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Lokalplan 128

Indhold
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
Farum Kano- og Kajakklub har indtil nu opbevaret deres kanoer og kajakker på terræn udendørs.
Lokalplan 128 muliggør opførelse af ny bådbygning i træ på 162 m² til opbevaring af kanoer og kajakker, således at der i fremtiden vil være mulighed for at opbevare en del af bådende indendørs.
Den nye bygning er ikke til hinder for, at der fortsat kan oplagres nogle både udendørs. I området er
der allerede etableret et bevaringsværdigt klubhus samt bådebro til søsætning af kanoer og kajakker.
Nyt byggeri skal så vidt muligt udføres på en sådan måde, at den falder visuelt ind i det eksisterende miljø, der består af en stor variation af forskellig beplantning, moselignende arealer, indsejling til
det eksisterende bevaringsværdige hus og fremstår i sin helhed som et attraktivt skov- og naturområde.
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Forord

Lokalplanens afgrænsning

Skallepanden Kano- og Kajakklub med indsejling og placering af ny bygning
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan 128
Skallepanden Kano- og Kajakklub
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23.11.2015 fastsættes herved følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
at sikre at området bevares som natur- og
skovområde og anvendes som et offentligt
grønt område samt give mulighed for, at
der på områdets sydlige del kan etableres
mindre ro- og sejlsportsanlæg.
at sikre mulighed for bebyggelse til opbevaring af kanoer og kajakker i lokalplanområdets sydlige del.
at sikre, at bebyggelse i lokalplanområdet
tilpasses omgivelsernes eksisterende byggeri, landskab og beplantning.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus
2.1

Lokalplanens område afgrænses som vist
på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1et,
1aha og 7000y, Farumgård, Farum

2.2

Området er beliggende i byzone og skal
forblive i byzone

Lokalplan 128
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§ 3 Anvendelse
3.1

Delområde 1 må kun anvendes til offentlige
formål i form af
- ro- og sejlsportsanlæg, herunder oplagsplads på terræn, med separat
bygning til opbevaring af kanoer og
kajakker.
- en mindre søsætningsplads for kanoer, kajakker, robåde og sejljoller
som angivet på kortbilag 1.
- en bygning til aktiviteter for anlæggets brugere.
- parkeringsareal til ovenævnte aktiviteter.

3.2

Delområde 2 må kun anvendes til offentlige
formål og til natur- og skovområde.

3.3

Området må ikke benyttes til nogen form
for beboelse.

Ad 3.2 Vedligeholdelsen af beplantningen
i området bliver fastsat i Plejeplanen for Skallepanden
Delområde 2 er fredskov og omfattet af skovlovens regelsæt.

§ 4 Udstykning
4.1

Yderligere udstykning af området må ikke
finde sted.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Der udlægges ikke nye veje i området. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra W.M. Amdrupsvej som vist på kortbilag 1

5.2

Veje og stier etableres som offentlige veje
og stier efter princippet som vist på kortbilag 1.

5.3

Bortset fra indkørsel til parkeringspladsen,
som vist på kortbilag 1, må der til området
kun være adgang for gående og cyklende
trafik.
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Ad 5.2 Se nærmere i redegørelsen om anlæg af veje mv. jf. vejlovgivningen.
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5.4

Der udlægges areal til parkering for biler og
cykler på området som angivet på kortbilag
1.

5.5

Parkeringspladser skal anlægges med en
bredde på mindst 2,5 m, en længde på
mindst 5 m og et manøvreareal på mindst 7
m i forlængelse af parkeringspladserne.
Handicapegnede bilparkeringspladser skal
etableres med en bredde på mindst 3,5 m.

Bemærkninger

Parkering skal etableres som grusareal.
Handicapparkering skal etableres på fast
underlag
5.7

Brandveje skal anlægges i overensstemmelse med principperne i kortbilag 1.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1

Inden for lokalplanområdet må der kun opføres i alt op til 1 bådbygning inden for
byggefeltet som angivet på kortbilag 2.

Ad 6.1 Byggefeltet har et omfang på 27 x
6 meter og er placeret 2,5 meter fra
nærmeste skel.
Bebyggelse til opbevaring af kanoer og kajakker inden for byggefeltet
må maksimalt opføres med et areal
2
på 162 m
Se dog § 9 ift. eventuel genopførsel
af bevaringsværdigt byggeri.

6.2

Tagudhæng, vindskeder, lætage over døre
samt gesimser og lignende mindre bygningsdele må overskride byggefelterne med
højst 0,5 m.

