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Forord
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
Denne lokalplan fastlægger bestemmelser, der fastholder Hareskovbys særpræg med mange små
søer, relativt store grunde og vejenes grønne karakter. Planen udpeger og fastlægger bestemmelser
for bevaringsværdige bygninger, og fastlægger, at der på ejendomme, der udlægges til åben lav boligbebyggelse, kun må etableres én bolig per ejendom og det bebyggede areal begrænses. Området
er i dag fuldt udbygget.
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Lokalplanområdet er på luftfotoet vist med gul afgrænsning.
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Lokalplan 157 for Hareskovby
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 fastsættes herved følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
at fastlægge bestemmelser, der fastholder
Hareskovbys særpræg og understøtter områdets bebyggelsesstruktur og karakter af
åbent, grønt villakvarter med relativt store
grunde afgrænset af levende hegn, begrønnede veje og mange små søer,
at fastlægge lokalplanområdets anvendelse,
at udpege bevaringsværdige bygninger og
træer,
at begrænse det bebyggede areal på alle
ejendomme, der udlægges til åben lav boligbebyggelse og at sikre, at bebyggelsens
større bygninger holdes samlet på grunden,
at sikre, at der på ejendommene, der udlægges til åben lav boligbebyggelse, kun
etableres én bolig per ejendom, og at den
enkelte ejendom også fysisk fremtræder
med kun én bolig,
at regulere omfanget af bebyggelse på
ejendomme fastlagt til offentlige formål.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kort 1 og omfatter matr.nr.ne
1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z,
1æ, 1ø, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq,
1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi,
1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bx, 1bz, 1bø, 1cb, 1cd, 1ce, 1cf,
1cg, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16a, 17,
18a, 18b, 19a, 20a, 20b, 21, 22, 23, 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, 26b, 26c, 26d, 27a, 27d,
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27e, 27g, 27h, 27i, 27k, 27m, 27n, 27o, 27p, 27r, 27s, 27t, 27u, 27v, 27x, 27y, 27z,
27æ, 27ø, 27aa, 27ab, 27ac, 27ad, 27ae, 27af, 27ag, 27ah, 27ai, 27ak, 27al, 27am,
27an, 27ao, 27ap, 27aq, 27ar, 27as, 27at, 27au, 27av, 27ax, 27ay, 27az, 27aæ, 27aø,
27bd, 27be, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36a, 36b, 39a, 39b, 40a, 41a, 41b, 42a, 42b,
43c, 45, 46, 47a, 47b, 48, 49a, 49b, 50a, 50b, 51a, 51b, 52a, 52b, 53a, 53b, 56, 57, 58,
59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 60a, 60b, 61, 62a, 62b, 62c, 62d, 63, 64a, 64b, 64c, 64d, 65b,
68, 69a, 69b, 70, 71a, 71b, 71c, 72a, 72b, 72d, 72e, 73a, 73b, 73c, 73d, 73e, 74a, 74b,
74c, 74d, 75a, 75b, 75c, 75d, 76, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 77f, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e,
78f, 79a, 79b, 80a, 80b, 80c, 80d, 82a, 82b, 83, 84, 85, 86, 87a, 87b, 87c, 87d, 87e,
87f, 88a, 88b, 88c, 89, 90, 91, 92, 93a, 93b, 93e, 93f, 93g, 93h, 93i, 93k, 93l, 93m,
93n, 93o, 93p, 93q, 93r, 93s, 93t, 93u, 93v, 93x, 93y, 93z, 93æ, 93ø, 93aa, 93ab, 93ac,
93ad, 93ae, 93af, 93ag, 93ah, 93ai, 93ak, 93al, 93am, 93an, 93ao, 93ap, 93aq, 93ar,
93as, 93at, 93au, 93av, 93ax, 93ay, 93az, 93aæ, 93aø, 93ba, 93bb, 93bc, 93bd, 93be,
93bf, 93bg, 93bh, 93bi, 93bk, 93bl, 93bm, 93bn, 93bo, 93bp, 93bq, 93br, 93bs, 93bt,
93bu, 93bv, 93bx, 93by, 93bz, 93bæ, 93bø, 93ca, 93cb, 93cc, 93cd, 93ce, 93cf, 93cg,
93ch, 93ci, 93ck, 93cl, 93cm, 93cn, 93co, 93cp, 93cq, 93cr, 93cs, 93ct, 93cu, 93cv,
93cx, 93cy, 93cz, 93cæ, 93cø, 93da, 93db, 93dc, 93dd, 93de, 93dm, 93dn, 93dp,
93dq, 93dr, 93ds, 93dt, 93du, 93dv, 93dx, 93dy, 93dz, 94b, 94c, 94d, 95b, 95c, 95d,
95e, 95f, 95g, 97a, 97c, 97d, 97f, 97h, 97i, 98a, 98b, 98c, 98d, 98e, 98f, 98g, 98h, 98i,
98k, 98l, 98m, 99a, 99b, 99c, 99d, 99e, 99f, 99g, 99h, 99i, 99l, 100a, 100b, 100c,
100d, 100f, 100g, 100h, 100i, 100k, 101a, 101b, 101c, 101d, 101g, 102, 103a, 103b,
103c, 103d, 103e, 103g, 103h, 103i, 103k, 103l, 103m, 103n, 103o, 103p, 103q, 103r,
103s, 103t, 103u, 103v, 103x, 103y, 103z, 103æ, 103ø, 103ab, 103ac, 103ad, 103ae,
103af, 103ag, 103ah, 103ai, 103ak, 103al, 103am, 103an, 103ao, 103ap, 103aq, 103ar,
103as, 103at, 103au, 103av, 103ax, 103ay, 103az, 103aæ, 103aø, 103ba, 103bb,
103bc, 103bd, 103be, 103bf, 103bg, 103bh, 103bi, 103bk, 103bl, 103bm, 103bo,
103bp, 103bq, 103br, 103bs, 103bt, 103bu, 103bv, 103bx, 103by, 103bz, 103bæ,
103bø, 103ca, 103cb, 103cc, 103cd, 103ce, 103cf, 103cg, 103ch, 103ci, 103cl, 103cm,
103cn, 103cr, 103cv, 103cx, 104b, 104c, 104d, 104e, 104f, 104g, 104h, 104i, 104k,
104l, 104m, 104n, 104o, 104q, 104t, 104u, 104v, 104x, 104y, 104z, 104æ, 104aa,
104ab, 104ac, 104ad, 104ae, 104af, 104ag, 104ah, 104ai, 104ak, 104al, 104am, 104an,
104ao, 104ap, 104aq, 104as, 104at, 104au, 104av, 104ax, 104ay, 104aø, 104ba,
104bb, 104bc, 104bd, 104be, 104bf, 104bg, 104bh, 104bi, 104bk, 104bm, 104bn,
104bo, 104bp, 104bq, 104br, 104bt, 104bu, 104bv, 104by, 104bz, 104bæ, 104cb,
104cc, 105a, 105b, 105c, 105d, 105e, 105f, 105g, 105h, 105i, 105k, 105l, 105m, 105n,
105o, 105p, 105q, 106a, 108a, 108b, 108c, 108d, 109a, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e,
110f, 110g, 110h, 110i, 110k, 110l, 110m, 110n, 110o, 110p, 110r, 110s, 110t, 110v,
110x, 110y, 110ø, 110aa, 110ab, 110ac, 110ad, 110ae, 111, 112, 113a, 113b, 113c,
114a, 114b, 115, 116a, 116b, 116c, 117a, 117b, 117c, 117d, 117e, 117f, 117g, 117h,
117i, 117k, 117l, 117m, 117n, 117o, 117p, 117q, 117r, 117s, 117t, 117u, 117v, 118a,
119a, 119b, 119c, 119d, 119e, 119f, 120a, 120b, 121, 122a, 122b, 122c, 122d, 123a,
123b, 123c, 123d, 123e, 124a, 124b, 124c, 126a, 126b, 126c, 127, 128a, 129, 130a,
130b, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139a, 139b, 140a, 140b, 140c, 141,
142a, 142b, 142c, 142d, 142e, 142f, 143, 145, 146, 147, 148a, 148c, 149a, 149b, 150,
151a, 151c, 151d, 152, 153, 154, 155, 156a, 156b, 156c, 156d, 157a, 158, 159, 160,
161, 162a, 162b, 162c, 163a, 164a, 164b, 164c, 166, 167a, 167b, 168a, 168b, 168c,
169a, 169b, 169c, 169d, 169e, 170a, 170b, 171a, 171b, 171c, 172, 173a, 174a, 174b,
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175a, 175b, 176a, 176b, 176c, 178b, 178c, 178d, 178f, 180a, 180b, 181, 182, 183,
184, 185a, 185b, 186a, 186b, 186c, 186e, 186f, 186g, 186h, 186l, 186n, 186o, 186p,
186q, 186r, 187a, 187b, 187c, 187f, 188a, 188b, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196a, 196b, 197a, 197b, 198, 199, 200, 201, 202a, 202c, 203, 204, 205a, 205b, 206a,
206b, 208a, 208b, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215a, 215b, 216a, 216b, 216c, 216d,
219a, 219b, 219c, 219d, 219e, 220a, 220b, 220c, 220d, 221a, 221b, 222, 223, 225,
226, 227, 228, 229a, 229b, 229c, 229d, 229e, 229f, 229g, 229h, 229i, 229k, 229l,
229m, 229n, 229o, 229p, 229q, 229r, 229s, 229t, 229u, 229v, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241a, 241b, 242a, 242b, 242c, 244a, 244c, 244d, 245, 247, 248a,
248b, 249, 250a, 250b, 251a, 251b, 253, 254, 255a, 256, 257, 258, 259a, 259b, 260b,
260c, 261a, 261b, 261c, 262a, 262b, 263, 264a, 264b, 265a, 265b, 266, 267, 268b,
268c, 268d, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278a, 278b, 279a, 279b, 280, 281,
282a, 282b, 282c, 282d, 282e, 283, 284a, 285a, 286, 287a, 287c, 288, 289, 290, 291,
292, 293a, 293b, 294a, 294b, 295, 296, 297a, 297b, 298, 299a, 300, 301a, 301b, 302a,
302b, 302c, 303a, 303b, 304a, 305a, 305b, 306, 307a, 307c, 308a, 308b, 309, 310a,
310c, 311a, 311b, 312, 313a, 313b, 314a, 314b, 314c, 314d, 315, 316, 317a, 317b,
318, 321a, 323a, 324, 328a, 330, 331, 332a, 332b, 333a, 333b, 334, 336, 337, 338a,
338b, 339a, 339d, 340, 341, 342a, 342b, 343, 345, 346, 347, 348, 349a, 349c, 350,
352a, 352b, 352c, 352d, 352e, 352f, 353a, 353b, 353c, 353d, 353e, 353f, 354a, 354b,
355a, 355b, 356a, 356b, 359a, 359b, 360, 361, 362, 363b, 364a, 364b, 365a, 365c,
366a, 366b, 366c, 366d, 366e, 368a, 368b, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376a, 376b,
377, 378, 379, 380a, 381a, 382, 383a, 383c, 384, 385a, 386, 387, 388a, 388c, 388d,
390a, 391a, 391b, 391c, 392a, 392b, 392d, 393, 394a, 394b, 397a, 397b, 398, 399,
400a, 400b, 400c, 400d, 401, 402a, 402b, 402c, 403, 404a, 405a, 406, 407a, 407b,
408a, 408c, 408d, 409, 410a, 410b, 410c, 411, 412, 413, 414, 415, 416a, 416b, 416c,
418, 419, 420a, 420b, 420c, 420d, 420f, 420g, 420h, 420i, 420k, 420m, 420n, 421a,
421b, 421d, 421e, 421f, 421g, 422, 423a, 423b, 423c, 424, 425, 426, 427, 428a, 428b,
428c, 429a, 429b, 431, 432, 433, 434, 435a, 435b, 436a, 436b, 437a, 437b, 438a,
438b, 438c, 439a, 439d, 439e, 439f, 439g, 439h, 439i, 439k, 440a, 440b, 440c, 440d,
440e, 440f, 440g, 441a, 441b, 442, 444a, 444aa, 444b, 444c, 444d, 444e, 444f, 444g,
444h, 444i, 444k, 444l, 444m, 444n, 444o, 444p, 444q, 444r, 444s, 444t, 444u, 444v,
444x, 444y, 444z, 444æ, 444ø, 444ab, 444ac, 444ad, 444ae, 444af, 444ag, 444ah,
444ai, 444ak, 444al, 444am, 444an, 444ao, 444ap, 444aq, 444ar, 444as, 444at, 444au,
444av, 444ax, 444ay, 444az, 444aæ, 444aø, 445b, 447a, 447b, 447d, 447e, 447f,
448a, 448c, 448d, 448e, 448f, 448g, 448h, 448i, 448k, 448l, 448m, 448n, 448o, 448p,
448q, 448r, 448s, 448t, 448u, 448v, 448x, 448y, 448z, 448æ, 448ø, 448aa, 448ab,
448ac, 448ad, 448ae, 448af, 448ag, 448ah, 448ai, 448ak, 448al, 448am, 448an, 452,
453, 454, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467a, 467b, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510a, 510b, 511, 512a, 512b, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, vejlitra a, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n,
o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa og ab, alle af Hareskov By, Værløse samt del af
448b, Hareskov By, Værløse, og vejlitra dd, del af matr.nr.ne. 65q og 65v begge alle
af Lille Værløse By, Værløse, samt alle parceller, der efter den 22.april 2022 udstyk-
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kes i området.
2.2

