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LOKALPLAN 16.2.1
Boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum

(Tillæg til Lokalplan 16.2)
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Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I henhold til planloven må der ikke etableres noget forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre Byrådet har givet dispensation efter planlovens bestemmelser herom. Overtrædelse af planens
bestemmelser er strafbart.
En lokalplan fastlægger således bindende bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse
og udformning af lokalplanområdet. Planen medfører dog ikke handlepligt. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men at enhver ændring af de eksisterende forhold
skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I afsnittet om lokalplanens retsvirkninger står der
mere om lokalplanens betydning, herunder om muligheder for dispensation, ekspropriation og erstatning.
Lokalplanens kort og tegninger
Lokalplanens kort og tegninger er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del
af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens
illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning.
Redegørelsen
Planloven fastlægger, at en lokalplan skal ledsages af en redegørelse. I denne lokalplan består redegørelsen dels af bemærkninger, der – under samme overskrift – løbende følger lokalplanens bestemmelser, dels af ”Redegørelse” bagest i hæftet. I denne del findes bl.a. en samlet redegørelse for,
hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, samt for
hvilke tilladelser eller dispensationer, der eventuelt skal indhentes fra andre myndigheder, før lokalplanen må realiseres.
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplan 16.2.1 er et tillæg til Lokalplan 16.2, som skal muliggøre at Brudedalen 56 også
kan anvendes til boligformål i form af åben lav bebyggelse.

.
Lokalplanområdets beliggenhed er vist med rød afgrænsning
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Lokalplan 16.2.1 (Tillæg til Lokalplan 16.2)
Boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt i Farum
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018 fastsættes herved følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
at fastlægge at matr. nr. 2 hv og 2 ke ,
Stavnsholt By i Farum kun må anvendes til
boligformål.

Ad 1.1

Lokalplan 16.2 gælder også for
ejendommen.
Lokalplan 16.2.1 ændrer den mulige anvendelse af ejendommen.
Det er således ikke muligt at anvende lokalplanområdet til offentligt formål længere.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på
kort 1 og omfatter ejendommene matr. nr.
2 hv og 2 ke, Stavnsholt By i Farum samt
alle ejendomme som udstykkes fra disse.
Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål af helårsbeboelse. På den enkelte
ejendom der højst etableres et fritliggende
enfamiliehus med højst én bolig samt tilhørende garage, carport, udhuse, skure, overdækninger, drivhuse, legehuse, havepavilloner og lignende bygninger.

§ 4 Udstykning
4.1

Inden for lokalplanens område der må ske
sammenlægninger og

Ad 4.1 Denne bestemmelse skal sikre, at
der kan ske arealoverførsel og
sammenlægning, således at der
kan etableres op til to grunde egnet til boligbebyggelse.
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arealoverførsel mellem eksisterende matrikler som vist på kortbilag 1.

4.2

Inden for lokalplanområdet må grunde ikke
være mindre end 800 m².

Bemærkninger
Lokalplan 16.2 § 4.1 ”Der ikke
må foretages yderligere
udstykninger”. Bestemmelsen
supplerer § 4.1 i Lokalplan 16.2.

Ad 4.2 Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastsætter en
grundstørrelse på mindst 800 m².
Lokalplan 16.2 indeholder ikke bestemmelse om grundstørrelse, derfor supplerer Lokalplan 16.2.1 lokalplanen.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Vejadgange
Vejadgange må kun etableres fra stikvejen
Brudedalen.
Som vist på kortbilag 1 må vejadgang til
matr. nr. 2hv, Stavnsholt By dog ikke
etableres fra pladsen for enden af
stikvejen Brudedalen.

Ad 5.1 Lokalplan 16.2 § 5.3
”Øst for Klintebakken må der fra
den enkelte grund kun være vejadgang til stikvejene”. Denne bestemmelse udefineret, derfor supplerer Lokalplan 16.2.1. lokalplanen, så bestemmelsen bliver tydelig. § 5.3 i Lokalplan 16.2 ophæves.

Parkering
5.2

Der skal etableres min dst to parkeringspladser til biler pr. bolig på egen grund.

