 cm. Bygningens øvrige
geometri bevares herunder taghældning, dog vil bygningen blive rettet op under
renoveringen.
· Etablering af 3 kvistvinduer, godkendt af Byplanudvalget den 08.06.2005, dog
med ny placering, der passer til planløsningen.
· Nuværende gulvniveau sænkes med 10 cm.
· Den adskillende mur mellem boligerne flyttes, så arealet fordeles mellem
boligerne, muren etableres som ¾ stens mur.
· Etablering af hemse, en i hver bolig på henholdsvis 5,5 m² og 5,2 m².
· Udskiftning af vinduer til termoruder, udseendemæssigt svarende til de
eksisterende i videst muligt omfang.
· Udskiftning af tagkonstruktion og tag, i flg. ansøgningsmateriale udskiftes
eksisterende stråtag med nyt stråtag,
· Taget rettes op, men beholder samme hældning
· Facader bevares i videst muligt omfang. Skæve og sammenfaldende facader rettes
op, bindingsværk bevares.
Forvaltningens vurdering
Kommuneplan 2009
Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med
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Kommuneplan 2009, i det der er tale om ombygning indenfor eksisterende
bygningsrammer bortset fra etableringen af 3 mindre kviste.
Bevaring
Huset er i en generel meget dårlig tilstand med råd i tag og tagkonstruktion,
opfugtede gulve og indervægge uden genanvendelsesværdi og med murværk, der
ikke kan indgå konstruktivt i en renovering.
Det ansøgte bevarer facaderne så vidt muligt, dog rettes sammenfaldne facader op,
ligeså rettes taget op og stråtaget udskiftes til nyt stråtag,
For at skabe boliger, der kan modsvare tidens behov renoveres boligerne til en
tidssvarende standard, herunder også rumhøjde, hvilket muliggøres ved at hæve
tagkonstruktionen 20 cm. og sænke gulvet 10 cm.
Det eksisterende hus er registreret med bevaringsværdi 4. Husets forside fremstår i
bindingsværk, mens husets øvrige sider er blevet muret op senere. Vinduerne er i
enkeltlagsglas med kitfals og fremstår delvist rådne og uoplukkelige.
Ved forhøjelsen af tagkonstruktionen vil proportionerne mellem facade og tag
ændres, så det ”trykkede” udtryk, hvor vinduernes overkant næsten synes at
forsvinde ind under taget, vil være mindre markant.
Til gengæld vil husets udseende i øvrigt stort set fremstå intakt for så vidt angår
vinduesantal, vindues størrelser, afstand mellem vinduer og husets udvendige
materialer mv.
Ved en fortsat fastholdelse af den bevarende deklarations vilkår vil der være risiko
for, at husets tilstand forværres yderligere, hvorved deklarationens formål, bevaring
af områdets karakter, bliver vanskelig at opretholde.
Huset har i øvrigt været genstand for stor opmærksomhed og undren fra naboers
side i forbindelse med det stadigt tiltagende forfald af huset.
Det ansøgte er udsendt i høring hos Kroppedal, Bygningskultur Foreningen i
Lyngby Taarbæk Kommune og naboer.
De indkomne høringssvar er lagt på sagen.
Naturbeskyttelse
Det er forvaltningens vurdering:
at de ansøgte kviste sker på en allerede opført bygning og er beskedne i størrelse,
hvorved ændringerne ikke kan anses for meget væsentlige i forhold til
naturbeskyttelsesinteressserne, herunder at kvistene etableres på en allerede opført
bygning , samt at ud- og indkig til skovbryn stadig bevares.
Dog vurderes det umiddelbart, at den skitserede parkeringsplads med sin placering i
den sydlige ende af grunden vil medføre regulering af terrænnet, der vil kræve
dispensation fra den reducerede søbeskyttelseslinje. Såfremt Byplanudvalget er
positiv til de ansøgte ændringer af huset herunder dispensation fra den bevarende
deklaration, vil ansøger blive bedt om fremsendelse af uddybende materiale vedr.
parkeringsplads og terrænforhold, der vil indgå i en vurdering af parkeringspladsen
i forhold til den reducerede søbeskyttelseslinje og vurdering af om der kan gives
dispensation fra søbeskyttelseslinjen eller ej.
For så vidt angår skovbyggelinjen er det ansøgte udsendt i høring hos skovejer.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. sagen diskuteres, og
2. der gives dispensation fra pkt. 1 i deklaration af 22.02.2005, tinglyst den
28.02.2005, ”at bevare bygningens ydre udformning og proportioner, herunder
tagvinkel” til
at øge bygningens højde med 3 skifter murværk svarende til 20 cm,
3. der gives dispensation fra bygningsreglement BR10, kap. 3.3.1, stk. 8 til hemse
på henholdsvis 5,5 m² og 5,2 m², dette under forudsætning af etablering af
røgmeldeanlæg i boligen,
4. der gives principtilladelse til det ansøgte på betingelse af, at vinduerne udføres
som koblede rammer med opsprodsning, enkelt glas og kitfals i den yderste
ramme
og med dimensioner og udseende svarende til de eksisterende vinduer.

Byplanudvalget den 14. september 2011:
Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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7.
Virum Møllevej 3 - Udstykning

Sagsfremstilling
Plangrundlag
Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 4.2.86 udlagt til åben-lav
boligbebyggelse, bebyggelsesprocent max 30. Bebyggelses- og
landskabskarakteren skal sikres.
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 5 for den sydlige del af Furesøkvarteret,
men ikke af Lokalplan 215 selv om ejendommen er medtaget på diverse kortbilag i
lokalplanen. Dette skyldes, at ejendommen - matrikel 1 ah Frederiksdal, Virum ikke er nævnt i § 2.2. i lokalplan 215, som angiver alle de matrikler, der er omfattet
af lokalplanen.
Byplanvedtægt 5 fastsætter bl.a. (§ 7a) min parcelstørrelse pr. lejlighed på 700 m2,
(§ 7b) max et beboelseshus på hver parcel og max 2 lejligheder pr. beboelseshus.
Ejendommen er ligger i byzone, men er omgivet af landzone mod syd, øst og vest.
Ejendommen skønnes ikke omfattet af Frederiksdals fredningen, men er omgivet af
fredningen mod syd, øst og vest. Ejendommen er ikke omfattet af naturbeskyttelse
efter §§ 16-18.
Ejendommen
Ejendommen har et registreret matrikelareal på 2612 m2 og et boligareal på 359 m2
fordelt på 2 selvstændige bygninger - begge i 1½ etage. Bygningerne ligger
parallelt med en afstand på ca. 5 m. I bygningernes nordlige ende er der opført en
mur og et halvtag mellem bygningerne. Bygning 1 (hovedhus) har et boligareal på i
alt 224 m2, mens bygning 2 har et boligareal på 135 m2. Bygning 1 er registreret
som et fritliggende enfamiliehus, mens boligarealet i bygning 2 er registreret som
anden enhed til helårsbeboelse uden fast kogeinstallation dvs. ikke en selvstændig
bolig.
Ejendommen er omgivet af Frederiksdals marker mod syd, øst og vest og
ejendommen og dens hovedhus (stuehus til Virum Mølle) ligger markant i
landskabet set hen over Frederiksdals marker.
Bygning 1 og 2 har bevaringsværdi 4 i bevaringsregistreret.
Ansøgning
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Det ønskes afklaret om ejendommen kan udstykkes.
Det skal bemærkes, at Teknisk Forvaltning tidligere har meddelt ansøger, at det var
forvaltningens opfattelse, at ejendommen var omfattet af lokalplan 215 og at der var
2 boliger på ejendommen, hvilket medførte at udstykning af ejendommen kun
kunne ske via en nord-syg gående skeldragning placeret midt mellem bygningerne
grundet bygningernes placering og størrelse samt bestemmelserne i lokalplan 215.
Denne udstykning ville efter forvaltningens skøn ikke medføre væsentlige
ændringer i ejendommens markante udseende i forhold til omgivelserne.
Forvaltningens vurdering
Efter forvaltningens vurdering er der pt. kun en selvstændig bolig på ejendommen.
Efter bestemmelserne i Byplanvedtægt 5 med en mindste grundstørrelse på 700 m2,
kan ejendommen efter forvaltningens vurdering udstykkes i 3 ejendomme - et
øst-vest gående skel beliggende syd for ejendommens bygninger og et nord-syd
gående skel beliggende midt mellem bygningerne. Dette vil medføre en mulighed
for at opføre et nyt enfamiliehus på den sydligste del af ejendommen - dvs. en ny
bygning placeret syd for eksisterende bygninger i ejendommens nuværende
have/park omgivet af marker mod vest. syd og øst.
Det nye enfamiliehus vil efter forvaltningens vurdering komme til at ligge særdeles
synligt i landskabet set hen over Frederiksdals marker og vil derved ændre
væsentligt på områdets karakter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at der nedlægges § 14 forbud efter planloven mod
udstykning af ejendommen.
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Byplanudvalget den 14. september 2011:
Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Åbent punkt Byplanudvalget den 14-09-2011, s.25

8.
Byggesagsområdet, Status for klagesager mht. Bygge- og Planloven mv.

Sagsfremstilling
Følgende afgørelser indenfor Byggesagsområdet er i perioden primo august 2010 til
primo august 2011 indklaget/afgjort i henholdsvis Statsforvaltning Hovedstaden
(byggelov) og Natur- og Miljøklagenævnet (planlov).
Klagesager:
Glaciset 9. Kommunens afslag af 25.11.2009 angående indretning af tagrum til
egentligt boligareal dvs. udnyttelig tagetage grundet overskridelse af max.
bebyggelsesprocent påklaget af ejer til Statsforvaltning Hovedstaden.
Statsforvaltning Hovedstaden stadfæstede 27.09.2010 kommunens afgørelse.
Furesøvej 118. Kommunens afgørelse af 27.05.2009 angående kun delvis
godkendelse af ansøgt terrænregulering på ejendommen grundet byggelovens § 13
påklaget af ansøger til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen afviste 30.09.2009 at
behandle klagen pga. overskredet klagefrist. Kommunens afgørelse angående
revideret terrænreguleringsprojekt samt udhus er påklaget af ejer og nabo til
Statsforvaltning Hovedstaden. Afgørelse foreligger ikke pt.
Lindevangen 74 (Uglevangen 1). Kommunens afgørelse af 13.07.2010 angående
fysisk lovliggørelse af opført udestue, så den bliver i overensstemmelse med
godkendt ansøgt projekt fra 2001 og godkendt koncept for udestuer i den
pågældende bebyggelse, er påklaget af ansøger til Statsforvaltning Hovedstaden.
Statsforvaltning Hovedstaden stadfæstede 27.01.2011 kommunens afgørelse.
Frederiksdalsvej 64. Kommunens afgørelse af 10.05.2010 angående
principgodkendelse af skaterbane i forhold til kommuneplanens
rammebestemmelser er påklaget af naboer til Naturklagenævnet. Afgørelse
foreligger ikke pt.
Furesøvej 1C. Kommunens byggetilladelse af 21.12.2009 angående efterisolering
og ombygning er påklaget af nabo til Statsforvaltningen i forhold til bl.a. højde af
tagkonstruktion. Statsforvaltning Hovedstaden meddelte 21.09.2010, at der ikke ses
at være klaget over forhold i kommunens afgørelse, der er reguleret af
byggelovgivningen. Statsforvaltning Hovedstaden afviste derfor sagen.
Furesø Parkvej 20. Kommunens byggetilladelse af 19.05.2011 til 3 stk. kviste er
påklaget af nabo til Statsforvaltningen, idet der i byggetilladelsen ikke er fastsat en
tidsfrist for udførelse/lovliggørelse. Afgørelsen foreligger ikke pt.
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Mosebakken 7. Kommunens afslag af 03.02.2011 på dispensation til bibeholdelse
af carport opført i modstrid med bl.a. lokalplan 64 er påklaget af ejer til Natur- og
Miljøklagenævnet. Afgørelse foreligger ikke pt.
Kulsvierparken 49. Kommunens påbud af 27.07.2011 om nedrivning af udhus
opført i modstrid med tinglyst deklaration er påklaget af ejer til Natur- og
Miljøklagenævnet. Afgørelse foreligger ikke pt.
Engelsborgvej 41. Kommunens afslag af 09.12.2010 på frafaldelse af vilkår for
meddelt dispensation i forhold til lokalplan 197 er påklaget af ejer til Natur- og
Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede 26.04.2011
kommunens afgørelse.
Islandsvej 15B. Kommunens afgørelse af 01.02.2010 angående terrænregulering og
raftehegn i skel er påklaget af nabo til Statsforvaltning Hovedstaden.
Statsforvaltning Hovedstaden stadfæstede 11.04.2011 kommunens afgørelse.
Dyrehaven 1. Dyrehavsbakken - Sky Roller. Kommunens landzonetilladelse af
06.06.2011 og dispensation til overskridelse af højden i forhold til lokalplan 66 af
06.06.2011 er påklaget af Skovshoved Grundejerforening til Natur- og
Miljøklagenævnet. Afgørelse forventes midt i oktober 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at redegørelsen tages til efterretning.