Matr.nr.ne 65q og 65v, Lille Værløse By,
Værløse, 448b, Hareskov By, Værløse er
og forbliver i landzone. Den resterende del
af lokalplanområdet er og forbliver beliggende i byzone.

2.3

Området inddeles i delområderne A, A1,
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D1,
D2, D3, D4.1, D4.2, D4.3, F1, F2, F3, L1,
L2 og L3 som vist på kort 2.

§ 3 Anvendelse
3.1

Delområde A og A1

3.1.1

Delområde A og A1må kun anvendes til
helårsbeboelse og kun til åben lav boligbebyggelse. Der må ikke indrettes eller etableres mere end én bolig på hver ejendom.

Ad 3.1.1 Enhver boligejer må, uanset anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, udøve erhverv i egen bolig, når der ikke beskæftiges andre
end boligens beboere, og når ejendommen ikke, f.eks. ved skiltning,
parkering, støj- eller lugtgener,
ændrer karakter af beboelsesejendom.
Hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte. Det vil sige, at ejendomme
der hidtil lovligt er anvendt til erhverv, fortsat kan anvendes til erhverv.

3.1.2

Uanset § 3.1.1 må matr.nr. 111, 112, 113a,
113b, 113c, 383c, 416c, 418, 419 Hareskov
By, Værløse endvidere anvendes til daginstitution for børn i form af vuggestue, børnehave, integreret institution, fritidshjem og
fritidsklub.

3.1.3

Uanset § 3.1.1 må matr.nr. 418 Hareskov
By, Værløse endvidere anvendes til fritidsformål i form af boldbaner.

3.1.4

Uanset § 3.1.1 må matr.nr. 95 g og 453 Hareskov By, Værløse endvidere anvendes til
teknisk anlæg til brug for områdets forsyning.

3.1.5

Matr.nr.ne 77f, 93a, 95g og 101c Hareskov
By, Værløse må kun anvendes til fælles fri-
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areal.
3.1.6

Matr.nr. 87a Hareskov By, Værløse må kun
anvendes til vej- og parkeringsareal.

3.1.7

Matr.nr. 93dn Hareskov By, Værløse må
kun anvendes til vej- og stiareal samt til
fælles friareal.

3.1.8

Matr.nr. 110aa Hareskov By, Værløse må
kun anvendes til fællesvej-, parkerings- og
friareal.