Ad 5.2 Ifølge Kommuneplan 2017 skal der
etableres mindst to p-pladser pr.
åben lav bolig (fritliggende enfamiliehuse) og ved tæt lav (dobbelthus). Lokalplan 16.2 fastsætter
ikke et krav om antal p-pladser.
Derfor fastsætter Lokalplan 16.2.1
supplerende bestemmelse.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1

Byggelinjer
Langs Brudedalen fastlægges en byggelinje på 5 m fra vejskel. Langs øvrige skel
fastlægges byggelinjer på 2,5 m fra skel.
Ingen del af beboelsesbygning må overskride byggelinjerne vist på kortbilag 1.

Ad 6.1 Lokalplan 16.2 indeholder ikke bestemmelser om bebyggelsens afstand til naboskel. Derfor supplerer Lokalplan 16.2.1 denne lokalplan. Byggelinjerne er mod Brudedalen og stikvejen placeret i overensstemmelse med Lokalplan 16.2.
Denne bestemmelse er en erstatning for § 5.3 i Lokalplan 16.2 som
ophæves.
Bygningsreglementet fastsætter betemmelser om garager og carporte, drivhuse, skure og lignende
mindre bygningers afstand til skel.
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6.2

Bebyggelsesprocenten for den
enkelte ejendom må ikke overstige
30. I bebyggelsesprocenten må
andel af fællesareal ikke medregnes.

Ad 6.2 Lokalplan 16.2 fastsætter en bebyggelsesprocent på 25.
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 3B16 i Kommuneplan
2017. Ifølge rammen fastsættes bebyggelsesprocenten til højst 30.
Denne bestemmelse er en erstatning for § 6.1 i Lokalplan 16.2
som ophæves.
Ifølge BR18 § 454 stk. 2.
medregnes følgende til grundens
størrelse: Grundens andel i et
selvstændigt matrikuleret areal
sikret som fælles friareal for flere
ejendomme. Andelene i det
selvstændigt matrikulerede friareal
fordeles ligefremt proportionalt
efter de enkelte grundes størrelse,
medmindre kommunalbestyrelsen i
hvert enkelt tilfælde bestemmer
andet, herunder en anden
delingsnorm, eller at andele i det
fælles friareal ikke kan medregnes.

§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1

Beboelsesbygninger
Facader må kun fremstå i blank mur i blødstrøgne mursten i tegl. Højst 20 % af facaden må dog fremstå i træværk. Mindre
bygningsdele så som inddækninger og nedløbsrør må fremstå i mat metal.

Ad 7.1 Lokalplan 16.2. § 7.1” Udvendige
bygningssider skal fremstræde i
blank mur eller andet af Byrådet
særligt godkendt materiale”
Denne bestemmelse udefineret,
derfor afløser Lokalplan 16.2.1. lokalplan 16.2 § 7.1, som ophæves.

7.2

Ny bebyggelse må ikke opføres med
skorsten.

Ad 7.2 Brændeovne skal af hensyn til
nabogener undgås i nye boliger.
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7.3

Tage må ikke have større hældning end
30° og må kun fremstå i enten teglsten,
bølgeeternitplader, eternitskifer, skifer, beplantede tage eller tagpap på lister.

Ad 7.3 Lokalplan 16.2 § 7.2
”Tage på beboelsesbygninger må
ikke have en større taghældning
end 30 °, og skal dækkes med teglsten, bølgeeternitplader, eternitskifer eller andet af Byrådet godkendt
materiale”.
Bestemmelserne i Lokalplan 16.2
er udefineret, derfor fastsætter
denne lokalplan, hvilke tagmaterialer, der kan tillades. Bestemmelsen skal sikre, at der kun anvendes
tagmaterialer, som passer til det
eksisterende område.
Denne bestemmelse udefineret,
derfor afløser Lokalplan 16.2.1. lokalplan 16.2 § 7.2, som ophæves

7.4

Reflekterende tagmaterialer med glanstal
over 20 målt efter Teknologisk Instituts
metode, må ikke anvendes.

Ad 7.4 Glansstandard har følgende betegnelse:
Helmat: glanstal 00–10
Halvblank: glanstal 40–60
Mat: glanstal 10–20
Blank: glanstal 60–80 Halvmat
(Silkemat): glanstal 20–40
Helblank (Højglans): glanstal 80100.

7.5

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede
terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og lignende bygninger
Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede
terrasser, legehuse, havepavilloner og lignende bygninger må kun fremstå i farvebehandlet træ.