Byplanudvalget den 14. september 2011:
Taget til efterretning.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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9.
Gyrithe Lemches Vej 9 - Benyttelse af Store kapel til øvelokaler og koncerter
(symfoniorkester m.v.)

Sagsfremstilling
Der undersøges muligheden for at benytte Store kapel til øvelokale og koncerter for
symfoniorkester mv. Scenarier er vedlagt sagen. Der lægges op til at benytte Store
kapel som øvelokale ca. 2 - 3 gange om ugen (dag/aften) samt til koncerter ca. 1
gang om måneden (hverdagsaften/weekend).
Plangrundlag
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 8.5.52. Området er
udlagt til offentlige formål, kirke og kirkegård. Rammer er vedlagt sagen.
Forvaltningen vurderer, at benyttelsen til såvel øvelokale som enkelte koncerter vil
kunne indpasses i den almindelige benyttelse af Store kapel og området i det hele
taget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for så vidt angår administration af planloven.
Økonomiudvalget for så vidt angår ændring af Kommuneplanens rammer
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ejerfuldmagt
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget, at
 der meddeles ejerfuldmagt til undersøgelse og ansøgning om projektet
for så vidt angår Byplanudvalget, at
 der meddeles principiel tilladelse til det ansøgte, i det det forudsættes, at den
kulturelle anvendelse af Store kapel, ikke må hindre den primære anvendelse af
området til kirkegård
for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at
 kommuneplanens rammer tilrettes jf. ovenstående.
Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2011:
Godkendt for så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Byplanudvalget den 14-09-2011, s.28

Byplanudvalget den 14. september 2011:
Godkendt for så vidt angår Byplanudvalgets område.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Byplanudvalget 14-09-2011 Bilag 1.1

Byplanudvalget 14-09-2011
Bilag 1.2

SKOVTOFTE

2011.08.29

SOLDIAGRAMMER

21-06-2011 KL: 12:00

21-06-2011 KL: 15:00

21-06-2011 KL: 18:00

21-06-2011 KL: 20:00

SKOVTOFTE
SOLDIAGRAMMER

21-12-2011 KL: 09:00

21-12-2011 KL: 12:00

21-12-2011 KL: 13:00

21-12-2011 KL: 15:00

SKOVTOFTE
SOLDIAGRAMMER

23-09-2011 KL: 09:00

23-09-2011 KL: 12:00

23-09-2011 KL: 15:00

23-09-2011 KL: 18:00

BYGGEFELTER

MÅL 1:1000

10

50

Byplanudvalget 14-09-2011
Bilag 1.3
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PLAN & BYG

DATO: 05.05.2011

BI L AG

3

Byplanudvalget 14-09-2011
Bilag 1.4

Indsigelser og bemærkninger til Lokalplanforslag 229 for Skovtofte, Hummeltoftevej 139 - 145
Henvendelse fra:
Nr. 1
Henrik Schmitz
Spurveskjulsparken 8
2830 Virum

Resumé:
1.1 Henrik Schmitz oplyser, at han er bekymret
fordi, der er blevet bygget helt vildt i kommunen f. eks. de mange høje boligkarrer ved
Mølleåen omkring Havnehytten.
Henrik Schmitz oplyser, at han er enig med de
konservative i, at det virker som om at alle
grønne pletter i kommunen skal bebygges, og
nu skal det så gå ud over området ved Skovtofte.
Henrik Schmitz ønsker ikke mere nybyggeri.
Henrik Schmitz mener ikke, at de flotte eksisterende bygninger skal forfalde, og foreslår,
at man måske kunne istandsætte bygningerne, og benytte dem til virksomheder og lejligheder. Det ville området kunne klare.

Nr. 2
Stine Mørk Hahn
Dronningensvænge 6 st. th.
2800 Kgs. Lyngby

2.1 Stine Mørk Hahn oplyser, at hun finder det
meget positivt, at der endelig tages initiativ til
nybyggeri i form af rækkehuse, og at husene
bliver store nok, så de også bliver attraktive
for børnefamilier.

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Forslaget om at der ikke må opføres nybyggeri
på ejendommen vil medføre, at Lokalplanforslag 229 for Skovtofte skal annulleres.

Imødekommes ikke.

Forslaget om at de bevaringsværdige bygninger
anvendes til erhverv vil kræve at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og nyt lokalplanforslag.
Forslaget afvises under henvisning til, at kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre områdets anvendelse til boligformål.

-

-

Skorstenene er en integreret del af bebyggelsens arkitektoniske udtryk.

Imødekommes ikke.

Stine Mørk Hahn syntes, at lokalplanens forslag om en parkbebyggelse er en god løsning,
der er i tråd med ”de grønne områder” i kommunen, samtidig med at der vises respekt for
de bevaringsværdige ejendomme.
2.2 Stine Mørk Hahn foreslår, at skorstenene på
rækkehusene ikke gennemføres, da der er
tale om mange huse på en relativ lille grund. I
det mindste håber Stine Mørk Hahn. At der
bliver mulighed for fravalg.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249

MT Højgaard har oplyst, at man ønsker at udføre pejs i boligerne, men at man påtænker at
anvende naturgas-pejs, da disse er mere miljørigtige end en almindelig pejs.
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Henvendelse fra:
Nr. 3
Peder Henriksen
Marianne Jybæk
Hummeltoftevej 172
2830 Virum

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Projekt med etablering af en port ved overgangen mellem den facadeløse strækning på
Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved
Virum Stationsvej) blev godkendt i forbindelse
med vedtagelse af Årsplan for anlægsarbejder i
år 2008 for Teknisk Forvaltnings Park- og Vejafdeling den 4. marts 2008 med en anslået pris
på 300.000 kr. Af økonomiske årsager er projektet ikke realiseret.

Spørgsmålet om hvorvidt port ved
overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og
boligområdet (ved Virum Stationsvej)
skal fremmes, foreslås oversendt til
behandling i Teknik- og miljøudvalget.

3.2 Peder Henriksen og Marianne Jybæk oplyser,
at de har opsat et støjhegn mod Hummeltoftevej, men at de fortsat er meget generet af
støjen fra de mange biler, der kører forbi med
alt for stor hastighed. Der vedlægges kopi af
rapport fra Dansk Lydconsult A/S fra 12. juni
2007. Rapporten viste et støjniveau på ca. 65
dB(A) i deres have.

Hummeltoftevej er en primær trafikvej. De primære trafikveje defineres som trafikveje, der
skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen. Den tilladte hastighed på primærveje er i byområderne 50 km/t

Imødekommes ikke.

På den baggrund forslår Peder Henriksen og
Marianne Jybæk, at der etableres 40 km zone
på Hummeltoftevej, og at der etableres trafikdæmpende foranstaltninger med beplantning
af træer, hvilket også vil højne områdets
grønne karakter.

Den forventede tilvækst i trafikmængden på
grund af den nye boligbebyggelse vurderes at
være så lille i forhold til den eksisterende trafikmængde, at det ikke medfører nogen mærkbar trafikal eller støjmæssig ændring.

3.1 Peder Henriksen og Marianne Jybæk finder
det positivt, at så mange får mulighed for at
bosætte sig i området, men protesterer mod
den massive bebyggelse, der bl.a. indebærer
forøget trafik på en i forvejen trafikeret vej.
Hummeltoftevej er i realiteten en villavej.
Peder Henriksen og Marianne Jybæk oplyser
at de i 2007 har klaget over trafikken på den
vestlige del af Hummeltoftevej. Sagen blev
behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 5.
februar 2008. Der henvises til uddrag af protokollen, hvor det bl.a. er anført følgende:
”Port på Hummeltoftevej er foreslået udført før
andre projekter eftersom der køres med en
gennemsnitshastighed på 56,4 km/t, og 85%
fraktil på 62 km/t, dvs. at 15% kører over 62
km/t, hvor det er tilladt at kører med en hastighed på 50 km/t.”
På den baggrund forlanger Peder Henriksen
og Marianne Jybæk, at der gøres noget effektivt ved trafikken såfremt nybyggeriet gennemføres, blandt andet at ”porten” etableres.

Årsdøgns trafikken på Hummeltoftevej er mellem 2700 (vestenden) og 5000 (østenden).

Den eksisterende trafiksanering består af helLyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Endelig foreslås, at der lægges støjdæmpende asfalt på Hummeltoftevej og Frederiksdalsvej på strækningen ved Furesøen og ned til
Frederiksdal.

leanlæg (støttehelle) ved Buskevej, Kaplevej og
Kongestien. Disse er etableret indenfor de seneste 10 år. Anlægget ved Buskevej er etableret i forbindelse med sikring af skolevej. Der er
ingen aktuelle planer om yderligere tiltag på
Hummeltoftevej.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Det kan oplyses, at træer kræver et stort jordvolumen, hvorfor det er vanskeligt at etablere
træer i midterheller.
Kommunen har foretaget en støjkortlægning og
efterfølgende udarbejdet en støjhandlingsplan i
2010. Disse kan ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk.
Af støjhandlingsplanen fremgår, at ”Kommunen
vil prioritere indsatsen i forhold til at opnå den
størst mulige reduktion af boliger med mere end
68 dB Lden, samt i forhold til den største reduktion i støjbelastningstallet i forhold til investeringen.”.
Hummeltoftevej er ikke udpeget som særlig
støjbelastet, men i dag anvendes der altid støjdæmpende belægninger på kommunens trafikveje ved udskiftning af slidlag.
Nr. 4
Egon Sørensen
Kirsten Skotte Sørensen
Hummeltoftvej 166
2830 Virum

4.1 Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
takker for orienteringen om lokalplanforslag
229, og er tilfredse med, at der sker en forbedring af området.
Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
mener ikke at den offentlig tilgængelig sti fra
Hummeltoftevej til Lyngby Åmose bør etableres. Den nye sti anses for unødvendig. Beboerne på Hummeltoftevej har i årtier klaret sig
fint med den eksisterende og tilstrækkelige
adgang til Lyngby Åmose,
Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
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Der er i dag en sti fra ejendommen til Lyngby
Åmose. Stien udgør en del af ejendommens
grundareal, se lokalplanens kortbilag 1, matrikelkort.