3.2

Delområde B1

3.2.1

Delområde B1 må kun anvendes til helårsbeboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom.

3.2.2

Matr.nr. 229a Hareskov By, Værløse må
kun anvendes til fælles friareal.

3.3

Delområde B2

3.3.1

Delområde B2 må kun anvendes til helårsbeboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom.

3.3.2

Matr.nr. 105b Hareskov By, Værløse må
kun anvendes til fælles friareal.

3.4

Delområde B3

3.4.1

Delområde B3 må kun anvendes til helårsbeboelse og etageboliger.

3.5

Delområde B4

3.5.1

Delområde B4 må kun anvendes til helårsbeboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.

3.5.2

Uanset § 3.5.1 må matr.nr. 420m og 420d
Hareskov By, Værløse endvidere anvendes
til teknisk anlæg i form af regnvandsbassin.

3.6

Delområde B5

3.6.1

Delområde B5 må kun anvendes til helårs-
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beboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom.
3.6.2

Matr.nr.ne 444aq, 444ar, 444as og 444at
Hareskov By, Værløse, må kun anvendes til
fælles friareal.

3.6.3

Matr.nr.ne 444d, 444e og 444f Hareskov
By, Værløse må kun anvendes til beplantningsbælte.

3.6.4

Uanset § 3.6.1 må matr.nr. 444c Hareskov
By, Værløse, endvidere anvendes til daginstitution for børn i form af vuggestue, børnehave, integreret institution, fritidshjem og
fritidsklub.

3.7

Delområde B6

3.7.1

Delområde B6 må kun anvendes til helårsbeboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom.

3.7.2

Matr.nr. 444au Hareskov By, Værløse må
kun anvendes til fælles friareal.

3.8

Delområde B7

3.8.1

Delområde B7 må kun anvendes til helårsbeboelse og kun til tæt lav boligbebyggelse.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom.

3.9

Delområde B8

3.9.1

Delområde B8 må kun anvendes til helårsbeboelse og til åben lav eller tæt lav boligbebyggelse.

Ad 3.6.3 Ejendommene med matr.nr.ne. 44d,
444e og 444f Hareskovby, Værløse
er omfattet af deklarationerne: af
29.11.1988 – 20093 Tillægstekst
Dokument om Vedligeholdelsespligt i forbindelse med m brugsret,
af 29.11.1988 – 20094 Tillægstekst
Dokument om Vedligeholdelsespligt i forbindelse med m brugsret,
af 29.11.1988 – 20095 Tillægstekst
Dokument om Vedligeholdelsespligt i forbindelse med m brugsret.
Deklarationerne foreskriver, at
ejendommene skal anvendes til beplantningsbælte.
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3.9.2

Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig på hver ejendom, som udnyttes som åben lav.

3.10

Delområde C

Bemærkninger

3.10.1 Delområde C må kun anvendes til bolig- og
centerformål i form af butikker, liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomhed i
tilknytning til den enkelte butik og restaurant.
3.10.2 På ejendomme, som er markeret med lyserød farve på kort 5 (matr.nr. 222, 225, 227,
250b, 249, 321a Hareskov By, Værløse) må
den del af bebyggelsens stueetage med facade mod Gammel Hareskovvej kun anvendes til de i § 3.10.1 nævnte centerformål.
3.11

Ad. 3.10.2 Bestemmelsen betyder, at stueetagen ikke må anvendes til beboelse.
Hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte. Det vil sige, at ejendomme
der hidtil lovligt er anvendt til bolig
fortsat kan anvendes til bolig.

Delområde D1

3.11.1 Delområde D1 må kun anvendes til offentlige formål i form af boldbane.
3.12

Delområde D2

3.12.1 Delområde D2 må kun anvendes til offentlige formål i form af kirke, menighedshus
og kirkegård.

Ad 3.12.1 Ifølge § 1 i LBK nr 1156 af
01/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er det
bl.a. formålet at sikre, at der ikke
sker forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger
og kirkegårde. Hareskov Kirke med
omgivelser er omfattet af loven.
Ifølge § 2 i lovbekendtgørelsen skal
udvidelse, ombygning og ændring
af kirkebygninger godkendes af
stiftsøvrigheden (Helsingør Stift).

3.13

Delområde D3

3.13.1 Delområde D3 må kun anvendes til offentlige formål i form af skole, bibliotek, medborgerhus, foreningshus og daginstitution
for børn i form af vuggestue, børnehave,
integreret institution, fritidshjem og fritidsklub.

Ad 3.13.1 Foreningshus kan bl.a. omfatte
spejderaktiviteter med evt. lejlighedsvis overnatning, når eventuelle
krav om midlertidig overnatning i
det til enhver tid gældende bygningsreglement overholdes.
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3.14

Bemærkninger

Delområderne D4.1, D4.2 og D4.3

3.14.1 Delområderne D4.1, D4.2 og D4.3 må kun
anvendes til offentlige formål i form af
boldbaner, sportshal, klubhus til idrætsforeninger, samt til daginstitution for børn i
form af vuggestue, børnehave, integreret
institution, fritidshjem og fritidsklub.
Byrådet kan dog tillade, at delområde D4.1.
må anvendes til boligformål i form af tæt
lav boligbebyggelse.
3.15

Delområde F1

3.15.1 Delområde F1 må kun anvendes til offentligt grønt område.
3.16

Ad 3.17.1 Hele delområdet F3 er fredsskov.

Delområde L1

3.18.1 Delområde L1 - Ravnehus - må kun anvendes til skovbrug, bolig eller rekreative formål, hvor nærheden til skoven udnyttes.
Der må ikke indrettes eller etableres mere
end én bolig inden for delområdet.
3.19

Ad 3.16.1 En del af delområde F2 er sø.

Delområde F3

3.17.1 Delområde F3 må kun anvendes til offentligt grønt område.
3.18

Ad 3.15.1 En del af delområde F1 er fredsskov, og en del af området er sø.

Delområde F2

3.16.1 Delområde F2 må kun anvendes til offentligt grønt område.
3.17

Ad 3.14.1 Byrådets tilladelse til anvendelse til
boligformål forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Ad 3.18.1 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at ændret anvendelse forudsætter landzonetilladelse.

Delområde L2

3.19.1 Delområde L2 må kun anvendes til bolig
eller rekreative formål, hvor nærheden til
skoven udnyttes. Herudover må området
anvendes til daginstitution for børn i form
af vuggestue, børnehave, integreret institution, fritidshjem og fritidsklub.

Ad 3.19.1 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at ændret anvendelse forudsætter landzonetilladelse.

Der må ikke indrettes eller etableres mere
end to boliger inden for delområdet.
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3.20

Delområde L3

3.20.1 Delområde L3 – Gl. Bakkehus - må kun
anvendes til bolig eller rekreative formål,
hvor nærheden til skoven udnyttes. Der må
ikke indrettes eller etableres mere end én
bolig inden for delområdet.
3.21

Bemærkninger

Ad 3.20.1 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at ændret anvendelse forudsætter landzonetilladelse.

Lokalplanområdet

3.21.1 Uanset § 3.1- § 3.20 må der inden for hele
lokalplanområdet etableres anlæg, som er
nødvendige for fælles og offentlig forsyning, f.eks. telemaster og anlæg til regnvandshåndtering.

Ad 3.21.1 Etablering af anlæg, som er nødvendig for fælles og offentlig forsyning, i landzone inden for delområde L1, L2 og L3, forudsætter
landzonetilladelse.

§ 4 Udstykning
4.1

Delområderne A og A1
Inden for delområderne A og A1 må der
ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning kun etableres ejendomme:
 der er mindst 1.000 m²,
 hvorpå der kan placeres et kvadrat på
mindst 15x15 m. Arealer, som er omfattet af byggelinje mod vej, sti eller sø jf.
§ 7.1.10 og § 10.6.1, eller som ligger
nærmere naboskel end 2½ meter, må
ikke indgå i kvadratet.
 hvoraf mindst 700 m² af grundens areal
hverken er søareal eller ”koteletben”
smallere end 10 m.