Ad 7.5 Bestemmelsen afløser § 7.1 i Lokalplan 16.2, som ophæves.

Facader på drivhuse, åbne terrasseoverdækninger og havepavilloner må dog
fremstå i farveløse transparente materialer
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7.6

Tage på garager, udhuse, skure, åbne
overdækninger, legehuse, og lignende bygninger må kun fremstå med samme tagbeklædning som beboelsesbygningen på
ejendommen, tagpap eller som beplantede
tage.
Tage på drivhuse, carporte, åbne terrasseoverdækninger og tage på havepavilloner
må dog fremstå i farveløse transparente
materialer.

Ad 7.6 Bestemmelsen supplerer bestemmelsen i Lokalplan 16.2, der ikke
fastætter bestemmelse om tagebeklædning på mindre bygninger.
§ 7.2 ”Tage på beboelsesbygninger må ikke have en større taghældning end 30 °, og skal dækkes
med teglsten, bølgeeternitplader,
eternitskifer eller andet af Byrådet
godkendt materiale”
Tage kan beplantes med f.eks. stenurter (så som sedum) eller mos.
Beplantningen kan tilbageholde
noget af regnvandet ved hverdagsregn, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang som
ved en traditionel tagbelægning.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Skiltning
Skiltning kun må finde sted i form af almindelig navne- og husnummerskiltning.

§ 9 Servitutter og lokalplaner
9.1

Følgende bestemmelser i Lokalplan 16.2
aflyses for så vidt den del, der er omfattet
daf denne lokalplan:
§ 2.2 om områdets afgrænsning,
§ 3.3 om anvendelse til offentligt formål,
§ 5.3 om vejadgang,
§ 6.1 om bebyggelsesprocent,
§ 7.1 om facaders ydre fremtræden,
§ 7.2 om tage,
§ 7.3 om skiltning.

9.2.

Ingen servitutter aflyses af denne lokalplan.

Ad 8.4 Lokalplan 16.2 § 7.3
”Skiltning og reklamering må kun
finde sted med Byrådets særlige tilladelse”.
Denne bestemmelse er udefineret,
derfor fastsætter Lokalplan 16.2.1
bestemmelser for skiltning. Bestemmelsen afløser § 7.3 i Lokalplan 16.2, som ophæves.
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§ 13 Retsvirkninger
13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom
må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller
ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Lokalplanen gælder for alle byggerier og anlæg, uanset, om disse
kræver byggetilladelse eller anmeldelse efter byggelovgivningen.
Kræver byggeriet eller anlægget
særlig tilladelse eller dispensation
efter anden lovgivning, kan en sådan tilladelse eller dispensation
kun udnyttes, hvis byggeriet eller
anlægget ikke strider mod lokalplanens bestemmelser.
Det følger af planlovens § 18, at
private tilstandsservitutter, der er
uforenelige med planens indhold,
fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der alene er
uforenelige med planens formål,
ophæves af lokalplanen, når dette i
medfør af planlovens § 15, stk. 2,
nr. 20 udtrykkeligt er anført i planen.

Fravigelser fra planen, dispensation
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering
af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning
for de pågældende.

Anden lovgivning
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen

Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud
fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i
meget begrænset omfang. Derimod
har byrådet som hovedregel mulighed for at dispensere fra bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang og placering, medmindre de detaljerede bestemmelser netop er udformet for
at fastholde en særlig udformning
af bebyggelsen. Ved ansøgning om
dispensation foretager byrådet en
konkret vurdering på baggrund af
lokalplanens formål.
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Ekspropriation
kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom,
der tilhører private, eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at
give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.
Erstatning
Lokalplaner der udlægger arealer til offentlige formål.
Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom,
der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
Lokalplaner kan bestemme, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til
ned-rivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsæt-ninger kræve ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.