Imødekommes ikke.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplangrundlaget for Skovtofte har kommunalbestyrelsen
stillet det som forudsætning, at der etableres en
offentlig tilgængelig sti over ejendommen med
forbindelse fra Hummeltoftevej til Lyngby Åmose.
De kommende beboere på Skovtofte vil være
forpligtiget til at afholde udgifter til vedligehol-
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

vurderer stien er et kommercielt anliggende,
delse af stien.
og som en herlighedsværdi for de nye boliger,
i området med en direkte adgang til Åmosen.
En herlighedsværdi, som nye beboere på
Skovtofte bør betale.
4.2 Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
mener at udbygningen på Skovtofte som helhed vil medføre en stigende trafik i området.
Hummeltoftevej har i forvejen en stadig stigende trafik, og den eksisterende trafikregulering af vejen synes allerede at være utilstrækkelig.

Hummeltoftevej er en primær trafikvej jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes ”Fokus-strategi for
Trafik” 2008.

Imødekommes ikke.

Se endvidere bemærkninger under pkt. 3.2.

Det foreslås, at Hummeltoftevej fra Skovbrynet til Frederiksdalsvej gøres til en vejstrækning med en hastighedsbegrænsning på 40
km/t.
4.3 Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
Se bemærkninger under pkt. 3.1.
foreslår, at der etableres endnu en 'trafikchikane' hvor Hummeltoftevejs bebyggelse ophører, udfor Spurveskjul, efter T-krydset
Hummeltoftevej / Virum Stationsvej. Der køres
alt for stærkt, hvorfor det er yderst påkrævet
med en markering af gældende hastighedsgrænse her.
4.4 Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
ønsker at Skovtoftes eksisterende karakter ud
mod Hummeltoftevej bevares. Egon Sørensen
og Kirsten Skotte Sørensen ønsker, at birketræerne for enhver pris bevares.

Skovtoftes eksisterende karakter ud mod
Hummeltoftevej bevares med den eksisterende
opbygning bestående af en lav hæk mod vej,
bag hækken en trærække, og bag træerne står
nøddebuske.

Egon Sørensen og Kirsten Skotte Sørensen
er af den klare opfattelse, at birketræerne er
fredede, og modsætter sig på det kraftigste, at
træerne fældes og erstattes af spidsløn og
parklind. Det er muligt, at birketræerne er
beskåret forkert. Måske af hensyn til de eksisterende el-luftledninger, men når luftledningerne forsvinder, vil birketræerne få forbedre-

Der er ingen fredede områder på ejendommen,
og heller ikke nogen træer der er fredede.
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Spørgsmålet om hvorvidt port ved
overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og
boligområdet (ved Virum Stationsvej)
skal fremmes, foreslås oversendt til
behandling i Teknik- og miljøudvalget.

Imødekommes ikke.

I rapport af 8. april 2011 fra landskabsarkitekt
Louise Axholm vurderes tilstanden af størstedelen af træerne på Skovtofte. Jf. rapporten er
der rådangreb i størstedelen af birketræerne på
grund af forkert beskæring. På den baggrund
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

de levevilkår.

har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage nyplantning af trærækken
mod Hummeltoftevej samtidig med opførelse af
nybyggeri.

Teknisk Forvaltnings forslag:

De eksisterende avnbøg mod Hummeltoftevej
er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige, da forvaltningen vurderet har vurderet, at
det er vigtigt at bevare nogle af de større træer.
Tilstanden af avnbøgene er generelt god, til
trods for at nogle har rådangreb på baggrund af
forkert beskæring.
Nr. 5
Jytte og Bent Roark
Hummeltoftevej 170
2830 Virum

5.1 Jytte og Bent Roark undrer sig over at kommunen kan finde på at kaste sig ud i projektet,
i en tid, hvor kommunens økonomi efter alles
mening er spændt til det yderste. I et par år
har man hørt om kæmpeprojekter for Sorgenfri Torv, og nu dette projekt, der vil koste millioner. .
Jytte og Bent Roark anmoder kommunalbestyrelsen om at holde igen med millionerne,
og i stedet rydde op de steder, hvor borgerne
har problemer med den nuværende tilstand,
som f.eks. at etablere vejprojekt nord for Virum Stationsvej, en såkaldt port.
Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs
møde den 5. februar 2008. Der henvises til
uddrag af protokollen, hvor det bl.a. er anført
følgende:”Port på Hummeltoftevej er foreslået
udført før andre projekter eftersom der køres
med en gennemsnitshastighed på 56,4 km/t,
og 85% fraktil på 62 km/t dvs. at 15% kører
over 62 km/t, hvor det er tilladt at kører med
en hastighed på 50 km/t.”

Nr. 6
Peter Lemkow

6.1 Peter Lemkow oplyser, at mange af naboejendommene på Skovtoftebakken på grund

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249

Ejeren af ejendommen Hummeltoftevej 139-145
er KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn
og unge) og bygherren/den fremtidige ejer er
MTHøjgaard. Kommunen vil ikke have nogen
udgifter i forbindelse med projektet, udover de
udgifter der er forbundet med kommunens rolle
som planmyndighed.

Spørgsmålet om hvorvidt port ved
overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og
boligområdet (ved Virum Stationsvej)
skal fremmes, foreslås oversendt til
behandling i Teknik- og miljøudvalget.

Efter Planloven har kommunerne ansvaret for
at planlægge for byerne og for det åbne land.
Det sker gennem kommuneplaner, planstrategier, og gennem lokalplaner.
Kommunalbestyrelsen er efter Planlovens 13,
stk. 3 forpligtet til at udarbejde lokalplaner efter
en bygherres anmodning, med mindre projekt
ud fra en planlægningsmæssige vurdering ikke
kan realiseres. Planlovens § 13, stk. 3 giver
imidlertid ikke bygherren sikkerhed for, hverken
at lokalplanforslaget bliver endeligvedtaget eller
får det af bygherren ønskede indhold.
For så vidt angår projekt med etablering af en
port ved overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og boligområdet (ved Virum Stationsvej) se bemærkningerne under pkt. 3.1.
Forvaltningen har drøftet de fremsendte forslagene med bygherren samt bedt bygherren ud-

Imødekommes delvist.
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Henvendelse fra:

Resumé:

Skovtoftebakken 35
2830

arbejde skyggediagrammer.
af terrænforskelle er beliggende lavere end
Skovtofte. På den baggrund ønsker man at
nybyggeri mod Skovtoftebakken begrænses til Forskellige ændringsforslag har været drøftet.
På den baggrund har bygherren udarbejdet 3
et plan med mindst mulig taghældning.
ændringsforslag. De 3 forslag er lagt på sagen.
Der gøres opmærksom på at der bygges 4 – 6
m tættere på naboskel mod Skovtoftebakken I forslag 1 fjernes et rækkehus i 3 etager beliggende mod Skovtoftebakken.
end på naboskel mod Biskop Monrads Vej.
Peter Lemkow kan forstå, at man ønsker at
Forslag 2 svarer til Peter Lemkows forslag 2.
begunstige den nye bebyggelse med mest
mulig sol fra vest, men finder det hensynsløst,
I forslag 3 omdisponeres bebyggelsesplanen,
at man derved bygger langt tættere på det
Som i bygherrens forslag 1 fjernes et rækkehus
østlige skel.
i 3 etager beliggende mod Skovtoftebakken,
Der fremsendes 3 ændringsforslag til redukti- men erstattes af et tilsvarende rækkehus i 3
etager, der placeres mod den grønne kile. Det
on af bebyggelsen i det sydøstlige byggefelt,
idet lokalplanen muliggør nybyggeri i 3 etager betyder en forskydning af hele byggefelt 2 ind
i en afstand af 10,1 m fra naboskel mod Skov- mod den grønne kile, der reduceres med 2 m.
toftebakken. Kortbilag, der illustrerer forslageTeknisk forvaltning anbefaler forslag 1, så afne er vedlagt indsigelsen.
stand til skel øges til 16.6 m, mellem det sydI forslag 1 erstattes de 4 rækkehuse i 3 etager vestlige byggefelt i 3 etager og naboskel mod
Skovtoftebakken.
med 3 rækkehuse i 1 etage.

Medunderskrivere
Jørgen Lassen
Hummeltoftevej 137
Benthe Lehmann
Skovtoftebakken 37
Nina Viberg Sørensen
Hans Bødker Sørensen
Skovtoftebakken 33

I Forslag 2 ændres bebyggelsesplanen. De 7
rækkehuse i 3 etager mod syd erstattes af 2
rækkehuse i 1 etage, og af 2 gange 2 rækkehuse i 3 etager.

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:
Et rækkehus i 3 etager beliggende
mod Skovtoftebakken fjernes, og byggefeltet reduceres tilsvarende. Bilag 3
ændres i overensstemmelse hermed.
Lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Der vedlægges skyggediagrammer, hvor ændringsforslag er indtegnet.

I forslag 3 søger man at afhjælpe det forhold
at der bygges langt tættere på naboskel mod
Skovtoftebakken end ved naboskel mod Biskop Monrads Vej, i det hele bebyggelsen
parallelforskydes 4 – 6 m mod vest, undtagen
rækkehusene mod Hummeltoftevej. Det betyder, at den grønne kile bliver mindre, men det
øger kvaliteten af lysforholdene på Skovtoftebakken. I forslaget erstattes de 4 rækkehuse i
3 etager med 3 rækkehuse i 1 etage.
Nr. 7
Jan Hyldegaard Larsen

7.1 Jan Larsen finder det positivt, at
- de 3 oprindelige bygninger bevares og reno-
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Kommuneplanen, fastlægger en umiddelbar
byggeret med hensyn til bebyggelsens etage-

Imødekommes ikke.
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Skovtoftebakken 51
2830 Virum

vere,
- den bevaringsværdige beplantning suppleres,
- at offentligheden adgang til Lyngby Åmose.

antal og bebyggelsesprocent.

Jan Larsen mener, at en bebyggelsesprocent
på 22 % er for høj, og foreslår, at bebyggelsesprocenten for det bebyggelige område
fastsættes til max 20 %.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Kommunalbestyrelsen besluttede i august
2009, som en konsekvens af ændringerne i
Bygningsreglement 2008, generelt at sættes
bebyggelsesprocenterne op i Kommuneplan
2009, idet der generelt ingen planlægningsmæssig begrundelse er for at fastsætte en byggeret mindre end byggelovgivningen tillader.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de
indkomne indsigelser i forbindelse med forhøringen om ændring af kommuneplanen for
Skovtofte, og på baggrund af et konkret projekt
til bebyggelse af ejendommen i forbindelse
hermed, besluttet at reducere bebyggelsesprocenten til 22 under ét på ejendommen af hensyn til områdets bebyggelses- og landskabskarakter.
Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslinjer, mens Lyngby Åmose er fredet. Arealerne
der er omfattet af naturbeskyttelse indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten.
Grundlag for beregning af bebyggelsesprocent
på en ejendom er fastsat i bygningsreglementet. Byggelovgivningens regler om beregning af
grundens størrelse, bebyggelsesprocent og
bebyggelsens højde, kan ikke fraviges ved en
lokalplan.

7.2 Jan Larsen mener, at huse i 3 etager mod
Skovtoftebakken er for høje.
Jan Larsen foreslår at huse i skel mod Skovtoftebakken maksimalt må være i 1 etage, så
bygningshøjderne bringes i overensstemmelse med de politiske beslutninger samt de lokale forhold med parcelhusbebyggelse.