4.2

Delområderne B1, B2 og B6
Inden for delområderne B1, B2 og B6 må
der ikke ske yderligere udstykning eller
arealoverførsel.

4.3

Delområde B3
Inden for delområde B3 må der ikke ske
yderligere udstykning, arealoverførsel eller
sammenlægning af ejendomme.

4.4

Delområde B4
Inden for delområde B4 må der ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning kun etableres ejendomme, der er
mindst 100 m².

Ad 4.1 Udstykning betyder etablering af
nye, selvstændige ejendomme. Ved
arealoverførsel forstås overførsel
af et areal fra en eksisterende ejendom til en anden eksisterende ejendom.
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4.5

Delområde B7
Inden for delområde B7 må der ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning kun etableres ejendomme, der er
mindst 300 m².

4.6

Delområde B8
Inden for delområde B8 må der ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning kun etableres ejendomme:

Bemærkninger

for tæt lav, der er mindst 300 m².
for åben lav
 der er mindst 1.000 m²,
 hvorpå der kan placeres et kvadrat på
mindst 15x15 m. Arealer, som er omfattet af byggelinje mod vej jf. § 7.11.8,
eller som ligger nærmere naboskel end
2½ meter, må ikke indgå i kvadratet.


hvoraf mindst 700 m² af grundens areal
ikke er ”koteletben” smallere end 10 m.

4.7

Delområde C
Inden for delområde C må der ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning
kun etableres ejendomme:
 der er mindst 600 m²,
 hvorpå der kan etableres et kvadrat på
mindst 15x15 m.

Ad 4./ Udstykning betyder etablering af
nye, selvstændige ejendomme. Ved
arealoverførsel forstås overførsel
af et areal fra en eksisterende ejendom til en anden eksisterende ejendom

4.8

Delområderne D1 og D2
Inden for delområde D1 og D2 må der ikke
ske udstykning eller arealoverførsel.

Ad 4.8 Ifølge § 1 i LBK nr 1156 af
01/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er det
bl.a. formålet at sikre, at der ikke
sker forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger
og kirkegårde. Hareskov Kirke med
omgivelser er omfattet af loven.
Ifølge § 2 i lovbekendtgørelsen skal
udvidelse, ombygning og ændring
af kirkebygninger godkendes af
stiftsøvrigheden (Helsingør Stift).

4.9

Delområde D3

4.9.1

Inden for delområde D3 må der ikke ske
yderligere udstykning og arealoverførsel.
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Bemærkninger

Undtaget herfor er sammenlægning af nedenstående ejendomme:
 Matr.nr 328a og matr.nr 248a må sammenlægges til én ejendom.
 Matr.nr. 247 og matr.nr. 248b må sammenlægges til én ejendom.
 Matr.nr. 244a og matr.nr. 244d må
sammenlægges til én ejendom.
4.10

Delområderne D4.1, D4.2 og D4.3

4.10.1 Inden for delområderne D4.1, D4.2 og D4.3
må der ikke ske yderligere udstykning og
arealoverførsel.
Undtaget herfor er sammenlægning af nedenstående ejendomme:
 Matr.nr 440b og matr.nr 441a må sammenlægges til én ejendom
4.10.2 Uanset ovenstående må der kun ske udstykning og arealoverførsel inden for delområde D4.1, når det sker i forbindelse med
anvendelse til boligformål jf. § 3.14.1.
4.11

Delområderne F1, F2 og F3

4.11.1 Inden for delområderne F1, F2 og F3 må
der ikke ske udstykning eller arealoverførsel.
4.12

Delområderne L1 og L3
Inden for delområderne L1 og L3 må der
ikke ske yderligere udstykning eller arealoverførsel.

4.13

Delområde L2

4.13.1 Inden for delområde L2 må der ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning
kun etableres ejendomme, der er mindst
500 m².

Ad 4.13.1 Udstykning betyder etablering af
nye, selvstændige ejendomme. Ved
arealoverførsel forstås overførsel
af et areal fra en eksisterende ejendom til en anden eksisterende ejendom.
Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at udstykning og ændret
anvendelse forudsætter landzonetil-
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Bemærkninger
ladelse.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Veje

5.1.1

Eksisterende veje skal opretholdes, og disses beliggenhed, forløb, terrænforhold og
udstrækning må ikke ændres.

Ad 5.1.1 Vejene er omfattet af vejlovgivningen og må ikke ændres uden vejmyndighedens godkendelse.

Uanset ovenstående må vejenes terrænforhold dog ændres i forbindelse med ændret
håndtering af overfladevand i forbindelse
med klimatilpasning og skybrudssikring.

Se nærmere i redegørelsen om anlæg af veje mv. jf. vejlovgivningen.

5.1.2

Til hver ejendom må der kun etableres én
overkørsel, som kun må have en bredde på
højst 5 m.

5.1.3

Inden for lokalplanområdet må fortove og
overkørsler kun anlægges med enten to
rækker store grå betonfliser, hvis korteste
side er minimum 50 cm, adskilt af et skifte
chaussesten af granit (”Københavnerfortov”), eller med leret grus med en fraktion
på mellem 0-8 mm i en tykkelse på minimum 10 cm, jf. dog § 5.1.4 vedrørende
Gammel Hareskovvej.
Dog må der af pladshensyn anlægges fortove med én række store grå betonfliser,
hvis korteste side er minimum 50 cm, hvor
to rækker ikke er muligt.
Kantsten må kun udføres med granitkantsten eller brosten.
Vejarealer, der ikke er anlagt som kørebane
eller fortov (rabatter og lignende), må desuden fremtræde som ubefæstede arealer
med græs eller anden beplantning.

Ad 5.1.3 Etablering af overkørsler forudsætter tilladelse af Furesø Kommune
som vejmyndighed.

Principskitse af ”københavnerfortov”
Den angivne fraktionsstørrelse sikrer tilgængelighed.
Der må godt anvendes permeable
betonfliser, disse skal være med
ensartet overflade, så der sikres
tilgængelighed.
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5.1.4

Fortove og overkørsler på den sydlige side
af Gammel Hareskovvej må kun anlægges
med to rækker store grå betonfliser, hvis
korteste side er minimum 50 cm, adskilt af
et skifte chaussesten af granit (”Københavnerfortov”). Arealer mellem fortovsfliser og
skel mod ejendomme må tillige anlægges
med stigrus.
Dog må der af pladshensyn anlægges fortove med én række store grå betonfliser,
hvis korteste side er minimum 50 cm, hvor
to rækker ikke er muligt.

Bemærkninger
Ad 5.4 Etablering af overkørsler forudsætter tilladelse af Furesø Kommune
som vejmyndighed.

Principskitse af ”københavnerfortov”
Den angivne fraktionsstørrelse sikrer tilgængelighed.
Der må godt anvendes permeable
betonfliser, disse skal være med
ensartet overflade, så der sikres tilgængelighed.

5.2

Stier

5.2.1

Stiarealer som vist på kort 3 og jf. matrikelkortet, kort 1, må kun anvendes til sti
som angivet. Disse stiarealers beliggenhed,
forløb, terrænforhold og udstrækning må
ikke ændres.

5.3

Parkering

5.3.1

Delområderne A, A1, B1, B2, B4, B5, B6
og B8
Inden for delområderne A, A1 og B1, B2,
B4, B5, B6 og B8 skal der på hver ejendom
kunne etableres mindst to bilparkeringspladser til hver bolig.

Ad 5.3.1 Det følger af byggelovgivningen, at
et passende antal parkeringspladser skal udformes, så de kan anvendes af personer med handicap.