Bestemmelserne i en lokalplan
medfører som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for
kommunen.
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Vedtagelsespåtegning
Vedtagelse til offentlig høring

Forslag til Lokalplan 16.2.1 er i henhold til planlovens § 24 vedtaget til offentliggørelse af Furesø
Byråd den 27.03.2019
På vegne af Furesø Byråd
Ole Bondo
Borgmester

/

Claus Torp
By- og Kulturdirektør

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanforslag
Forslag til Lokalplan 16.2.1 er offentliggjort i perioden den 01.04.2019 til den 15.04.2019

(QGHOLJYedtagelseDIORNDOSODQ
Lokalplan 16.2.1 er i henhold til planlovens § 24 vedtaget til offentliggørelse af Furesø
Byråd den .0.2019
På vegne af Furesø Byråd
Ole Bondo
Borgmester

/

Offentlig bekendtgørelse af ORNDOSODQ
Lokalplan 16.2.1 er offentliggjortden 1.0.2019

Claus Torp
By- og Kulturdirektør
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Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål.
Brudedalen 56 er offentligt ejet. Furesø Kommune ønsker at sælge ejendommen og ønsker, at den
skal anvendes til boligformål med op til to boliger.
Ejendommen anvendes i dag til gæstedagpleje og legestue for dagplejen i Farum. Furesø Kommune
har besluttet, at gæstedagplejen og legestuen i 2018 flyttes til Ungdomsskolens lokaler lige ved siden af daginstitutionen Kærnehuset. Gæstedagplejen og legestuen flytter til Paltholmterrasserne i
2018. Flytningen af gæstedagplejen og legestuen sker som led i en større proces om fremtidige fysiske rammer for dagtilbud i Furesø Kommune.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 16.2 delområde B, der er udlagt til offentligt formål, institution eller lignende. Anvendelsen til boligformål er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, der ændrer anvendelsen med boligformål, og som
således muliggør den ønskede anvendelse.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende i Stavnsholt i Farum. Området ligger nær Elverparken og ca. 300
m fra Furesøen.
Størstedelen af det omkringliggende kvarter er udbygget i slutningen af 1960´erne og i starten af
70´erne, og kvarteret er bebygget med fritliggende enfamiliehuse i én etage. De er primært opført
med facader i blank mur og farven på teglstenene varierer i kvarteret.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 16.2.1 (Tillæg til Lokalplan 16.2) er tilvejebragt, så ejendommene inden for
lokalplanområdet kan anvendes til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres
op til to fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse.
Lokalplan 16.2 fastsætter bestemmelse om, at der ikke må udstykkes yderligere. Denne
Lokalplan 16.2.1 giver mulighed for at matrikulære ændringer, således at der kan op til to nye ejendomme og fastsætter principper for dette. Grunde skal mindst være 800 m².
Lokalplan 16.2.1 fastsætter bestemmelse om , at der skal etableres mindst to parkeringspladser til
biler på egen grund. Desuden supplerer Lokalplan 16.2.1 Lokalplan 16.2 i forhold tilbestemmelser
i den eksisterende lokalplan, som mangler eller som ikke er entydige. Det drejer sig bl.a. byggelinjer mod naboskel, tagmaterialer på boligbebyggelse og overdækninger samt skiltning.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er lokalplanområdet indskrænket, således
at vejarealet på matr. nr. 2mx, Stavnsholt By udgår. Vejarealet ejes af grundejerforeningen
Brudegården, som ikke ønsker at sælge arealet.