En ændring af et områdes maksimale etagean- Imødekommes ikke.
tal (her i forbindelse med en ændret anvendelse
af ejendommen) fastsættes i kommuneplanlægningen.
Forslagene til en generel reduktion af etageantallet forelægges derfor i forbindelse med sag
om rammeændring 10/2009 for Skovtofte.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de
indkomne indsigelser i forbindelse med forhø-

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

ringen fastsat, at bebyggelsen ikke må overstige 3 etager, dog kun 2 etager mod Hummeltoftevej og 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på Skovtoftebakken og Biskop Monrads
Vej inden for en afstand på 10 m til naboskel.
Ændringerne blev fastsat af hensyn til områdets
bebyggelses- og landskabskarakter og af hensyn til nabobebyggelserne, der består af villaer i
1 – 1½ etage med en tilladt maksimal højde på
8,5 m. Samtidig blev den maksimale højde af
rækkehuse i 3 etager fastsat til 10,5 m.
De normale bestemmelser om byggeret i bygningsreglementet går på, at højden af byggeri
mod naboen maksimalt må være 1,4 x afstanden til skel. Nybyggeri i en afstand af 10 m fra
naboskel ville således kunne opføres med en
højde på op til 14 m.
7.3 Jan Larsen foreslår, at der plantes et levende
hegn parrallelt med skal mod Skovtoftebakken
i delområde 2+5. Jan Larsen foreslår, at det
bliver et 6 m bredt skovbælte med en bundbeplantning af nøddebuske sammen med et
bælte af kastanje- og egetræer.

Det er ikke hensigtsmæssigt at etabler 2 rækker Imødekommes ikke.
hækbeplantning, da begge sandsynligvis vil
blive beskadiget ved kun at få ensidigt sollys.
Der er ikke indkommet ønsker fra andre naboer
om at plante træer i naboskel.

Beplantningen vil mindske den umiddelbare
negative ned- og indkig i haverne på Skovtoftebakken, samt mindste gener fra skarpe
skygger fra nybyggeriet. Forslaget vil understøtte områdets grønne parkkarakter og skabe
en grøn sammenhængende overgang til Åmosen samt fungerer som erstatning for de kastanje træer, der fældes nord for Ebenezer.
7.4 Jan Larsen foreslår, at æbleplantage reetable- Der skal udarbejdes en detaljeret landskabsres i stil med området i 1955. jf. foto fra 1955 plan, på baggrund af bestemmelserne fastsat
på side 2 i lokalplanen.
under lokalplanens pkt. 10, herunder æblelunden. Principperne er fastsat på bilag 5 B.
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Henvendelse fra:

Nr. 8
Bodil og Lars Cruse
Spurveskjulsparken 3
2830 virum

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

7.5 Jan Larsen foreslår, at p-pladser til boligerne i
delområde 3 etableres som underjordiske
parkering, så forældre til børn i institutionen
kan anvende p-pladserne på terræn i delområde 3.

I delområde 4 etableres 3 p-pladser til børnein- Imødekommes ikke.
stitutionen, idet der forudsættes en fælles udnyttelse af p-pladserne i delområde 3 om formiddagen og om eftermiddagen. Dette vurderes
at udgøre en tilstrækkelig parkeringskapacitet.

7.6 Jan Larsen foreslår, at bygherren pålægges at
tilknytte en professionel anerkendt landskabsarkitekt, til registrering af beplantningen og
begrunder om beplantningen er bevaringsværdig eller ej, og at planen skal godkendes
af kommunen. Jan Larsen ønsker desuden, at
der stilles krav til mindste bredde af den offentlige sti.

Der forelægger en rapport af 8. april 2011 fra
landskabsarkitekt med vurderingen af tilstanden
af størstedelen af træerne på Skovtofte.
Se bemærkningerne under pkt. 7.3. Bredde af
stien er angivet på bilag 5 A og 5 B (ca. 1,80 m)
og fastsættes endelig i forbindelse med godkendelse af landskabsplanen..

7.7 Jan Larsen foreslår, at udendørsbelysning
Se bemærkningerne under pkt. 7.4. Principper
både på terræn og bygninger udføres som lav for belysning fastsættes i forbindelse med godparkbelysning med nedadrettet lyskegle.
kendelse af landskabsplanen.

-

7.8 Jan Larsen foreslår, at der kun må udføres et I nybyggeri bør det altid sikres, at opholdsrum
vindue pr bolig i tagfladen ved taghældning på får rigeligt lysindfald, så rummet sikres så høj
70 grader.
kvalitet som mulig. Forvaltningen vurderer, at
tagvinduerne indgår som et fint indpasset element, der fremstår som en del af bebyggelsens
arkitektur.

Imødekommes ikke.-

8.1 Bodil og Lars Cruse mener, at nybyggeri i 3
Se bemærkninger under pkt. 7.2.
etager er alt for højt, i det nybyggeri i 2 etager
vil falde mere ensartet ind, i det i øvrige
smukke område, der udgør områdes specielle
karakter.

Imødekommes ikke.

8.2 Bodil og Lars Cruse mener, at bebyggelsesprocenten er alt for høj, og at den må kunne
sættes ned. Det er ganske urimeligt, at der
skal presses så mage bygninger ind på så
begrænset et areal.

Se bemærkninger under pkt. 7.1.

Imødekommes ikke.

8.3 Bodil og Lars Cruse gør indsigelse imod at
fælde træerne, der vender ud mod Hummel-

Skovtoftes eksisterende karakter ud mod
Hummeltoftevej bevares med lav hæk mod vej,

Imødekommes ikke.
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

toftevej. Bodil og Lars Cruse opfordrer til at
træer og nøddebuske bag træerne. Se bebibehold den nuværende beplantning, så den mærkninger under pkt. 4.4.
nye bebyggelse ikke ses fra vejsiden, og derfor ikke vil være så i øjenfaldende og ødelæggende for ud/indsynet.

Nr. 9
Søren Iversen
Allette Kielberg
Hummeltoftevej 103
2830 Virum

8.4 Bodil og Lars Cruse håber, at de fredede om- Der er ingen fredede områder på ejendommen.
råder, der er stedets kulturarv, kan bibeholdes
i den nuværende form, og ikke omgås ved at
naturfredningsnævnet skal omregulere deres
direktiver for området væsentligt.

-

9.1 Søren Iversen og Allette Kielberg tilslutter sig Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2
mindretalsudtalelse om, at den forslåede bebyggelse er alt for voldsom. Søren Iversen og
Allette Kielberg forslår at bebyggelsesprocent
en sættes ned til en betydelig lavere procent,
som vil sikre, at Skovtofte fortsat fremstår som
et grønt område.

Imødekommes ikke.

Søren Iversen og Allette Kielberg mener, at
forslaget tillader en alt for høj udnyttelse af
området på bekostning af det nuværende
parkområde, og at forslaget derudover vil give
yderligere trafik- og støjproblemer på Hummeltoftevej.
Søren Iversen og Allette Kielberg ønsker
Skovtoften bevaret som et åbent grønt parkområde. Området fremstår i dag som et stort,
grønt, åbent parkområde med bygninger, som
er indpasset i området på en afbalanceret
måde. Med forslaget vil området ændre karakter til et massivt bebygget boligområde tæt op
til Hummeltoftevej.
Hver gang Kommunalbestyrelsen vælger at
omdanne grønne områder eller mindre intensivt bebyggede områder til intensivt bebyggede boligområder, mister kommunen noget af
sit attraktive grønne præg. Søren Iversen og
Allette Kielberg har svært ved at forstå, at
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Kommunen har foretaget en støjkortlægning og
efterfølgende udarbejdet en støjhandlingsplan i
2010. Disse kan ses på kommunens hjemmeside www.ltk.dk.

Imødekommes ikke.

Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme den nuværende grundejers ønske om at
øge den nuværende bebyggelsesprocent
væsentligt på bekostning af hensynet til de
borgere, der bor i kommunen, og som ønsker
at bevare Skovtoften som et grønt åbent
parkområde ud mod Hummeltoftevej.
9.2 Søren Iversen og Allette Kielberg mener lokalplanen bør forholde sig til planens påvirkning på miljøet på Hummeltoftevej.
Forslaget tillader 80 nye boliger som forventes
at medføre en væsentlig øget trafik, og dermed en yderligere støjbelastning af boligerne
på Hummeltoftevej. Vejstøj er yderst sundhedsskadelig. Der henvises til dokumentation
i en ny dansk undersøgelse fra marts 2011 og
en WHO undersøgelse fra april 2011.

Af støjhandlingsplanen fremgår, at ”Kommunen
vil prioritere indsatsen i forhold til at opnå den
størst mulige reduktion af boliger med mere end
68 dB Lden, samt i forhold til den største reduktion i støjbelastningstallet i forhold til investeringen.”.

Hummeltoftevej er ikke udpeget som særlig
Søren Iversen og Allette Kielberg henviser til
at støjkortlægning af Hummeltoftevej viser, at støjbelastet,
boligerne på Hummeltoftevej allerede i dag er
belastede med vejstøj, der langt overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Søren Iversen og Allette Kielberg henviser
desuden til at der i Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 er fastsat mål om at reducere vejstøjen for støjbelastede boliger, herunder dem
på Hummeltoftevej.
Nr. 10
Lise Wesenberg Jensen
I. H. Mundtsvej 15, 2. D
2830 Virum

Lise Wesenberg Jensen finder, at forslaget
tillader en alt for høj udnyttelse af området.
Hertil kommer yderligere trafikbelastning i
Sorgenfri.

En ændring af områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål fastsættes i kommuneplanlægningen. I november 2010 afholdt
kommunalbestyrelsen forhøring i henhold til
Planlovens § 23 c om en ændret anvendelse af
Skovtofte til boligformål.

Imødekommes ikke.

Sorgenfri fremstår i dag som et grønt kvarter
med meget lys og luft. Lise Wesenberg JenI marts 2011 godkendte Byplanudvalget et prosen mener, at denne karakter bør bevares,
hvorfor der ikke bør gives tilladelse til væsent- jektforslag for en ny boligbebyggelse på Skovlig udvidelser af boligmassen i området.
tofte og i marts 2011 godkendte økonomiudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantilLyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Lise Wesenberg Jensen finder ikke, at grundejere kan have en berettiget forventning om at
måtte ændre deres ejendommes karakter
grundlæggende, og at hensynet til områdets
eksisterende beboere bør veje tungere.

læg, der gav mulighed for en anvendelse af
området til boligformål.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Se endvidere bemærkninger under pkt. 7.1 og
pkt. 7.2 samt pkt. 3.2.

Lise Wesenberg Jensen protesterer imod at
Skovtofte ændrer karakter fra et grønt, åbent
parkområde til et tætbebygget boligområde.
Lise Wesenberg Jensen ønsker bebyggelsesprocent nedsat, så den ikke bliver væsentligt
højere end den nuværende.
Lise Wesenberg Jensen mener, at så mange
ekstra boliger må medføre en øget trafikbelastning i området, og dermed mere trafikstøj
m.v, hvilket ikke er en ønskelig udvikling.
Nr. 11
Lisbeth Ladefoged
Birger Ladefoged

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af pro11.1 Lisbeth og Birger Ladefoged finder det positivt, at de 3 historiske bygninger bevares og at jektforslag fra bygherren. Realdania har ikke
været kontaktet.
der etableres en offentlig tilgængelig sti til
Åmosen.
Se endvidere bemærkninger under pkt. 7.1 og
Skovtofte er et af de sidste grønne områder i pkt. 7.2
kommunen, der er bebyggelig. Grunden er en
grøn kile der forbinder Sorgenfri med Åmosen,
hvorfor den må behandles med stor varsom
hed. En bebyggelse på reelt 44 % for de bebyggelige områder og i op til 3 etager er alt for
massivt, og vil ændre området radikalt.