På hver af de ejendomme, der anvendes til
daginstitution for børn i form af vuggestue,
børnehave, integreret institution, fritidshjem og fritidsklub jf. § 3.1.12 og 3.6.4
skal der etableres mindst 4 bilparkeringspladser pr. 20 normerede pladser i institutionen.
5.3.2

Delområde B3
Inden for delområde B3 skal der etableres
mindst 1½ bilparkeringsplads til hver bolig.
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5.3.3

Delområde C
Inden for delområde C skal der på hver
ejendom etableres bilparkering efter følgende norm:
 2 p-pladser pr. bolig for åben lav og tæt
lav boligbebyggelse
 1½ p-plads pr bolig for etageboligbebyggelse
 1 p-plads pr. 50 m² etageareal for liberale erhverv i forbindelse med centerformål
 1 p-plads pr. 25 m² etageareal til butikker.

Bemærkninger
Ad 5.3.3 Det følger af byggelovgivningen, at
et passende antal parkeringspladser skal udformes, så de kan anvendes af personer med handicap.

§ 6 Ledningsanlæg
6.1

Ledningsanlæg må kun fremføres som
jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1

Delområde A

7.1.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom ikke overstige 30.
Fælles friarealer udlagt jf. § 3.1.5 og § 3.1.7
må ikke medtages ved beregning af grundens areal.

7.1.2

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end én etage med udnyttet tagetage.

7.1.3

For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti.

7.1.4

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.
Facadehøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 4,5 m.

Ad 7.1.2 Tagkviste må udgøre maksimalt 50
% af tagfladens længde. Ud over
det, vil det betragtes som 2 etager.

Ad 7.1.4 Bestemmelsen om facadehøjde skal
sikre mod at bygninger på skrånende grunde bliver meget høje.



Terræn integreret i huset ved ni-
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Bemærkninger
veauskift

Beboelsesbygninger må ikke opføres med to etager

7.1.5

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m. Uanset § 7.1.3 må ovenstående bygninger, inden for en afstand af
2,5 m fra skel, kun have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.1.6

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.

7.1.7

Beboelsesbygninger må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m.

7.1.8

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 2,5 m fra bevaringsværdig bebyggelse udpeget på kort 4.

7.1.9

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 10 m fra søer udpeget på kort 6a og 6b, jf. § 10.6.

Ad 7.1.9 Det forventes, at vandstanden i søerne, i perioder stiger grundet øgede regnvandsmængder. Specielt
søerne som anvendes til regnvandsbassiner er udsat. Det bør
derfor sikres, at byggeri som opføres i en kote som er lavere end 0,75
over søernes udløbskoter er ekstra
sikret mod opstuvning af vand fra
søerne. Følgende søer (som også er
vist på kort 4, 6a og 6b) anvendes
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Bemærkninger
som regnvandsbassiner. Udløbskote samt kote for ”særligt vand-tålende byggeri” er listet nedenfor.
Sø nr.

Udløbskote
(tinglyste)

Byggeri under følgende
koter skal være særligt
vand-tålende
21,63
21,58
21,38
21,28
21,78
21,78
22,58

79
81
83
84
86
87
88

20,88
20,83
20,63
20,53
21,03
21,03
21,83

Sø nr.

Udløbskote
(indmålte)

Byggeri under følgende
koter skal være særligt
vand-tålende

60
64
77
61

19,44
21,37
21,25
20,93

20,19
22,12
22,00
21,68
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7.1.10 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere vej end 5 m og nærmere
sti end 2,5 m.
Dog må carporte opføres nærmere skel
mod nabo end 2,5 m og indtil 1 m fra vejskel, såfremt:
 taget holdes 1 m fra vejskel
 den side, der vender mod vejen ikke er
mere end 6 m lang
 carporten fremstår uden nogen form for
sidebeklædning(-er), dog undtaget den
del af carporten, der eventuelt er placeret minimum 5 m fra vejskel.

Bemærkninger
Ad 7.1.10
Garage

Vej

Ejendom
5m vejbyggelinje

6m

Åben carport
med skur

Vej

Ejendom
5m vejbyggelinje

Bestemmelsen skal sikre, at der ikke opføres to store carporte op ad
hinanden.
Bestemmelsen skal sikre, at carporte, som ligger eller delvist rager
ind over byggelinjearealet fremtræder transparente og ikke påvirker et frit udsyn hen ad de begrønnede veje.

7.2

Delområde A1

7.2.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må ikke overstige 30.

7.2.2

Beboelsesbygninger må opføres med højst
én etage.

7.2.3

For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti.

7.2.4

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.

Ad 7.2.2 Tagkviste må udgøre maksimalt 50
% af tagfladens længde. Ud over
det, vil det betragtes som 2 etager.

Facadehøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 3,5 m.
7.2.5

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
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Bemærkninger

Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.2.6

Tage må ikke udføres med taghældning under 15 grader og over 25 grader.
Tage på carporte/garagebygninger skal
fremtræde som flade tage eller med samme
hældning som huset.

7.3

Delområderne A og Al
Inden for delområde A og A1 gælder:

7.3.1

På hver ejendom må der ikke etableres mere end i alt én selvstændig bygning, når der
ses bort fra bebyggelse til garager, carporte,
udhuse, skure, åbne overdækninger, åbne
overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse,
havepavilloner og lignende bygninger, samt
fritliggende udestuer, saunaer og lignende.

Ad 7.3.1 Det vil blandt andet sige, at al anden bebyggelse end de specificerede bygningstyper skal udgøre en
del af én og samme bygningskrop
uanset bebyggelsens anvendelse,
om den skal medregnes i bebyggelsesprocenten eller ej, om bebyggelsen er opvarmet eller ej.

7.3.2

På hver ejendom skal alt bebyggelse (herunder også al bebyggelse med gulvet beliggende under terræn), ligge inden for et kvadratisk, principielt byggefelt, hvor sidernes
længde hver især svarer til kvadratroden af
følgende: Grundstørrelse x 0,75 – med
mindre der er tale om garager, carporte, udhuse, skure, åbne overdækninger, åbne
overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse,
havepavilloner og lignende bygninger af et
omfang på højst 50 m² jf. bygningsreglementets regler.

Ad 7.3.2 Dette vil blandt andet sige, at al
bebyggelse, der skal indregnes i
bebyggelsesprocenten, skal holdes
inden for et principielt byggefelt.
Det samme skal kælderarealer
uden overliggende etager. Det
principielle byggefelt er så stort, at
det kan rumme den bebyggelse, der
kan opføres efter bebyggelsesprocenten, opført i ét plan, 2½ gang.
Ejendommens bredde kan dog begrænse det reelle byggefelt.
Uden for byggefeltet må opføres i
alt 50 m² til garage- og udhusbebyggelse m.v.
Byggefeltets placering på ejendommen angives ikke, men beliggenheden vil være bestemt af eventuel eksisterende bebyggelses beliggenhed.
Grundstørrelse x 0,75 svarer til
grundstørrelse x bebyggelsesprocent x 2,5

23

Lokalplanbestemmelser
7.3.3

For al bebyggelse, der hører under den i §
7.3.1 nævnte selvstændige bygning gælder
at:

7.3.3.1






Al bebyggelse skal være direkte sammenbygget i stueetagen over en strækning på mindst 1,5 m*.
Ingen del af sammenbygninger eller
forbindelsesgange, der på én led er 4 m
eller derover må være mindre end 3 m
på nogen anden led*.
Karnapper, frontispicer og lignende
mindre bygningsfremspring er ikke omfattet heraf.

Bemærkninger

7.3.3.1 Bestemmelserne vil blandt andet
sige, at stueetager ikke må være
adskilt af lange, smalle forbindelsesgange og sammenbygget alene
via kælderplan (etage med gulvet
beliggende under terræn), hvorved
bebyggelsen kommer til at fremtræde som flere bygninger. Alle
stueetager i anden bebyggelse end
garager, carporte osv. jf. § 7.3.1
skal have en kontaktflade med anden stueetage i stueplanet. En
Ved sammenbygningen med en anden stueetage/stueetagedel, skal
stueetagerne/stueetagedelene have
fælles kontaktflade på mindst 1,5 m
uanset deres dimensioner.
Skitsen viser tilladt bebyggelse inden for det kvadratiske, principielle
byggefelt
Et eksempel på udregning:
Med en grund på 1000 m² er det
principelle byggefelt = kvadratroden af (1000 m² x 0,75) = 27,4.
Det vil sige, at sidernes længde i
det kvadratiske byggefelt er 27,4 m.