Hidtidige lokalplaner
Området vil fortsat være omfattet af Lokalplan 16.2. Nærværende lokalplan er et tillæg til denne.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2017 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Miljøministeren har efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2017. Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de
grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde (Byfingrene), jf. Fingerplanens § 9. Her
skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne
for at styrke den kollektive trafikbetjening.
Lokalplan 16.2.1 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2017.
Furesø Kommuneplan 2017
Brudedalen 56 er omfattet af kommuneplanramme 3B16. Lokalplan 16.2.1 er i overensstemmelse
med kommuneplan 2017.
Kommuneplanens eksisterende rammer for de berørte områder er gengivet på næste side.
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Arkitektur- og byrumsstrategi
Furesø Kommune har vedtaget en Arkitektur- og Byrumsstrategi. I strategien er der et arkitekturkompas, som er en måling af i hvor høj grad et projekt overholder mål for Helhed og Sammenhæng,
Kulturarv som fundament, Byggeri som arkitektur, Attraktive byrum, Veje og stier der samler,
Rammer for fælleskaber og Natur og Vand i byen.
Helhed og sammenhæng
Området omkring lokalplanområdet er fuldt udbygget. Området opleves som et homogent område
præget af fritliggende enfamiliehuse omgivet af levende hegn. Der er helhed og sammenhæng i forhold til veje og stier, bebyggelse, beplantning og hegning.Lokalplan 16.2.1 er et tillæg til
Lokalplan 16.2 og fortsætter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til bebyggelsens omfang Lokalplan 16.2. fastætter om levende hegn.
Kulturarv som fundament
Der er er ikke bevaringsværdige eller fredede bygningen inden for lokalplanområdet eller i det omgivende område. Derfor er dette afsnit ikke relevant for denne lokalplan.
Byggeri som arkitektur
Lokalplan 16.2.1 fortsætter de bebyggelsesregulerende bestemmelser, men supplerer Lokalplan 16.2. i forhold til facade –og tagmaterialer på boligbebyggelse, skure og overdækninger, da den
ikke indeholder præcise bestemmelser herom. De tilladte materialer skal sikre, at ny bebyggelse udføres i et formsprog, som passer ind i det omgivende område.
Attraktive byrum
Da Lokalplan 16.2.1 kun omfatter et mindre område, som ikke indeholder byrum, er dette
afsnit ikke relevant for denne lokalplan.
Veje og stier som samler
Det eksisterende vej- og stinet sikrer fremkommelighed, tryghed og trafiksikkerhed. Da
Lokalplan 16.2.1 LNNHomfatter vejarealer, er dette afsnit ikke relevant for denne lokalplan.
Rammer for fællesskaber
Der er en park nord for lokalplanområdet, som kan fungere som mødested og byrum for området
beboere.
Vejnettet i området er fuldt udbygget og består af fordelingsveje med stikveje. For enden af hver
stikvej er der en ”lomme”, som kan tjene som mødested for områdets beboere.

Natur og vand i byen
Lokalplanområdet er ikke udfordret af oversvømmelser, så dette afsnit er ikke relevant for denne
lokalplan.
Lokalplaner
Området er i dag omfattet af Lokalplan 16.2, der er vedtaget i 1986. Den afløste Byplanvedtægt 16
og tillæg 1 til Byplanvedtægt 16. (Byplanvedtægt er et tidligere begreb for lokalplan)
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Lokalplan 16.2 inddeler lokalplanområdet i tre delområder. Den fastlægger anvendelsen af delområde A til boligformål. På hver parcel må kun opføres én bygning med sædvanlig carport/ garage.
Der må højst være én bolig på hver grund.
Lokalplanen udlægger også et delområde B til offentligt formål i form af institution eller lignende.
Delområde C udlægges til fælles friareal for områdets beboere.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende og forbliver i byzone.
Varmeforsyning
Furesø Kommune har i 2011 vedtaget en strategisk energiplan Varmeplanlægningen udlægger området til naturgasforsyning. For lavenergibyggeri er der ingen tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Miljøforhold
Forurenet jord
Lov om forurenet jord, § 71, medfører pligt for ejeren af en ejendom, for bygherre og for de ansvarlige firmaer, der deltager i et bygge- eller anlægsarbejde til at standse bygge- eller anlægsarbejdet,
hvis der under arbejdet konstateres jordforurening. Miljøbeskyttelseslovens § 21 medfører pligt til
at underrette kommunen om den konstaterede forurening.
Der er ikke kendskab til jordforurening inden for lokalplanområdet.
Støj
Ifølge planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre
den fremtidige anvendelse mod støjgener. Sådanne afskærmningsforanstaltninger kan bestå i anlæg
af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal.
Trafikstøj er på grundlag af bl.a. trafiktal og topografi beregnet for områderne langs de større veje i
Furesø Kommune.
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Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder.
De vejledende støjgrænser er formuleret for indikatoren Lden, som benyttes til støjkortlægning og
planlægning, og de gælder for års-middelværdien af støjen udendørs i frit felt. Lden er en indikator,
som tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den vejledende støjgrænse for boligområder er Lden 58 dB.
Ifølge støjkortlægningen er Brudedalen 56 påvirket af støj på mellem 53 og 58 Lden dB. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes således.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af
grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner.
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv.
Spildevandsplan og afløbsforhold
Efter spildevandsplanen er lokalplanområdet fælleskloakeret. Det tilstræbes generelt, at regnvand i
videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives, genanvendes
eller tilbageholdes i regnvandssøer eller -bassiner. Furesø Kommune tillader dog ikke nedsivning
i/på forurenede lokaliteter.
Furesø Kommunes spildevandsplan fastsætter en maksimal afløbskoefficient på 0,25 for enfamiliehuse. Det vil sige, at hvis man befæster mere end 25% af ejendommens areal, så skal vandet forsinkes på egen grund.
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Lokalplanen giver mulighed for at tage kan beplantes. Beplantningen kan tilbageholde noget af
regnvandet ved hverdagsregn, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang som ved en
traditionel tagbelægning.
Lokalplanområdet er umiddelbart ikke nedsivningsegnet. Den eksakte lokalisering af de forskellige
jordarter kræver dog yderligere analyser.