Imødekommes ikke.

Lisbeth og Birger Ladefoged efterlyser visioner, så man til gengæld for at miste noget
smukt natur kunne have fået et smukt og unikt
byggeri, som kunne have givet genklang i
nationen. Lisbeth og Birger Ladefoged spørger til om Realdania har været konsulteret.
11.2 Lisbeth og Birger Ladefoged mener ikke de
store flotte birketræer mod Hummeltoftevej
bør fældes, da de er livskraftige og kan stå
mange år endnu.
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249

I rapport af 8. april 2011 fra landskabsarkitekt
Imødekommes ikke.
vurderes tilstanden af størstedelen af træerne
på Skovtofte. Jf. rapporten er der rådangreb i
størstedelen af birketræerne på grund af forkert
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Henvendelse fra:

Resumé:
Lisbeth og Birger Ladefoged gør opmærksom
på at den østligste af avnbøgene er indtegnet
forkert på bilag 5. Den står 22 m vestlige dvs.
midt i den projekterede indkørsel.

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

beskæring. På den baggrund har forvaltningen
vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage
nyplantning af trærækken mod Hummeltoftevej
samtidig med opførelse af nybyggeri.
Bygherren vil lade landinspektøt indmåle træet.
Såfremt det ikke er korrekt indmålt vil kortbilag
5A blive justeret inden lokalplanens offentliggørelse.

Nr. 12
Sara og Thomas Facklamm
Skovtoftebakken 27
2830 Virum

Se bemærkninger under pkt. 7.2.

Imødekommes ikke.

12.2 Sara og Thomas Facklamm ønsker bebyggel- Se bemærkninger under pkt. 7.1.
sesprocenten sænket til maksimalt 20 %.

Imødekommes ikke.

12.1 Sara og Thomas Facklamm ønsker forslaget
ændret, så den tilladte bygningshøjde ikke
overstiger 1½ etage. Endvidere skal det sikres, at der alene opføres bygninger i 1 plan
mod naboer, uanset afstanden til skel.
De omkringliggende nabobebyggelser har
huse i 1 - 1½ etage. En reduktion vil sikre, at
den nye bebyggelse ikke virker for massiv i
forhold til de eksisterende områder. Der gøres opmærksom på at Skovtofte ligger hævet i
forhold til husene på Skovtoftebakken på
grund af niveauforskelle i terræn. Hvorfor end
dog 1½ plan vil virke markant.

Sara og Thomas Facklamm mener, at kælder
arealerne i den bevaringsværdige bebyggelse
bør indgå i bebyggelsesprocenten, hvis de
anvendes til fælleslokaler, idet de reelt fungerer som en slags udvidelse af beboernes egne
lejligheder/huse.
12.3 Sara og Thomas Facklamm ønsker forslaget
ændret, så den grønne kile opdeles i to kiler,
der placeres mod naboerne (Skovtoftebakken,
Biskop Monrads Vej). Dels vil man opnå reelt
indkig til hovedbygningen Ebenezer, dels vil
man lægge afstand til naboskel.
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249

Kommunalbestyrelsen har som grundlag for
forhøringsmaterialet og i grundlaget for lokalplanen fastsat den grønne kiles placering, idet
man ønsker at sikre udsigten til Ebenezer og
Åmosen fra Hummeltoftevej, samt etablering af
en offentlig tilgængelig sti fra Hummeltoftevej til
Åmosen.

Imødekommes ikke.
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Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Såfremt placeringen af de grønne kile opretholdes ønskes byggelinjen mod naboer øget
til 20 meter.
12.4 Sara og Thomas Facklamm ønsker nybyggeri
skal opføres som et klima- og miljørigtigt byggeri, idet der alene stilles krav til at bebyggelsen skal opføres som lavenergihuse efter de
krav der stilles i 2015, som stort set svarer til
opførelsestidspunktet. Kommunen bør som
minimum skille krav til at byggeriet skal opføres som lavenergi klasse 2, alternativt som
passivhuse.

I lokalplanen fastsættes, at nybyggeri skal opfø- res som lav energiklasse 1. Baggrunden er at
det i kommuneplan 2009 fastsættes, at der i
lokalplaner for større bolig- og erhvervsbebyggelser skal fastsættes bestemmelser om, at
byggeriet udføres som energiklasse 1.
Kommuneplanens bestemmelse er fastsat iht.
de definitioner der blev beskrevet i det daværende bygningsreglement.
Bygningsreglementet er siden blevet skærpet
på dette område, således at det daværende
energiklasse 2 nu indgår som standardkrav,
mens det daværende energiklasse 1 svarer
omtrent til Lavenergiklasse 2015.

12.5 Sara og Thomas Facklamm forventer, at der
stilles krav til bygherre om at p-pladser mv.
skal anlægges med en belægning, der sikre at
regnvand kan sive ned, alternativt fremlægger
en plan for hvordan spilde / regnvandsafledningen udbygges i nærområdet for at håndtere de ændrede mængder spilde/regnvand
som det foreslåede byggeri vil medføre.

Der vil i den detaljerede landskabsplan blive
arbejdet på at etabler grønne parkeringspladser. Det skal dog først afklares hvorvidt dette er
foreneligt med grundvandsinteresserne i området, idet biler kan lægge benzin og olie mv.

12.6 Sara og Thomas Facklamm forventer at belysningen på fællesarealer begrænses til et
minimum, så område bevarer sit naturpræg –
også om aftenen.

Se bemærkningerne under pkt. 7.4. Principper
for belysning fastsættes i forbindelse med godkendelse af landskabsplanen

12.7 Sara og Thomas Facklamm opfordrer kommunen til at indtænke konsekvenserne af det
omfattende nybyggeri i planer for daginstitutionsområdet. Der er allerede i dag et markant
kapacitetsproblem for de institutioner, der
findes i området.

Der forventes i lige så høj grad at flytte seniorer ind i området som børnefamilier. Med lokalplanen gives der mulighed for at den private institution kan genetableres på ejendommen. Der er
mulighed for at udvide kapaciteten med 6-8
børn i den nye institution.
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på et LAR – projekt, for bortledning af tagvand.
-

14/30

Henvendelse fra:
Nr. 13
Jan Katkjær
Hummeltoftevej 146
2830 Virum

Resumé:
13.1 Jan Katkjær mener, at forslaget strider i mod
de lokale interesser i området, og at det vil
være ødelæggende for det miljø og natur, der
er i hele området omkring Hummeltoftevej,
Sorgenfri.
Det foreslåede byggeri er i modstrid med den
nuværende fremtoning af hele området og vil
betyde en sænkning af niveauet for området,
herunder at det nu bliver høj rækkehusbebyggelse i en bastant ensartet form og farve.
Jan Katkjær oplyser, at han ikke gør indsigelse i mod lokalplanens formål om at muliggøre
en omdannelse af det tidligere Skovtofte Seminarium til et boligområde.

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.

Imødekommes ikke.

For så vidt angår forslag til bebyggelse af de
områder, der er omfattet af naturbeskyttelse,
kan det oplyses, at en lokalplan kan ikke uden
særlig hjemmel tilsidesætte anden lovgivning.
Tilladelser og dispensationer fra bestemmelser i
anden lovgivning kan ikke opnås ved bestemmelser om det i lokalplanen. Det gælder også,
selv om det er kommunalbestyrelsen selv, der
har kompetencen. Tilladelser efter anden lovgivning, der er nødvendige for lokalplanens
virkeliggørelse, skal behandles konkret efter de
regler, der er fastsat i særlovgivningen.

Få så vidt angår kommunens ansøgning om
mulighed for at reducere skovbyggelinjen kan
det oplyses, at Naturstyrelsen Roskilde i brev af
Jan Katkjær gør indsigelse mod højden af
15.7.2011 har oplyst, at man ikke kan imøderækkehusene og placeringen af byggeriet.
komme kommunens ansøgning om ophævelse
Nybyggeri bør være 1 etage, men næppe i 2
af skovbyggelinje (Naturbeskyttelseslovens §
etager, idet 2 etager vil overskygge de 3 be17), da der ikke foreligger en administrativ letvaringsværdige bygninger.
telse ved opførelse af én bygning, skovbørneJan Katkjær foreslår at nybygger spredes over haven. Styrelsen henviser i stedet til kommunes
dispensationsbeføjelse, jf. lovens § 65, stk. 3.
hele arealet, herunder også over delområde
.
5. Herved kan der med en bebyggelsesprocent på 20 stadig opnå en fornuftig bebyggelses og anvendelse af området, samtidig med
at det sikres, at områdets naboer ikke generes af højt byggeri, samt at de bevaringsværdige bygninger stadig vil være synlige i landskabet.
Ingen af boligerne bør være højere end 2
etager, og med en maks. højde på 8,5 m.
Bygninger med denne højde bør ikke være
tættere end 15 meter fra skel, af hensyn til
ikke at genere eksisterende naboer, og mod
Hummeltoftevej, for at tilpasse sig kvarterers
generelle grønne udseende med lav bebyggelse. Samtidig vil det også sikre formålet
med at lade de bevaringsværdige bygninger
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Kommunalbestyrelsen har som grundlag for
forhøringsmaterialet og i grundlaget for lokalplanen fastsat at offentligheden skal have adgang til Åmosen via det nye parkområde

Imødekommes ikke.

Grundlag for beregning af bebyggelsesprocent
på en ejendom er fastsat i bygningsreglementet. Byggelovgivningens regler om beregning af
grundens størrelse, bebyggelsesprocent og
bebyggelsens højde, kan ikke fraviges ved en
lokalplan. Bebyggelsesprocenten beregnes af
grundens samlede areal.

Imødekommes ikke.

stå, så man kan se dem
Ved at bygge tæt samt højt mod naboerne og
mod Hummeltoftevej vil områdets karakter
ødelægges og det vil have en væsentlig negativ betydning for kvaliteten af det samlede
område samt have en væsentlig negativ indflydelse på vurderingen af ejendommenes
værdi i området
13.2 Jan Katkjær ønsker ingen offentlig adgang/sti
over området. Jan Katkjær finder det prisværdigt at der udlægges et større grønt område,
men det ville være mere hensigtsmæssigt at
bebyggelsen på Skovtofte-området blev jævnere fordelt.
Jan Katkjær har noteret sig forslaget om en
offentlig sti til skoven, men finder det ikke
relevant, idet der ca. 50 m længere mod vest i
forlængelse af Biskop Monradsvej er direkte
adgang til skoven, så vel som der ca. 200 m
mod øst fra Hummeltoften båder er adgang til
skoven for gående og cyklister.
13.3 Jan Katkjær gør indsigelse i mod bebyggelsesprocenten i delområde 1 og 2. Den er alt
for høj i forhold til de omkringliggende parcelhuse. Ved beregning af bebyggelsesprocent
bør der tages udgangspunkt i hele området,
delområder 1-5, og herefter benytte en bebyggelsesprocent på max 20 %, som tidligere
meddelt af kommunalbestyrelsen.