7.4

Delområde B1

7.4.1

Inden for delområde B1 må der maksimalt
indrettes eller opføres 15 boliger.

Ad 7.4.1 Der er den 6. november 1953 tinglyst byggelinje på 6,25 m fra vejmidte på vejarealet på matr.nr.
229a.
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7.4.2

Inden for delområde B1 må der opføres
maksimalt 1.457 m² boligetageareal. Dog
må der i tilknytning til hver enkelt bolig opføres udestue og/eller overdækket terrasse
med et samlet maksimalt areal på 15 m².

Bemærkninger
Inden for delområde B1 er det eksisterende boligetageareal (BBR)
1.457 m².

På hver enkelt ejendom inden for delområdet må der derudover opføres maksimalt 20
m² garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, drivhuse, legehuse, havepavilloner og lignende bygninger.
7.4.3

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end én etage med udnyttet tagetage

7.4.4

For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved lodrette lejlighedsskel.

7.4.5

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.
Facadehøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 4,5 m.

7.4.6

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m. Uanset § 7.4.4 må ovenstående bygninger, inden for en afstand af
2,5 m fra skel, kun have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.4.7

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
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7.5

Delområde B2

7.5.1

Inden for delområdet må der opføres eller
indrettes maksimalt 14 boliger.

7.5.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må ikke overstige 30. Ved beregning af bebyggelsesprocent skal der til de
enkelte grundes størrelse medregnes en
fjortendedel (1/14) af arealet af matr.nr.
105b.

7.5.3

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end to etager.

7.5.4

For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved skel med lodret lejlighedsskel.

7.5.6

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.

7.5.7

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m. Uanset § 7.5.4 må ovenstående bygninger, inden for en afstand af
2,5 m fra skel, kun have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.5.8

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.

Bemærkninger

Ad 7.5.2 Arealet af matr.nr. 105b udgør3525
m². 1/14 af arealet udgør 252 m².

Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.6

Delområde B3

7.6.1

Inden for delområdet må der opføres eller
indrettes maksimalt 20 boliger.
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7.6.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må ikke overstige 45.

7.6.3

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end to etager.

7.6.4

For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved skel med lodret lejlighedsskel.

7.6.5

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 10 m.

7.6.6

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m. Uanset § 7.6.4 må ovenstående bygninger, inden for en afstand af
2,5 m fra skel, kun have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.6.7

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.

Bemærkninger

Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.6.8

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 10 m fra søer vist på
kort 6a og 6b, jf. § 10.6.1.

7.7

Delområde B4

7.7.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må ikke overstige 30.

7.7.2

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end to etager.

7.7.3

For alt byggeri gælder at højden ikke må
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Bemærkninger

overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved skel med lodret lejlighedsskel.
7.7.4

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.

7.7.5

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m målt fra naturligt terræn.
Uanset § 7.7.3 må ovenstående bygninger,
inden for en afstand af 2,5 m fra skel, kun
have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.7.6

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.

7.7.7

Langs Ravnehusvej pålægges en byggelinie
i en bredde af 10,0 m fra vejarealets midte.

7.8

Delområde B5

7.8.1

Inden for delområdet må der etableres maksimalt 35 boliger, med en placering som
vist på kort 8 og følgende omfang:

7.8.2

Antal

Boligtype maksimalt etageareal

13

A

99 m²

13

B

84 m²

9

C

102 m²

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end en etage med udnyttet tagetage.
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7.8.3

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 7 m.

7.8.4

Boligernes eksisterende fodaftryk og tagform må ikke ændres. Der må ikke opføres
yderligere bebyggelse på de enkelte boligejendomme, dog undtaget § 7.8.5.

7.8.5

På matr.nr. 444aa, Hareskovby Værløse må
der etableres et skur med et omfang på
maksimalt 10 m².

7.8.6

På de fælles friarealer på ejendommen matr.nr. 444aq må der etableres skure, udhuse,
carporte og lignende med et samlet omfang
på maksimalt 370 m².

7.8.7

Skure, udhuse, carporte og lignende jf. §
7.8.6 må opføres med en højde på maksimalt 2,5 m.

7.8.8

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.

Bemærkninger

Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.9

Delområde B6

7.9.1

Inden for delområdet må der opføres eller
indrettes maksimalt 6 boliger.

7.9.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må ikke overstige 35. Ved beregning af bebyggelsesprocent skal der til den
enkelte grunds størrelse medregnes en sjettedel (1/6) af arealet af matr.nr. 444au Hareskov By, Værløse.

7.9.3

Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end to etager.

7.9.4

For alt byggeri gælder at højden ikke må

Ad 7.9.2 Arealet af matr.nr. 444au udgør
1165m². 1/6 af arealet udgør 194
m².
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Bemærkninger

overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved skel med lodret lejlighedsskel.
7.9.5

Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.

7.9.6

Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger, må ikke opføres med
mere end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m målt fra naturligt terræn.
Uanset § 7.9.4 må ovenstående bygninger,
inden for en afstand af 2,5 m fra skel, kun
have en højde på maksimalt på 2,5 m.

7.9.7

Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.

7.10

Delområde B7

7.10.1 Inden for delområde B7 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstige 35.
7.10.2 Opførelse af ny boligbebyggelse forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for delområdet.
7.10.3 Uanset § 7.10.2 må der ske udvidelser af
overdækkede terrasser/uopvarmede udestuer. Disse må kun udføres som angivet på
kort 7 jf. § 8.3.1.
7.11

Delområde B8

7.11.1 Inden for delområde B8 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom for åben
lav ikke overstige 30 og for tæt lav ikke

30

Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

overstige 35.
7.11.2 Beboelsesbygninger må ikke opføres med
mere end en etage med udnyttet tagetage.

Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som 2
etager.

7.11.3 For alt byggeri gælder at højden ikke må
overstige 1,4 x afstand til naboskel og sti,
dog undtaget ved skel med lodret lejlighedsskel.
7.11.4 Bygningshøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 8,5 m.
Facadehøjden for beboelsesbygninger må
ikke overstige 4,5 m.
7.11.5 Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner, fritliggende udestuer, saunaer og lignende
bygninger, må ikke opføres med mere end
én etage og må have en højde på maksimalt
4,5 m målt fra naturligt terræn. Uanset §
7.11.3 må ovenstående bygninger, inden for
en afstand af 2,5 m fra skel, kun have en
højde på maksimalt på 2,5 m.
7.11.6 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.11.7 Beboelsesbygninger må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m.
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7.11.8 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere vej end 5 m.
Dog må carporte opføres nærmere skel
mod nabo end 2,5 m og indtil 1 m fra vejskel, såfremt:
 taget holdes 1 m fra vejskel
 den side, der vender mod vejen ikke er
mere end 6 m lang
 carporten fremstår uden nogen form for
sidebeklædning(-er), dog undtaget den
del af carporten, der eventuelt er placeret minimum 5 m fra vejskel.

Bemærkninger
Ad 7.11.8
Garage

Vej

Ejendom
5m vejbyggelinje

6m

Åben carport
med skur

Vej

Ejendom
5m vejbyggelinje

Bestemmelsen skal sikre, at der ikke opføres to store carporte op ad
hinanden.
Bestemmelsen skal sikre, at carporte, som ligger eller delvist rager
ind over byggelinjearealet fremtræder transparente og ikke påvirker et frit udsyn hen ad de begrønnede veje.