6.3

Bebyggelse må kun opføres i én etage.

6.4

Bygningshøjden på bådbygningen (eksklusive, ventilationshætter og lignende) må ikke overstige 2,7 meter målt fra naturligt terræn.
Ventilationshætter og lignende må maksimalt overskride den samlede bygningshøjde
med 40 cm
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§ 7 Bebyggelsens udseende
Bådbygningen:
7.1

Bådbygningen skal udføres enten i sortmalet eller umalet mørkt eller gråligt træ, der
kan tåle de lokale omgivelser.

7.2

Taget skal udføres som symmetrisk saddeltag i enten sort tagpap eller træmateriale af
samme sort som resten af bygningen.

7.3

Der må ikke etableres vinduer i bygningen
og porte og døre må kun etables på bygningens facade mod øst.

7.4

Der må ikke etableres solenergianlæg eller
lign. på terræn eller på bebyggelsen.

7.5

Tagrender må ikke være udført i kobber eller zink.

7.6

Bygningsdetaljer og lignende må ikke udføres så de i nogen form refererer til arkitektoniske detaljer på den bevaringsværdige
bygning.

Ad 7.1 Bebyggelse i umalet træ skal udføres i træsorter der kan tåle fugtigt
og skyggefuldt miljø

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Der må ikke etableres faste blivende overdækninger i området

8.2

Befæstede arealer må kun anlægges med
tilhuggede natursten eller betonfliser i et
omfang som angivet på kortbilag 1.

8.3

Udendørs oplag må ikke finde sted ud over
arealet til opbevaring af maksimalt 50 både
på terræn jf. kortbilag 2

8.4

Udendørs belysning må kun etableres som
nedadrettede orienteringslys på bygninger

Ad 8.4 Bestemmelsen er ikke til hindring
for indvendig elektrisk belysning af
bygningen til bådopbevaring

Belysning må ikke etableres på facaderne,
tag eller andre steder på bygning til både
8.5
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Terrænregulering ud over +/- 10 cm må ikke finde sted.
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8.6

Der må ikke hegnes inden for lokalplanområdet.

8.7

Beplantningens udformning og vedligeholdelse mv. er fastlagt i Plejeplan for Skallepanden.

8.8

Bro over indsejlingen skal udføres i træ.

8.9

Skiltning og reklamering på området må
ikke finde sted.

Bemærkninger

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til skiltning med områdets
funktion og anvendelse.

§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1

Den eksisterende bebyggelse udpeget på
kortbilag 2 er bevaringsværdig og må ikke
nedrives, ændres eller ombygges uden tilladelse fra kommunen

9.2

Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse
må i tilfælde af brand eller anden omfattende og uoprettelig skade genopføres i samme
omfang, materialer og med samme placering som det eksisterende byggeri.

§ 10 Servitutter og lokalplaner
10.1

Lokalplan 18.2 for Skallepanden i Farum
ophæves i forbindelse med denne lokalplans vedtagelse
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§ 12 Retsvirkninger
12.1

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. 16
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.

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.

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
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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 nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplan 128

Bestemmelserne i en lokalplan
medfører som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for
kommunen.
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Endelig vedtagelse
Lokalplan 128 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den 27. juni 2018
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør

Ole Bondo Christensen
Borgmester

Offentlig bekendtgørelse
Lokalplan 128 er offentligt bekendtgjort den xx.xx 2018
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Lokalplanen er foranlediget af et ønske fra Farum Kano- og Kajakklub om at opføre en bådbygning
til opbevaring af både i området som supplement og delvis erstatning af opbevaring under åben
himmel.
Det er lokalplanens overordnede formål at muliggøre opførelsen af en bygning på 162 m² til opbevaring af kanoer og kajakker på en sådan måde, at den tilpasses de eksisterende omgivelser og respekterer naturforholdene i området.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af det østlige Farum. Lokalplanens områdeafgrænsning
følger matrikelskellet for matr.nr. 1et, 1aha og 7000y Farum By, Farum. Lokalplanområdet er mod
nord afgrænset af parcelhusbebyggelse på Dybedalsvej, mod øst af et grønt område og bebyggelsen
på Løvbakken, mod vest af V.M. Amdrupsvej og mod syd af Furesøen.
Lokalplanområdet dækker et areal på 25.146 m². Området er i dag bebygget med et bevaringsværdigt hus opført i 1925 som bjælkehytte med historistiske træk. Der er oplagsplads til kanoer og kajakker under åben himmel og en bådebro til isætning af fartøjer. Den nordlige del af lokalplanområdet er dækket af fredskov, som vedligeholdes med udgangspunkt i Plejeplan for Skallepanden.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør opførelse af en bygning til kanoer og kajakker. Der må opføres én sammenhængende bådbygning på 162 m² i højst én etage. Bebyggelse skal opføres inden for det fastlagte
byggefelt. Bebyggelsen skal udformes på en måde, som respekterer områdets karakter med hensyn
til materialer, farver og arkitektur. Vejadgangen til området skal foregå via V.M. Amdrupsvej. Parkering i området skal foregå på et samlet parkeringsareal i forlængelse med adgangsvejen i områdets vestlige ende. For at sikre, at området fastholder den nuværende karakter indeholder lokalplanen desuden bestemmelser for bevaring og reetablering af det eksisterende klubhus på området. Endelig fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at ubebyggede arealer skal vedligeholdes i overensstemmelse med Plejeplan for Skallepanden.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 201 – 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 (Fingerbyens håndflade),
det ydre storbyområde (Byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Skallepanden er beliggende indenfor fingerplanens indre kiler mellem byfingrene umiddelbart ved
søbred til furesøen i Farum. Området er karakteriseret ved at være omkranset af bebyggelse, overvejende boliger i form af villaer samt desuden rækkehuse og anden tæt-lav bebyggelse. Det er desuden
et væsentligt træk ved kajakklubbens område og aktiviteter, at etablering af en ny bådbygning ikke
virker begrænsende for de almene adgangs- og opholdsmuligheder. Dette er almindeligvis en væsentlig og tungvejende årsag til, at det kan være vanskeligt at begrunde nye areal- og bygningskrævende
anlæg i de indre kiler.
I det konkrete tilfælde er mulighederne for at færdes i området, hvad enten man benytter kajakklubben
eller alene benytter naturen og det rekreative område som helhed, ikke begrænset af etablering og opførelse af den ny bygning til opbevaring af kajakker.
Et af Fingerplanens hovedformål er behovet for at give plads og derved tilgodese det almene fritidsliv
og den offentlige adgang til kilerne og naturen. Dette prioriteres højt, også i Furesø Kommunes planlægning, og vurderes med det konkrete byggeri at være uændret.
Lokalplan 128
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Redegørelse
Furesø Kommuneplan 2017
Området er i kommuneplanens rammedel beliggende i bydel 3, Farum Vest, og omfatter det specifikke rammeområde 3F4 ”Skallepanden”. I forbindelse med Lokalplanen er Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 udarbejdet. I tillægget ændres rammebestemmelserne for rammeområde 3F4, således at
lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanrammen. I Tillæg 1 fastlægges det, at der efter
opførelse af bådbygning til kanoer og kajakker, ikke må opføres yderligere bebyggelse. Tillægget
giver også mulighed for tagmaterialer som tagpap og træ. Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag til nærværende lokalplan.
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Redegørelse
Arkitektur- og byrumsstrategi
Byrådet har vedtaget ”Arkitektur of Byrum”, der danner grundlag for det strategiske arbejde med
arkitektur og byrum i Furesø Kommune. Lokalplanen er vurderet i forhold hertil ud fra de generelle
mål om at styrke kommunens arkitektur og byrum i forhold til identitet, kvalitet og funktion, og
med udgangspunkt i principperne helhed og sammenhæng og byggeri som arkitektur. Lokalplanen
indeholder bestemmelser, som har til formål at sikre, at bebyggelsens udseende og udformning indpasses i forhold til naturen og den eksisterende bebyggelse i området, således at den understøtter
eksisterende værdier uden at overskygge dem. Desuden er der taget konkret stilling til at den nye
bådbygning udføres efter tidssvarende arkitektoniske principper, således at den adskiller sig fra eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, som f.eks. ved at undlade at kopiere særlige tidstypiske
detaljer.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.
Aflysning af lokalplan
Det aktuelle planområde er i dag omfattet af Lokalplan 18.2.
Miljøforhold
Lov om forurenet jord, § 711, 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.
Lokalplanområdet er ikke kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret.
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.
I den vejledning og de anvisninger, som er knyttet til Bygningsreglementet (BR 15), er der et krav
om, at støj fra trafik, Lden, indendørs i beboelsesrum med lukkede vinduer (dog evt. med åbne friskluftsventiler) ikke må overstige 33 dB.
Lokalplanområdet er ikke belastet med støj.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
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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.
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Redegørelse
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. Ejendommen inden for lokalplanområdet skal overholde Furesø Kommunes Affaldsregulativ for erhvervsejendomme.
Spildevandsplan og afløbsforhold
Efter kommunens spildevandsplan er lokalplanområdet udlagt til separatkloakering. Efter spildevandsplanen tilstræbes det generelt, at tag- og overfladevand (regnvand) i videst muligt omfang, og
hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives, genanvendes eller tilbageholdes via faskiner og bassiner. Furesø Kommune tillader dog ikke nedsivning i/på forurenede lokaliteter.
Nedsivning af regnvand fra befæstede arealer eller udledning af regnvand til sø eller vandløb eller
tilslutning til offentlig regnvandsledning forudsætter henholdsvis nedsivnings-, udlednings- eller tilslutningstilladelse af Furesø Kommune som spildevandsmyndighed.
Bæredygtighed i øvrigt
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 der skal gælde i alle Furesø Kommunes
nye lokalplaner