Se endvidere bemærkninger under pkt. 7.1.
13.4 Jan Katkjær ønsker, at så mange som muligt
af de nuværende levende hegn og træ bevares på området.
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Mange af de karakteristiske gamle træer på
ejendommen kan ikke bevares, idet de står
hvor nybyggeri skal opføres. Ved udarbejdelse
af landskabsplan (Bilag 5A og 5B) er de resterende karakteristiske træer udpeget bevaringsværdige.

Er delvist imødekommet.
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Henvendelse fra:
Nr. 14
Skovtoftebakken grundejerforening,
v/ Formand
Kristin Skov-Spilling
Skovtoftebakken 49
2830 Virum

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

14.1 Skovtoftebakken grundejerforening undrer sig Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
over at kommunalbestyrelsen i så høj grad
som det er tilfældet varetager ejerens og bygherrens interesse frem for kommunens borgeres interesse.

Teknisk Forvaltnings forslag:
Imødekommes ikke.

Skovtoftebakken grundejerforening gør indsigelse mod lokalplanen og foreslår, at,
- bebyggelsesprocenten sænkes til 20,
- der maksimalt bygges i 1 plan mod naboskel
- der maksimalt bygges i 1 plan mod Åmosen

Nr. 15
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
v/ formand
Hans Nielsen
Kastanievej 4 B, st. mf.
2800 Kgs. Lyngby
45889455

15.1 Danmarks Naturfredningsforening finder, at
den ca. 49.000 m2 store ejendom Skovtofte
på Hummeltoftevej 139-145 både rummer
store landskabelige og kulturhistoriske værdier. De landskabelige værdier er knyttet til
beliggenheden ved Lyngby Åmose og den
vidtstrakte udsigt fra Hummeltoftevej over de
grønne plæner til parken og skovbevoksningerne omkring hovedbygningen ”Ebenezer”
og palæerne ”Zoar” og ”Pella”.

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.

Imødekommes ikke.

Skovtofte er mod øst omgivet af Skovtoftebakken, der har en lav bebyggelse med parcelhuse i ét plan, mod syd af Lyngby Åmose
og mod vest af Biskop Monrads Vej, der er en
bebyggelse med parcelhuse i typisk 1½ plan.
Både bebyggelsen øst og vest for Skovtofte er
grønne bebyggelser med mange træer.
Lokalkomiteen finder, at den ny boligbebyggelse både skal respektere de kulturhistoriske
bygninger, områdets landskabelige værdier
og de omkringliggende boligkvarterer.
Lokalkomiteen anmoder på den baggrund
kommunalbestyrelsen om at ændre lokalplanen, så nybyggeriet på Skovtofte højst bliver i
2 etager. Desuden skal bebyggelsesprocenten nedsættes i byggefelterne, så den ikke
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

bliver væsentligt større end i de omkringliggende boligkvarterer.
Nr. 16
Bygningskultur Foreningen
V formand
Anne Mette Kolringen
Christiansrovej 2
2930 Klampenborg

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
16.1 Skovtofte har en meget stor kulturhistorisk
fortælleværdi, og foreningen er derfor tilfreds
med, at de tre historiske bygninger Ebenezer,
Zoar og Pella udpeges som bevaringsværdige
med en høj bevaringsværdi (3). De tre bevaringsværdige bygninger har været rammer for
et stykke usædvanligt forsorgshistorie for
unge fra 1896 og frem til 2009 først i filantropisk og senere i offentlig regi.

Imødekommes ikke.

Foreningen lægger imidlertid også stor vægt
på, at den nye bebyggelse får en højde og en
bebyggelsestæthed, der både respekterer de
tre historiske bygninger og de tilstødende
boligområder.
De tilstødende boligområder har typisk en
bebyggelsesprocent på 10-20, og er mod øst i
1 plan og mod vest hovedsageligt i 1-1½ plan,
mens den ny bebyggelse hovedsagelig opføres i 3 plan og får en langt højere bebyggelsesprocent.
Foreningen anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen om, at den nye bebyggelse
bliver i maksimalt 2 plan både af hensyn til
oplevelsen af de historiske bygninger og af
hensyn til højden og bebyggelsestætheden i
de tilstødende boligområder.
16.2 Foreningen anmoder endvidere om, at det i
lokalplanen sikres, at renoveringen af de tre
bevaringsværdige bygninger og deres indretning til boliger er afsluttet, før den nye bebyggelse tages i anvendelse, så der ikke opstår
risiko for, at renoveringen og indretningen til
boliger bliver udskudt på ubestemt tid.
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Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for Imødekommes ikke.
ejere og brugere af de ejendomme, som planen
omfatter. Der er dog ikke knyttet nogen handlepligt til en lokalplan. En virkeliggørelse af planen, forudsætter derfor, at grundejeren kan og
vil opføre bebyggelsen. Hvis en plan ønskes
realiseret, må dette ske ved ekspropriation (hvis
betingelserne herfor er opfyldt).
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Der vurderes ikke at være nogen planlægningsmæssig begrundelse for at fastsætte at
eksisterende bebyggelse skal være indrettet til
boliger, før i brugtagen af ny bebyggelse kan
finde sted.
Nr. 17
17.1
Janni og Søren Brogaard Lolle
Hummeltoftevej 140
2830 Virum

Janni og Søren Brogaard Lolle oplyser, at
forslaget vil medføre en væsentlig forringelse
af deres udsyn mod Skovtofte.
Janni og Søren Brogaard Lolle gør indsigelse
mod byggelsesprocenten og ønsker at det
fastsættes, at der ikke må bygges i mere end
en etage (maks 6.5m) mod naboskel, uanset
afstanden til naboskel.
Janni og Søren Brogaard Lolle foreslår endvidere, at der ikke tillades byggeri i mere end 2
etager (maks 8.5m) på den resterende del af
grunden.

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.

Imødekommes ikke.

Lokalplanbestemmelserne er udformet ud fra
en helhedsvurdering.
De almindelige bestemmelserner i bygningsreglementet bygger også på at der skal ske en
helhedsvurdering ved fastlæggelse af bebyggelsens højde og etageantal. Dette skal ske
under hensyntagen til forholdet mellem bebyggelsens højde og afstand til anden bebyggelse
og friarealer på samme grund samt nabobebyggelsen og dennes friarealer, vej og sti med
henblik på at sikre tilfredsstillende lysforhold og
forhindre væsentlige indbliksgener.
De normale bestemmelser om byggeret går på,
at højden af byggeri mod naboen maksimalt må
være 1,4 x afstanden til skel. Nybyggeri i en
afstand af 10 m fra naboskel ville således kunne opføres i op til 14 m.

17.2

Janni og Søren Brogaard Lolle kræver, at
kommune og / eller bygherre etablerer 30 km
hastighedszone, fodgængerovergange og
hastighedsnedsættende foranstaltninger
(bump eller andre chikaner) omkring overkørslerne til Skovtofte. Disse foranstaltninger ønskes udført så det ikke forringer parkeringsforholdene for gæster til de eksisterende villaer på Hummeltoftevej (nr 134-142).

Hummeltoftevej er en primær trafikvej. De primære trafikveje defineres som trafikveje, der
skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen. Den tilladte hastighed på primærveje er i byområderne 50 km/t

Imødekommes ikke.

Den eksisterende trafiksanering består af helleanlæg (støttehelle) ved Buskevej, Kaplevej og
Kongestien. Disse er etableret indenfor de seneste 10 år. Anlægget ved Buskevej er etableret i forbindelse med sikring af skolevej.
Et spørgsmål om hvorvidt port ved overgangen
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

mellem den facadeløse strækning på Hummeltoftevej (vest) skal fremmes, sendes til behandling i TMU. Herudover er der ingen aktuelle
planer om yderligere tiltag på Hummeltoftevej.
17.3

Nr. 18
Ivar B. Jessen
Hummeltoftevej 157
2830 Virum

Janni og Søren Brogaard Lolle kræver at
udendørsbelysning på både terræn og bygninger udføres som lav parkbelysning med
nedadrettet lyskegle.

18.1 Ivar B. Jessen afviser både kommueplantillæg
10/2009 og lokalplanforslag 229, da de begge
afviger væsentligt fra kommunens intentioner
for området fremsat i forbindelse med forhøringen.

Der skal udarbejdes en detaljeret landskabsplan, på baggrund af bestemmelserne fastsat
under lokalplanens pkt. 10, herunder belysning.
Principperne er fastsat på bilag 5 B.
I henhold til kommuneplanens generelle rammer er det tilladt at etablere børneinstitutioner i
boligområderne.

Imødekommes ikke

Forslaget til ændring af kommuneplanen betyder, at der skal udarbejdes ny rammeændring
Ivar B. Jessen forslår, at der udarbejdes et nyt og ny lokalplan.
kommuneplantillæg, der består af 3 områder:
Kommunalbestyrelsen besluttede i august
2009, som en konsekvens af ændringerne i
Område 1. Spurvehuset. Rammerne ønskes
ikke ændret i forhold til gældende bestemmel- Bygningsreglement 2008 generelt at sættes
bebyggelsesprocenterne op i Kommuneplan
ser.
2009, idet der generelt ingen planlægningsmæssig begrundelse er for at fastsætte en bygOmråde 2. Skovtofte syd. Den sydlige del af
geret mindre end byggelovgivningen tillader.
Skovtofte. Det foreslås, at her kun må være
bevaringsværdige bygningerI område. Det
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de
skal således ikke være tilladt at etablere en
indkomne indsigelser i forbindelse med forhøbørneinstitution i området og heller ikke de
ringen om ændring af kommuneplanen, og på
nye rækkehuse ved Ebenezer. Herved undgås ændring af fortidsmindebeskyttelseslinjen. baggrund af et konkret projekt til bebyggelse af
ejendommen i forbindelse hermed, besluttet at
Desuden reduceres trafikken på adgangsvereducere bebyggelsesprocenten til 22 under ét
jen langs naboskel mod vest.
på ejendommen af hensyn til områdets bebyggelses- og landskabskarakter.
Ivar B. Jessen er imod reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjerne, da det ikke opfylForvaltningen vurderer, at forslaget ikke indeder Folketingets formål om at beskytte natuholder en tilstrækkelig planlægningsmæssig
ren og mindesmærkerne, som er karakteribegrundelse for at sænke bebyggelsesprocenstisk for det danske landskab
ten på ejendommen yderligere. Se endvidere
Område 3. Skovtofte Nord. Området foreslås bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
bebygget med nybyggeri i max. 1½ etage og
Vedrørende reduktion af fortidsmindebeskyttelmed en bebyggelsesprocent på 22 beregnet
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

ud fra områdets areal.

seslinjen på ejendommen har Naturstyrelsen
Roskilde i brev af 15. juli 2011 oplyst, at man er
indstillet på at ophæve naturbeskyttelseslovens
fortidsmindelinjer omkring fortidsminderne Birkehøj og Lindehøj, dog ikke helt med samme
udstrækning som ansøgt. Det er dog fortsat
muligt at realisere lokalplan forslaget i sin nuværende form.

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
18.2 Ivar B. Jessen gør indsigelse mod bebyggelsesprocenten, da den er baseret på hele
ejendommens areal. Reelt svarer bebyggelsestætheden til en bebyggelsesprocent på 50.
Resultatet er en bebyggelse i 3 etager, der
adskiller sig væsentligt fra omgivelserne og
medføre gener for naboer i form af indkig i
huse og haver.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Imødekommes ikke.

18.3 Ivar B. Jessen mener ikke at den grønne kile Forvaltningen vurderer, at den grønne kile vil
giver mulighed for et indkig til skoven, som
give mulighed for udsyn til Ebenezer og Lyngby
beskrevet i forhøringsmaterialet, da bebyggel- Åmose.
sen ikke er transparent og ikke har punkthus
karakter.
18,4 Ivar B. Jessen mener ikke at lokalplanen er i
overensstemmelse med kommuneplantillæget
i det det tillades placeres huse i 3 etager med
gavl mod Hummeltoftevej.