7.13

Delområde C

7.13.1 Inden for delområde C må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 50.
7.13.2 På hver enkelt af ejendommene matr.nr.
249, 250a, 250b, 321a og 323a Hareskov
By, Værløse må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 80.
7.13.3 På de ejendomme, hvor der på kort 5 er
fastlagt et byggefelt, må ny bebyggelse til
bolig- og centerformål opføres i naboskel
og kun inden for byggefeltet, og hovedindgang/-opgang til bebyggelsen til bolig- og
centerformål må kun ske fra den side, som
vender mod Gammel Hareskovvej.
7.13.4 På matr.nr. 222 og matr.nr. 225 Hareskov
By, Værløse skal ny bebyggelse til boligog centerformål opføres med facaden maksimalt 2 m fra vejskel mod henholdsvis
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Bemærkninger

Gammel Hareskovvej og Lindevej.
7.13.5 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 2,5 m fra bevaringsværdig bebyggelse udpeget på kort 4.
7.13.6 Inden for delområde C skal ny bebyggelse
til bolig- og centerformål opføres med
mindst en etage med udnyttelig tagetage og
med maksimalt to etager. Bygningshøjden
må ikke overstige 10,5 m.

Ad 7.13.6 Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som en
ekstra etage.

På matr.nr. 222 og matr.nr. 225 Hareskov
By, Værløse skal ny bebyggelse til boligog centerformål opføres med 2 etager.
7.13.7 Inden for delområde C gælder følgende bestemmelser for garager, carporte, udhuse,
skure, åbne overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og lignende bygninger:
 Bebyggelsen må ikke opføres mellem
vejskel og ejendommens bebyggelse til
bolig- og centerformål.
 Bebyggelsen må opføres uden for byggefeltet.
 Bebyggelsen må kun opføres mindst 5
m fra vejskel mod Poppel Allé og Lindevej, og mindst 10 m fra vejskel mod
Gammel Hareskovvej.
 Bebyggelsen må ikke opføres med mere
end én etage og må have en højde på
maksimalt 4,5 m. Dog må bebyggelsen
inden for en afstand af 2,5 m fra skel,
kun have en højde på maksimalt på 2,5
m.
7.13.8 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
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Bemærkninger

facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.13.9 Det samlede areal til detailhandel inden for
delområde C må ikke overstige 1700 m².
Den enkelte butik må ikke have et større
areal end 300 m².
7.14

Delområde D1

7.14.1 Inden for delområde D1 må der ikke opføres nogen form for bebyggelse.
7.15

Ad 7.14.1 Området er omfattet af skovbyggelinje jf. naturbeskyttelsesloven § 17.

Delområde D2

7.15.1 Inden for delområde D2 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstige 10.
7.15.2 Inden for delområde D2 må der kun opføres
bebyggelse, som er nødvendig for områdets
anvendelse til kirkelige formål.

Ad 7.15.2 Ifølge § 1 i LBK nr 1156 af
01/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er det
bl.a. formålet at sikre, at der ikke
sker forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger
og kirkegårde. Hareskov Kirke med
omgivelser er omfattet af loven.
Ifølge § 2 i lovbekendtgørelsen skal
udvidelse, ombygning og ændring
af kirkebygninger godkendes af
stiftsøvrigheden (Helsingør Stift).

7.16

Delområde D3

7.16.1 Inden for delområde D3 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstige 60.
7.16.2 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere
end to etager, og bygningshøjden må ikke
overstige 10 m.

Ad 7.16.2 Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som en
ekstra etage.

7.16.3 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.

34

Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.16.4 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 10 m fra søer udpeget på kort 6a og 6b, jf. § 10.6.1.
7.17

Delområde D4.1

7.17.1 Inden for delområde D4.1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke
overstige 30.
7.17.2 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere
end to etager, og bygningshøjden må ikke
overstige 10,5 m.

Ad 7.17.2 Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som en
ekstra etage.

7.17.3 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere
end 2,5 m fra bevaringsværdig bebyggelse
udpeget på kort 4.
7.17.4 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.18

Delområde D4.2

7.18.1 Inden for delområde D4.2 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50, og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af ejendommens areal.
7.18.2 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere
end to etager, og bygningshøjden må ikke
overstige 10,5 m målt.

Ad 7.18.1 Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som en
ekstra etage.

7.18.3 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
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Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.19

Delområde D4.3

7.19.1 Inden for delområde D4.3 må der ikke opføres mere end 1.000 m² etageareal i alt.
7.19.2 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere
end to etager, og bygningshøjden må ikke
overstige 10,5 m.

Ad 7.19.2 Tagkviste må udgøre maksimalt
50 % af tagfladens længde. Ud
over det, vil det betragtes som en
ekstra etage.

7.19.3 Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 10 m fra søer udpeget på kort 6a og 6b, jf. § 10.6.1.
7.19.4 Hvis der terrænreguleres med afgravning,
skal bygnings- og facadehøjder, det pågældende sted, måles fra det slut regulerede
terræn.
Hvis der terrænreguleres med påfyld, skal
bygnings- og facadehøjder, det pågældende
sted, måles fra terrænet før regulering.
Uden terrænregulering måles bygnings- og
facadehøjder fra eksisterende terræn.
7.20

Delområderne F1, F2 og F3

7.20.1 Inden for delområderne F1, F2 og F3 må
der ikke opføres bebyggelse af nogen art
7.21

Delområde L1

7.21.1 Inden for delområde L1 må der kun opføres
ny bebyggelse, som er nødvendig for ejendommens anvendelse til skovdrift.
7.22

Ad 7.21.1 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at opførsel af ny bebyggelse kan forudsætte landzonetilladelse.

Delområde L2

7.22.1 Inden for delområde L2 må det samlede
etageareal ikke overstige 300 m².

36

Lokalplanbestemmelser
7.22.2 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere
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Ad 7.22.2 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at opførsel af ny bebyggelse forudsætter landzonetilladelse.

7.22.3 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere
end 2,5 m fra bevaringsværdig bebyggelse
udpeget på ejendommen, jf. § 9.1 og kort 4.
7.23

Delområde L3

7.23.1 Inden for delområde L3 må det samlede
etageareal ikke overstige 250 m².
7.23.2 Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel
end 5 m.
7.23.3 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere
end 2,5 m fra bevaringsværdig bebyggelse
udpeget på ejendommen, jf. § 9.1 og kort 4.

Ad 7.23.3 Delområdet ligger i landzone. Det
betyder, at opførsel af ny bebyggelse forudsætter landzonetilladelse.

7.23.4 Garager, carporte, udhuse, skure, åbne
overdækninger, åbne overdækkede terrasser, drivhuse, legehuse, havepavilloner og
lignende bygninger må ikke opføres nærmere beboelsesbygningen (bevaringsværdig
bygning jf. kort 4) end 5 m og må ikke placeres mellem beboelsesbygningen og vej.

§ 8 Bebyggelsens udseende
8.1

Lokalplanområdet

8.1.1

Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer med et glanstal over 15
målt efter Teknologisk Instituts metode.

Ad 8.1.1 Måling af glanstal (Teknologisk
Institut):Der sendes en lysstråle i
en vinkel på 60 grader på teglstenen. En fotocelle måler det lys, der
kastes tilbage. Glanstallet er udtryk
for, hvor mange promille af lyset,
der tilbagekastes fra denne vinkel.
Det vurderes, at tagmaterialer med
glanstal over 15 kan give væsentlige gener fra refleksion.

8.1.2

Solenergianlæg, herunder solceller må kun
placeres på facader og tage, når de fremstår
med antirefleksbehandlet glas og ikke giver
refleksioner der medfører gener for omgivelserne.
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På flade tage skal solenergianlæg placeres
med en vinkel på maksimalt 15 grader i
forhold til vandret plan og mindst 1,5 meter
fra tagets kant mod veje og stier.
På tage med ensidig eller dobbelt taghældning skal solenergianlæg placeres med
samme hældning som taget.
Der må ikke etableres tekniske anlæg, herunder solenergianlæg og varmepumper, på
bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig jf. § 9.1 og kort 4.
8.1.3

Der må ikke etableres tagaltanvinduer.

Ad. 8.1.3

Illustration af tagaltanvindue

8.1.4

8.1.5

Der må ikke anvendes zink og kobber på
udvendige bygningsdele, herunder også tagrender, nedløbsrør, inddækninger, skotrender eller i rygning på stråtage. Undtaget
herfor er dog delområde D2 og bygningsdele omfattet af § 9.1.1-9.1.7

Ad 8.1.4 Bestemmelsen er i henhold til Furesø Kommuneplan 2021’s krav om
bæredygtighed i lokalplaner

Der må ikke etableres skorstene. Undtaget
herfor er aftræksrør, samt bevaringsværdige
bygninger omfattet af § 9.1.