Forhold som skal sikres via lokalplanbestemmelser, i det omfang det er relevant

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer
at der ikke terrænreguleres mere end +/- 10 cm,
således at nyt byggeri overholder eksisterende koter.
I områder, der bebygges eller befæstes, skal regnDer er i lokalplanen bestemmelser der sikrer, at
vandet så vidt muligt håndteres lokalt, og være syn- der, ud over 1 ny bygning, ikke bebygges og beligt i bybilledet og i naturen.
fæstes yderligere i området.
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet med
henblik på at undgå oversvømmelse og med henblik på sikring af landskabet.

De maksimale afløbskoefficienter i kommunens
spildevandsplan skal sikres overholdt.

Lokalplanen ændrer ikke spillevandsforholdene
for området.

Bygningstætheden skal være stor med henblik på
en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af
bebyggelsens påvirkning af landskabet.

Lokalplanen indeholder kun bestemmelser for 1
ny bygning, som skal placeres tæt på den eksisterende oplagringsplads og parkeringspladsen.

Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som begrænser belysning til enkelte nedadrettede orienteringslys.

Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt eller
delvist bliver forsynet med vedvarende energi, eksempelvis varmepumper, solenergi og jordvarme.

Der vil ikke være energiforsyning på ny bebyggelse, da denne ikke skal opvarmes.
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Redegørelse
Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald, herunder
genanvendelige affaldsfraktioner og storskrald.

Affaldshåndteringen i området skal overholde Furesø Kommunes affaldsregulativ for erhvervsejendomme.

Vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler og
cykler skal prioritere gående, cyklister og kombinationsrejsende.

Der er bort set fra parkeringspladsen ved V.M.
Amdrupsvej ikke adgang for biler inden for lokalplanområdet.

For at mindske forurening af grundvand samt søer,
vandløb og vådområder bør bygningselementer af
zink og kobber ikke anvendes.

Lokalplanen indeholder forbud mod udvendige bygningselementer af kobber og zink.

Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye boliger.

Lokalplanen indeholder forbud mod at etablere skorstene på ny bebyggelse.

Lovkrav til bæredygtighed i lokalplanlægning er ikke gentaget i kommunens krav ovenfor. Eksempelvis fremgår det ikke, at der er lovkrav om, at en lokalplan skal indeholde bestemmelse om, at et
støjbelastet areal ikke må tages i brug til støjfølsom arealanvendelse, før grænseværdierne for støj er
overholdt.
Alle lokalplanbestemmelser skal have hjemmel i planlovens § 15. Alle lokalplanbestemmelser skal
desuden have planlægningsmæssigt relevant begrundelse og arealrelateret karakter inden for de
hensyn, som lovligt kan varetages. Disse hensyn er funktion, arkitektur, klimatilpasning og forebyggelse af forurening.

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
Anlæg af veje forudsætter, at vejmyndigheden har godkendt et detailprojekt for vejanlægget med en
redegørelse for vejens længde- og tværprofil, befæstelse afvanding mv. (privatvejslovens § 41). Det
gælder uanset, hvordan vejen er udlagt. Vejlovgivningen fastlægger en række vejregler om vejenes
udformning, herunder om hældningsforhold og oversigtsforhold.
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.
Naturbeskyttelsesloven
Inden for lokalplanområdet lever og yngler paddearterne Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander,
som er beskyttet af EF-habitatdirektivet.
Skovloven

Lokalplan 128
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Redegørelse
I lokalplanområdet ligger fredskovsbevoksning, som kaster skovbyggelinjer af sig. Lokalplanens
delområde 1 er ikke underlagt skovbyggelinjer.
Handicappolitik
Indretning af bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er det blevet undersøgt, på
hvilken måde tilgængelighedshensyn eventuelt kan tilgodeses yderligere inden for de muligheder,
som planloven giver.

Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. 939 af 3. juli 2013), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen
fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 3
eller 4, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Derudover
skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes øvrige planer, som giver mulighed for
anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ifølge § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller
alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de
må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge
af den nye planlægning. Screeningen er fortaget med udgangspunkt i kriterierne i Lov om miljøvurdering, bilag 2, se nedenstående screeningsskema.

Screening af Lokalplan 128 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2017
Titel
Beskrivelse af planen

Lokalplan 128 Skallepanden Kano- og Kajakklub.
Kommuneplantillæg nr. 1
Planen skal muliggøre opførelsen af en skurbygning på i alt 162
2
m til opbevaring af kanoer og kajakker.
Lokalplanen omfatter et mindre område og indbefatter matr.nr.
1et, 1aha og 7000y, Farum by, Farum.
Lokalplanen er beliggende i byzone.
Realisering af dele af planen forudsætter tilladelse for overskridelse af søbeskyttelseslinjen.

Omfatter planen forhold, der efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 2 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering:
Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4?
NEJ
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområNEJ
de?
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Redegørelse

Bemærkninger

Planens indvirkning på eller
relevans for andre projekter
og aktiviteter samt anden
planlægning og lovgivning

X

Planen forudsætter ikke andre myndigheders
godkendelse.

Vurdering af væsentligheden af karakteren af planernes miljømæssige indvirkning i forhold til størrelse, geografisk udbredelse
og indbyrdes påvirkning.

X

Planen fastlægger alene anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og muliggør opførelse
af 1 bebyggelse på eksisterende oplagringsareal

Bymiljø

X

Planerne påvirker kun det bestående bymiljø i
ubetydelig grad.

Bygninger

X

Der er 1 bygning i området som er registreret
som bevaringsværdig. Ny bebyggelse påvirker
ikke den eksisterende bebyggelse

Svage grupper f.eks. handicappede

X

Svage grupper vurderes ikke at være berørt af
planlægningen.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

Der gives ikke mulighed for anvendelse af området til aktiviteter, der kan udgøre risiko for brandfare, eksplosion eller giftpåvirkning.

X

Området er ikke områdeklassificeret. Der er ikke
registreret jordforurening indenfor området.

By- og kulturmiljø

Befolkningens sundhed /
sikkerhed

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning

Lokalplan 128
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Redegørelse
Vand
X

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet er registreret som Område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Lokalplanen vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene.

Trafik

N

I

P

V

X

Opførelsen af en ny skurbygning vil ikke have
nogen indvirkning på trafikken til området..

Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

X

Nærmeste Natura 2000 område er Furesøen.
Lokalplanen har ikke nogen indvirkning herpå.

Naturbeskyttelse

X

Nærmeste § 3 beskyttede naturtype, mose, er
beliggende på furesøens bred. Ny bebyggelse vil
befinde sig minimum 80 meter væk, og har ikke
indvirkning på naturbeskyttelsen.

Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed
Natur
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Illustration af ny bygning til opbevaring af kano- og kajakker

Vestfacade

Østfacade

Disponering / indretning

Gavlfacade (nord)

Rumlig afbildning

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017

Rammeområde
3F4 Skallepanden

Anvendelse:

Offentlige formål og fritidsformål: Offentligt grønt
område, natur – og skovområde, ro- og
sejlsportsanlæg samt hertil knyttet parkering.
Området må ikke anvendes til nogen form for
beboelse

Bebyggelse

Der må med opførelse af 1 ny kano- og
kajakbygning og den eksisterende bevaringsværdige
bygning ikke opføres yderligere bebyggelse.

Etageantal

1 etage

Udstykning

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Bebyggelsens udformning

Ydervægge skal opføres af træ. Tag skal udføres
med rejsning og dækkes med tegl, tagpap eller træ.
Bebyggelse skal tage særlige hensyn til det
bevaringsværdige naturområde.
Den eksisterende kanal skal opretholdes.
Beplantning må kun fjernes i forbindelse med
nødvendig forstlig hugst og beskæring.

Særlige bevaringsværdier

Andet

Der skal fastlægges bestemmelser for oplagring.