Kommunalbestyrelsen har ud fra en arkitektonisk vurdering ønsket, at rækkehus i hver sammenhængende række får samme højde, hvorfor
gavl på rækkehuse i 3 etager tillades mod
Hummeltoftevej.
Formålet med kommuneplanens bestemmelse
om at nybyggeri mod Hummeltoftevej ikke må
overstige 2 etager er, at bebyggelsen mod
Hummeltoftevej skal fremstå i 2 etager. Facader på de 10 huse mod Hummeltoftevej er afgørende for bebyggelsens fremtræden mod vej,
hvorimod 1 gavl i henholdsvis byggefelt 1 og
byggefelt 2 ikke er afgørende. Det vurderes på
den baggrund ,at lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen.

18.5 Ivar B. Jessen mener ikke, at bebyggelsen
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Begrebet parkbebyggelse udsprang af den
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Henvendelse fra:

Nr. 19
Thomas og Maria Kähler
Hummeltoftevej 155
2830 Virum

19.1

Esben og Anne Mette DissingImmerkær
Biskop Monrads Vej 5
2830 Virum
v/ Magnussons Advokatfirma
Elisabeth Tran

19.2

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

lever op til forhørinsmaterialets beskrivelse af,
at bebyggelsen skal være en parkbebyggelse,
idet den eksisterende beplantning indenfor
byggefelt 1 og 2 fjernes for at give plads til
nybyggeri.

modernistiske byplanlægnings idealer om funktionsadskilte kvarterer i en åben, luftig by, hvor
der er lige adgang til lys, sol og friarealer for
alle. Tidlige eksempler for park- og stokbebyggelse i Danmark er Ryparken (1932) og Blidah
Park (1934-35) ved København og Strandparken (ca. 1935) i Århus.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Imødekommes ikke.
Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
Beboerne på Hummeltoftevej 155 og Biskop
Monrads Vej 5 ønsker etageantallet reduceret
til 1 for al nybyggeri, idet der ikke tages tilAngående beskrivelsen af bebyggelsen kan det
strækkelig hensyn til de omkringliggende viluddybes, at Byggeloven ikke længere opererer
laområder.
med en differentiering af om en bygning er i én
etage med udnyttelig tagetage (1½ plan) og 2
Det påpeges, at kommunalbestyrelsen ikke
fulde etager (2 plan) Begge betegnes som 2
efterlever planens hovedformål om at skabe
etager rent byggeteknisk (krav til brand, isoleen grøn kile og en parkbebyggelse. Nybygge- ring m.m.).Det samme gør sig gældende for
riet bliver for massivt og dominerende set fra
huse i to etage med udnyttelig tagetage (2½
villaområderne, og den grønne kile vil ikke
plan) og 3 fulde etager (3 plan), hvor begge
skabe nogen fornemmelse for landskabsrum
betegnes som værende i 3 etager.
for de eksisterende villaer, og udsyn til de
grønne områder og den bevaringsværdige
I den fysiske planlægning skelnes der derimod
bebyggelse fjernes definitivt.
mellem 1½ og 2 etager og mellem 2½ og 3
etager, som et udtryk for den fysiske udformSubisidiært foreslås at etageantallet reducening.
res til 2, når al bebyggelse mod naboskel
reduceres til 1 etage. Der skal ikke sondres
1½ plan og 2½ plan er en arkitektonisk definitimellem om boligerne opføres indenfor eller
on for en beboelse med henholdsvis stueetage
udenfor en afstand på 10 m fra naboskel.
og en udnyttelig tagetage, og stueetage, 1. sal
og en udnyttelig tagetage, hvor trempelhøjden i
Tertiært foreslås at etageantallet reduceres til tagkonstruktionen ikke overstiger 1 m. Bebyg1, undtagen for bebyggelse mod Hummeltof- gelse i 1½ og 2½ etage har typisk en lavere
tevej.
højde end bebyggelse med 2 og 3 fulde etager.
Desuden bestrides beskrivelsen i lokalplanredegørelsen om, at boliger i 3 etager vil fremtræde som 2 etager set fra en bestemt vinkel,
idet boliger i 2 etager har en højde på 8,5 m
og boliger i 3 etager har en højde på 10,5 m.
Beboerne på Hummeltoftevej 155 og Biskop
Monrads Vej 5 ønsker at der også etableres
en grøn kile fra naboskel mod Biskop Mon-
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Forslaget omfatter en væsentlig ændring af
hovedidéen i det godkendte projektforslag,
samt en væsentlig reduktion af antallet af nye

Imødekommes ikke.
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Henvendelse fra:

19.3

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

rads Vej, gående på tværs til midten af grunden. Dette vil betyde, at både beboere fra de
omkringliggende villaområder samt beboere
fra den nye bebyggelse vil få gavn af det
grønne kileområde og bedre udsyn til det
grønne parkareal i delområde 5.

rækkehuse.

Beboerne på Hummeltoftevej 155 og Biskop
I henhold til pkt. 6.6.1 må der etableres et skur
Monrads Vej 5 ønsker klarhed om hvorvidt der på hver ejendom, og den tilladte placering af
kun må etableres 1 skur på hver ejendom.
skure fremgår af bilag 5 A og 5 B jf. pkt. 6.2.1.
Det er ikke tilladt at etablere ydereligere skure.

Teknisk Forvaltnings forslag:

-

Efter reglerne i bygningsreglementet medregnes integrerede skure i bebyggelsesprocenten,
mens fritliggende skure ikke medregnes. De 43
skure, der integreres med rækkehusene har et
samlet areal på ca. 215 m² svarende til en
bebyggelsesprocent på ca. 0,4.
19.4

Nr. 20
Mette Friis
Kaplevej 75,
2830 Virum

Beboerne på Hummeltoftevej 155 og Biskop
Monrads Vej 5 anmoder om en redegørelse
for, at der er tilstrækkelig kapacitet i kloaknettet til at bortlede regnvand fra ejendommen i
tilfælde af kraftige skybrud, så der forebygges
mod oversvømmelser.

19.5

Beboerne på Hummeltoftevej 155 og Biskop
Monrads Vej 5 oplyser, at man tager forbehold for at gøre naboretlige indsigelser gældende efterfølgende for så vidt angår den
øgede risiko for at aktiviteten på adgangsvejen vil skaber gener for beboerne.

20.1

Mette Friis finder umiddelbart at byggeriet ser
nydeligt ud, men opfordrer til at der reelt skrives hvordan det bygges: Hvorfor ikke ”sorte
tage”. Der skrives mørke tage.

Ejendommen er omfattet af gældende spildevandsplan. Henvendelse herom kan ske til
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
Strategiplan for udbygningen af afløbssystemet
i Lyngby -Taarbæk Kommune kan ses på forsyningsselskabets hjemmeside.
-

-

-

Nybyggeri skal opføres med tage i en mørkegrå nuance, i det sorte tage vurderes at være for
”hård” kontrast til de hvide facader.
Se endvidere bemærkninger under pkt. 7.2.

Mette Friis gør opmærksom på, at der kun er
6 huse i 1 plan. I lokalplanen omtales, at rækkehusene i 1 plan bliver særligt ældreegnede.
Mette Friis mener, at der vil være flere end 6
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

Landskabsplanen er godkendt som en del af
lokalplanen.

Imødekommes ikke.

pensionister evt. med ægefælle fra området,
som er interesseret i at bo på Skovtofte.
Der er 10 rækkehuse i 2 plan og 37 stk. i 3
plan, hvilket Mette Friis syntes er for meget.
20.2

Mette Friis forstår ikke hvorfor bygherren skal
bestemme placering og hvilke træer, der skal
plantes mellem husene??
Mette Friis finder det ikke hensigtsmæssigt at
plante kirsebær og/eller paradisæbler i en
række foran alle 1 plans husene, idet disse
haver vender mod vest. Uanset træerne ikke
bliver så høje, så giver et hvert træ på mere
end 2 m skygge i en lille have, hvor afstand
fra hæk til vinduer ikke er stor.

Planen er drøftet med forvaltningen. Principperne i landskabsplanen med lave træer i
gårdrummene foreslås fasthold, dels for at sikre
at p-pladserne fremstår grønne og dels får et
rummeligt element – ”et tag”.
Forslag fra Mette Friis om anvendelse af frugttræer videregives til bygherren.

I stedet for japanske kirsebærtræer foreslås
anvendt frugttræer, som både blomstrer og
giver frugt f.eks. lave frugttræer som rigtige
kirsebær, lavstammede valnøddetræer, morbærtræer m.v.
20.3

Mette Friis mener, at vinduer fra gulv til loft
kan give gener for beboerne i form af indblik.

De kommende beboere kender vilkårene for
byggeriet når de flytter ind, herunder bebyggelsens ydre fremtræden, vedligeholdelsespligten
Mette Friis finder det ikke rimeligt at beboerne på den offentlige sti og evt. vedligeholdelses
på Skovtofte skal vedligeholde sti den offentli- udgifter til bl.a. tage.
ge tilgængelige sti på ejendommen.

-

Mette Friis mener, at de mørke tage ad åre vil
bliver grønne med vækster.

20.4

Mette Friis spørger til om ikke al nybyggeri
skal leve op til energikrav 2015.
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Krav i bygningsreglementet gælder, hvis ikke
andet er bestemt. Kommunalbestyrelsen har i
kommuneplan 2009 fastsat, at der i lokalplaner
for større bolig- og erhvervsbebyggelser skal
fastsættes bestemmelser om, at byggeriet udføres som energiklasse 1. Kommuneplanens
bestemmelse er fastsat iht. de definitioner der
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Henvendelse fra:

20.5

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Mette Friis finder det vigtigt, at der anvendes
vandbesparende elementer og armaturer
samt ønsker at der sker genbrug af regnvand
til toilet og vask og andet fornuftigt.

blev beskrevet i det daværende bygningsreglement. Bygningsreglementet er siden blevet
skærpet på dette område, således at det daværende energiklasse 2 nu indgår som standardkrav, mens det daværende energiklasse 1 er
omdøbt til Lavenergiklasse 2015.
.
Imødekomme ikke
Der kan kun optages bestemmelser i en lokalplan om de forhold der er fastsat i Planlovens §
15. Der kan ikke optages bestemmelser om
vandbesparende elementer og armaturer.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Efter Planloven kan der fastsættes bestemmelser om genanvendelse af regnvand til toilet
samt tøjvask. Kommunalbestyrelsen har i
kommuneplan 2009 ikke ønsket at udnytte
denne mulighed bl.a. pga. at dette kræver dobbelt rørføring.
Nr. 21
Kongestiens Grundejerforenin
v/ Anne Bie
Kaj Terkelsen
Kongestien 3
2830 Virum

21.1

Kongestiens Grundejerforening protesterer
mod højden af bebyggelsen beliggende mod
Skovtoftebakken og mod Biskops Monrads
Vej samt mod højden af 2 bygninger mod
Hummeltoftevej.
Kongestiens Grundejerforening oplyser, at
man prioriterer en lavere bygningshøjde mod
naboer og Hummeltoftevej højere end et bredt
kig til Ebenezer til ære for bilister.

Se bemærkninger under pkt. 7.1 og pkt. 7.2.
Med hensyn til en redegørelse om spørgsmål til
den politiske proces i forbindelse med kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen opfordres grundejerforeningen til at kontakte forvaltningen herom.