Den violette signatur viser, at områdets nedsivningspotentiale har en prioritet 5 (lavest)

Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
Vejlovgivningen
Del af matr. nr. 2 mx, Stavnsholt By er en privat fællesvej, som ejes af Grundejerforeningen Brudegården. Private fællesveje reguleres af Lov om Private Fællesveje.
Museumsloven
Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27
standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
Der er ikke kendskab til fortidsminder inden for lokalplanområdet.
Naturbeskyttelsesloven
Lokalplanområdet er ikke omfattet af forhold efter naturbeskyttelsesloven.
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Bæredygtighed i lokalplaner
Furesø Kommune har vedtaget nogle krav til bæredygtighed i lokalplaner. Kravene omfatter en
række forhold, som, idet omfang de er relevante i dette område, er kommenteret i forhold til lokalplanen i skemaet herunder.
Krav vedrørende regnvand
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet
med henblik på at undgå oversvømmelse og
med henblik på sikring af landskabet.

Lokalplan 16.2.1 (Tillæg til Lokalplan 16.2)
Lokalplanområdet er ikke udfordret i forhold til
regnvand, derfor fastsætter lokalplanen ikke bestemmelser vedr. koter for bygninger.

I områder, der bebygges eller befæstes, skal
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelse om håndregnvandet så vidt muligt håndteres lokalt, og tering af regnvand. Men lokalplanen forhindrer
være synligt i bybilledet og i naturen.
ikke lokal håndtering af regnvand.
De maksimale afløbskoefficienter i kommunens spildevandsplan skal sikres overholdt.

Krav vedrørende natur og landskab
Bygningstætheden skal være stor med henblik
på en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af bebyggelsens påvirkning af landskabet.
Der skal plantes træer og buske og sikres biodiversitet og udbredelse af hjemmehørende arter skal fremmes. Planterne må ikke optræde
på de nationale lister over invasive arter.
Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.
Krav vedrørende ressourcer
Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt
eller delvist bliver forsynet med vedvarende
energi, eksempelvis varmepumper, solenergi
og jordvarme.
Alle nye boligbebyggelser skal have mulighed
for adgang til fælleshuse eller fælleslokaler
samt fællesskure.
Alle nye boliger skal have mulighed for adgang til tørrepladser.

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelse om afløbskoefficienter, da det er reguleret i Spildevandsplanen.

Ikke relevant idet lokalplanen fastlægger anvendelsen til op til to fritliggende enfamiliehuse.
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelse om beplantning, da den er et tillæg til Lokalplan 16.2.
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelse om udendørs belysning.

Lokalplanen forhindrer ikke forsyning med vedvarende energi
Ikke relevant, idet lokalplanen fastlægger anvendelsen til en boligtype, der ikke medfører krav om fællesfaciliteter.
Lokalplanen forhindrer ikke tørrepladser.
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Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald.
Krav vedrørende transport
Vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler
og cykler skal prioritere gående, cyklister og
kombinationsrejsende.

Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelse om affaldshåndtering.

Der bliver ikke anlagt veje inden for lokalplanområdet. Der bliver dog etableret op til to nye vejadgang fra stikvejen Brudedalen.

Krav vedrørende forurening
For at mindske forurening af grundvand samt Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelse herom.
søer, vandløb og vådområder bør bygningselementer af zink og kobber ikke anvendes.
Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye Lokalplanen giver ikke mulighed for at etablere
boliger.
brændeovne, idet der ikke må etableres skorstene
på bebyggelsen.
Servitutter og ledninger
Ingen servitutter aflyses af lokalplanen.

Udkast til endelig vedtagelse maj 2019

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
bme@furesoe.dk
www.furesoe.dk