Kongestiens Grundejerforening bifalder at
- området omdannes til boligbebyggelse af høj
arkitektonisk kvalitet
-at der etableres en offentlig sti, uden at dette
vil give gener for naboer på Skovtoftebakken
og Biskop Monrads Vej.
- de bevaringsværdige bygninger renoveres
- der etableres en skovbørnehave
Kongestiens Grundejerforening bifalder ikke,at der savnes en politisk begrundelse for
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

de angivne principper for byggeri i 3 etager og
for at afvige de almindelige højdegrænseregler for nybyggeri i området som er angivet i
lokalplan 134 for Skovtofte.
Desuden stilles en række spørgsmål til den
politiske proces i forbindelse med kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen.

Nr. 22
Rikke og Martin Dawids
Virum Stationsvej 199
2830 Virum

21.2

Kongestiens Grundejerforening foreslår, at
byggeri i én etage mod naboskel som minimum skal placeres i en afstand på 10 m fra
naboskel.

Se bemærkninger under pkt. 6.1.

21.3

Kongestiens Grundejerforening finder at de
Teknik- og miljø udvalget har i forbindelse med
nye overkørsler til Hummeltoftevej i færdsels- godkendelse af lokalplanforslaget godkendt
sikkerhedshenseende er uforsvarlig.
ændringerne, under forudsætning af at bygherren afholder udgifterne hertil.

22.1

Rikke og Martin Dawids mener, at den foreslåede bebyggelse bliver for høj, og at den
foreslåede bebyggelsesprocent er for høj og
skal nedbringes. Det er helt uacceptabelt og
ødelæggende for områdets karakter med en
ny bebyggelse på 2-3 etager på Skovtofte.

Se bemærkninger under pkt. 7.2.

Imødekommes ikke.

Størstedelen af de nye bygninger er i 3 plan,
og mange af disse tænkes placeret tæt på de
eksisterende 1-planshuse i det omkringliggende villakvarter. Den nye bebyggelse vil
således være markant forskellig fra det omgivende kvarters eksisterende bygninger (altovervejende 1-planshuse).
Den nuværende lokalplan 134 sikre, at bebyggelses- og landskabskarakteren bevares.
Det burde ikke være nødvendigt at tillade
bebyggelse højere end 1-1½ etage for at opnå samme antal boliger som den gældende
lokalplan 134 giver mulighed for. Nybyggeri i
1-1½ etage svarer til den omkringliggende
Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

bebyggelse er på 1-1½ etage
Rikke og Martin Dawids opfordrer på det kraftigste kommunalbestyrelsen nedsætter bebyggelsesprocenten og dermed sikrer, at den
nye bebyggelse vil være i harmoni med det
kvarter, hvori den placeres.
22.2

Det vurderes, at lokalplanens illustrationer samt Imødekommes ikke.
Rikke og Martin Dawids mener, at det er en
bilag 6 – 9 gier et tilfredsstillende indblik i bevæsentlig mangel ved lokalplanforslaget, at
byggelsens højde.
der ikke er udarbejdet 3D-illutrationer, som
viser den påtænkte bebyggelse i sammen
med de eksisterende omgivelser (et 1-plans
villakvarter). Rikke og Martin Dawids opfordrer
til at sådanne illustrationer udarbejdes.
Lokalplanforslaget indeholder på bilag 3 en
tegning, der viser byggefelterne med de påtænkte højder og den omkringliggende bebyggelse, men da der er tale om en plan får
man ikke noget visuelt indtryk af højdeforskellene.

Nr. 23
Grundejerforeningen Biskob
Monrads Vej
v/ Morten Halfdan Rasmussen

23.1

Se bemærkninger under pkt. 7.1.

Imødekommes ikke.

Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
Se bemærkninger under pkt. 7.2.
appellerer til at bebyggelse maksimalt udføres
i 2 etager.

Imødekommes ikke.

Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
finder at nybyggeriet er af en så voldsom beskaffenhed, at det vil få en dramatisk indvirkning på lokalområdet. Byggeriet vil i kraft af
sin tæthed og højde markant adskiller sig fra
de omkringliggende boligområder.
Grundejerforeningen appellerer til at rammerne for den nye bebyggelse tilnærmes de
rammer som gælder for de omliggende beboelsesområder. Grundejerforeningen foreslår,
at den maksimale bebyggelsesgrad for hvert
delområde maksimalt bliver 30 %

23.2

Hvis ønsket ikke imødekommes ønsker
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Henvendelse fra:

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

En del af ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslinjer. Der er ingen fredede områder
på ejendommen Se bemærkninger under pkt.
7.1.

-

grundejerforeningen som minimum at lokalplanforslaget bringes i overensstemmelse
med kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning om at nybyggeri ikke må overstige 1
etage mod naboskel. Grundejerforeningen
finder det uacceptabelt, at formuleringen er
ændret til (tilføjet)”hvis nybyggeri ligger tættere på skel end 10 m”. Grundejerforeningen
finder nybyggeri i 3 etager (10,5 m) uhyre
voldsomt kun i en afstand på 10.1.m.
Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
mener ikke det er korrekt, at skrive ”at bevaringsværdien af hovedbygningen vil højnes
ved at bygningen fritlægges. Der er kun tale
om en åbning på 18 m ud af den 205 m lange
grund mod Hummeltoftevej, og de bygninger
der nedrives erstattes straks af nye bygninger
i 3 etager. Hvis bygningen ønskes fritlagt skal
den nye bebyggelse være mere åben og
maksimalt i 2 etager (Der er vedlagt 2 illustrationer heraf).
Desuden gør grundejerforeningen indsigelse
imod at etagehøjden mod Hummeltoftevej er
ændret for til 3 etage for huse med gavl mod
Hummeltoftevej. Udover et bastant udtryk
finder man at sondringen mellem facade og
gavl er i strid med kommuneplantillæg
10/2009.
23.3

23.4

23.5

Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
finder det uacceptabelt, at den reelle bebyggelsesprocent på over 50 % ved at søge eksisterende fredningslinjer ophævet og beregne
bebyggelsesprocent for alle delområder under
ét.
Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
mener ikke at det fremgår tydeligt, at der kun
må etableres et skur pr. bolig samt ét fællesskur.
Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
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Forvaltningen vurderer, at dette tydeligt fremgår af henholdsvis pkt. 6.6.1 og 6.6.2

Ved en fejl er det sydvestlige byggefelt (nord for Imødekommes.
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Henvendelse fra:

Nr. 24
Forældregruppen
Skovbørnehaven Mariehønen

Nr. 25
Sabine Trouman og Matias
Vested Madsen
Hummeltoftevej 164
2830 Virum

Resumé:

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

Teknisk Forvaltnings forslag:

ønsker oplyst om man planlægger nybyggeri i
1-etage eller 3 etage i det sydlige byggefelt
mod Biskob Monrads Vej, idet byggefeltet
giver mulighed for 3 etager, mens der på bilag
5 er vist nybyggeri i 1 etage. Grundejerforeningen ønsker som nævnt nybyggeri i 1 etage
mod naboskel.

Pella) angivet til 3 etager på bilag 3. Det foreslås, at bilag 3 ændres, så etageantallet i byggefeltet reduceres til 1 etage svarende til de
øvrige bilag, hvor denne bebyggelse er i én
etage.

Bilag 3 ændres, så etageantallet i det
sydvestlige byggefelt (nord for Pella)
reduceres til 1 etage.

23.6

Grundejerforeningen Biskob Monrads Vej
forventer at kommunen og bygherren tager
højde for at regnvand, der hidtil er sivet ned i
græsset, nu vil blive afledt til kloak.

Nybyggeri skal overholde den gældende spildevandsplan.

24.1

Forældregruppen i den private skovbørnehave er meget glade for at skovbørnehaven er
tiltænkt en ny placering på Skovtofte. Skovbørnehaven Mariehønen. Såfremt der skulle
opstå problemer i forhold til den planlagte
placering ønsker man, at der i lokalplanen
tages højde for en anden placering eventuelt i
palæet Zoar.

Naturstyrelsen Roskilde har i brev af 15.7.2011 oplyst, at man ikke kan imødekomme kommunens ansøgning om ophævelse af skovbyggelinje (Naturbeskyttelseslovens § 17), da der ikke
foreligger en administrativ lettelse ved opførelse
af én bygning, skovbørnehaven. Styrelsen henviser i stedet til kommunes dispensationsbeføjelse, jf. lovens § 65, stk. 3.

Forældregruppen understreger at det vil være
med til at sikre institutionspladser til de nye
boliger, hvilket man er sikker på vil være attraktivt for de nye familier.

Bygherren skal derfor fremsende en dispensationsansøgning til kommunen i forbindelse med
ansøgning om byggetilladelse til en børneinstitution på ejendommen, hvorefter kommunalbestyrelsen vil behandle sagen.

25.1

Se bemærkninger under pkt. 3.1.
Sabine Trouman og Matias Vested Madsen
gør indsigelse mod det planlagte byggeri på
Skovtofte, da de dagligt er generet af trafikken på Hummeltoftevej. Sabine Trouman og
Matias Vested Madsen vurderer, at nyggeri på
Skovtofte vil skabe endnu mere trafik på vejen
og deraf yderligere støjgener.

-

Spørgsmålet om hvorvidt port ved
overgangen mellem den facadeløse
strækning på Hummeltoftevej (vest) og
boligområdet (ved Virum Stationsvej)
skal fremmes, foreslås oversendt til
behandling i Teknik- og miljøudvalget.

Sabine Trouman og Matias Vested Madsen
oplyser, at man støtter naboernes indsigelse
og løsningsforslag (Hummeltoftevej 166 og
Hummeltoftevej 172) om at der etableres en
vejport på Hummeltoftevej, som en del af
løsningen på problemet med den hurtige traLyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 29.8.2011. sags nr. 20110110249
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Nr. 26
Nina Viberg Sørensen
Hans Bødker Sørensen
Skovtoftebakken 33
2820 Virum

Resumé:

26.1

26.2

Teknisk Forvaltnings kommentarer:

fik. Sabine Trouman og Matias Vested Madsen finder at dette vil være et rimeligt tiltag fra
kommunens side i forbindelse med realisering
af nybyggeri på Skovtofte.
Nina Viberg Sørensen og Hans Bødker SøForvaltningen vurderer, at det bør være umidrensen finder forslag til placering af legeplads delbart tilladt at opsætte lys på terrasser, så
i delområde 5 er en god løsning.
disse også kan anvendes om aftenen.
Nina Viberg Sørensen og Hans Bødker Sørensen foreslår at der ikke må opsættes udvendig belysning på og ved bygninger ud mod
delområde 5 og på facader mod naboer på
Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej.
Nina Viberg Sørensen og Hans Bødker Sørensen oplyser, at man har fjernet en gammel
tjørnehæk i naboskel mod Skovtofte, og at
man ikke ønsker at etablere et nyt levende
hegn. Der er delvist opsat trådhegn.

Teknisk Forvaltnings forslag:

Imødekommes ikke.

Forvaltning foreslår at lokalplanens bestemmel- ser om etablering af levende hegn i naboskel
ikke ændres. Evt. dispensationsansøgning skal
fremsendes særskilt til bygningsmyndigheden
efter lokalplanen er endelig godkendt i kommunalbestyrelsen.

Nina Viberg Sørensen og Hans Bødker Sørensen ønsker at deres henvendelse betragtes som en dispensationsansøgning, der fritager Skovtoftebakken 33 for at etablere levende hegn.
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