Ad 8.1.5 Bestemmelsen er i henhold til Furesø Kommuneplan 2021’s krav om
bæredygtighed i lokalplaner

For at mindske forurening af
grundvand samt søer, vandløb og
vådområder må bygnings-elementer af zink og kobber ikke anvendes.

For at undgå forurening for brændeovne er det ikke tilladt at etablere skorstene.

8.2

Delområde A1

8.2.1

Inden for delområde A1 må murede facader
og læmure kun udføres i gule eller hvide
mursten, og må fremtræde som blank mur,
vandskuret eller filset mur.

Ad 8.2.1 Bestemmelserne vedrørende delområde A1 er overført fra en deklaration fastlagt i forbindelse med områdets udstykning. Se mere herom i
redegørelsesafsnittet ’Lokalplanens
baggrund, formål og indhold’.
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8.2.2

Inden for delområde A1 må tage kun dækkes med tegl eller med sort eller mørkegråt
tagmateriale.

8.2.3

Inden for delområde A1 må carporte og garagebygninger kun opføres enten med facadebeklædning som huset, eller med facadebeklædning af træ.

8.3

Delområde B7

8.3.1

Inden for delområde B7 må udvidelser af
overdækkede terrasser/uopvarmede udestuer, jf. § 7.10.3, kun udføres som angivet på
kort 7. Tage må kun udføres i rød tegl. Nye
overdækninger må udføres i glas. Glasoverdækninger skal udføres, så der ikke
bliver risiko for personskade, f.eks. i hærdet/lamineret glas.
Farve på træværk skal være mørk brun som
eksisterende

8.4

Belysning m.v.

8.4.1

Delområde C
Inden for delområde C må belysning kun
udføres som belysning på facaderne/væglamper og kun fremstå som nedadrettet og
ikke blændende. Lyspunktshøjden må være
maksimalt 3,5 m, og lyskilden må ikke
kunne ses. Der må endvidere etableres pullertbelysning.

8.4.2

Delområde D1
Inden for delområde D1 må der ikke opsættes permanent lysanlæg og lydanlæg.

8.5

Skiltning

8.5.1

Delområderne A, B, D og L
Inden for delområderne A, B, D og L må
skiltning kun finde sted i form af almindelig navne- og husnummerskiltning.

8.5.2

Delområde C
Inden for delområde C må skiltning kun
finde sted i form af almindelig navne og
husnummerskiltning og i form af informa-

Bemærkninger
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tion om virksomhed, der udøves på ejendommen.
Virksomhedsskiltning må kun finde sted på
bygningernes facader.
Der må kun opsættes et skilt pr. gadefacade
for hver butik/ejendom/erhvervsenhed.
Der må kun skiltes på stueetagens facade/
facader mod gade.
Kun skiltning i form af enkeltbogstaver
og/eller firmalogo, udført som diskret lysende må finde sted. Dog må der også opsættes belysning i form af spots rettet mod
bogstaverne/logoet. Al belysning må kun
ske med en jævn lysstyrke, der ikke er til
gene eller virker blændende.

Ad 8.5.2 Ejendomme, der har facade mod to
gader (for eksempel en hjørneejendom) kan således placere et skilt på
hver facade.
Der må således ikke etableres
skiltning i form af f.eks. flow-light,
dynamiske reklamer, digitale reklameskilte, laserlys eller lignende
belysning.

§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1

Bebyggelse, som er markeret på kort 4 som
bevaringsværdig må ikke rives ned uden
Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Ombygning og ændring på anden måde af
bevaringsværdig bebyggelse må kun udføres i overensstemmelse med nedenstående
bestemmelser i § 9.1.1 til § 9.1.7, den angivne stilart jf. kort 4 og beskrivelsen af
disse stilarter i bilag 1-5.
Ombygning og ændring på anden måde,
som ikke udføres i overensstemmelse med
nedenstående bestemmelser i § 9.1.1 til §
9.1.7, må kun ske med Byrådets tilladelse i
hvert enkelt tilfælde.

Ad 9.1 Byrådets tilladelse til nedrivning
samt om- og tilbygning og ændring
mv., der ikke er i overensstemmelse
med bestemmelserne i § 9, forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.
Ved behandling af dispensationsansøgning, vil der blive lagt vægt
på, om ændringer i udformning og
materialevalg svarer til det, som er
karakteristisk for huset jf. typebladene på bilag 1-5.
Større eller hele udskiftninger af
bygningers enkeltdele anser kommunen ikke for værende reparationer. ”ombygning og ændring på
anden måde” omfatter alle istandsættelsesarbejder, der ikke er reparationer. Det gælder f.eks. udskiftning af en hel tagside eller udskiftning af et vindue.
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9.1.1

Tilbygninger
Opførelse af tilbygninger til bevaringsværdig bebyggelse må kun ske med Byrådets
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Tilbygninger skal opføres i samme stilart
som hovedhuset jf. kort 4 og bilag 1-5 og
indgå i en arkitektonisk helhed med dette,
og de skal så vidt muligt placeres på facader, der vender væk fra offentligt tilgængelige veje, stier og fælles friarealer.

9.1.2

Facader
Facader i blank mur skal fastholdes som
blank mur og må ikke på nogen måde overfladebehandles eller forsynes med facademaling. Eventuelt pudsede og/eller malede
delpartier skal bevares som sådan.
Facader som fremtræder pudsede eller bemalede må kun overfladebehandles med
kalk eller maling med en kalklignende
overflade. Undtaget herfor er malede træfacader, der må overfladebehandles som beskrevet nedenfor.
Træfacader må kun fremtræde med laserende eller heldækkende træbeskyttelse eller maling.
Ornamentik i facaden som f.eks. stik ved
vinduer og døre, friser, stuk, profilerede
taggesimser, søjler, balustre og påmalede
symboler skal bevares eller erstattes med
kopier.

Bemærkninger
Ad 9.1.1 Byrådets tilladelse til opførelse af
tilbygninger forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.
Ved behandling af ansøgning om
dispensation til at opføre en tilbygning, vil der blive lagt vægt på, om
tilbygningen styrker eller understreger karakteren af det bevaringsværdige hus. Læs mere herom
i redegørelsens afsnit om bygningsbevaring.

Ad 9.1.2 Blank mur er murværk, som ikke er
overfladebehandlet.

Med kalklignende menes en mat
overflade, som opnås ved silikatbaseret maling eller ved kalkning.

Laserende betyder, at træbeskyttelsen/malingen er gennemsigtig, så
træets åretegning kan ses.
Disse udsmykningsdetaljer er vigtige for husenes identitet og ofte karakteristiske for bygningens stilart.

Bindingsværk på bygninger som på kort 4
er markeret med Landhuset må overmales
med den samme farve som den øvrige facade. Bindingsværk på bygninger som på kort
4 er markeret med Den Historicistiske Villa
må ikke overmales med samme farve som
den øvrige facade, men skal fremtræde med
sort, grå, rød eller brun heldækkende træbeskyttelse eller maling eller med ægte
trætjære.
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9.1.3

Sokler
Sokler som fremtræder med kampesten eller lignende skal bevares og må ikke skjules
ved bemaling, pudsning eller lignende.

9.1.4

Tage
Tagformer, herunder taghældning og størrelse af tagudhæng skal udføres i overensstemmelse med den tagform, som er karakteristisk for huset jf. typebladene i bilag 15.

Bemærkninger

Eksisterende udsmykkede vindskeder, sternbrædder, spær-ender, rem-ender og tømmerdetaljer f.eks. ved gavle skal bevares
eller udskiftes med tilsvarende materiale og
udseende.
Tagrender og nedløbsrør må kun udføres af
zink eller stål.
Eksisterende skorstene, må ikke nedtages.
Nye skorstene skal fremstå opmurede.
Tagbeklædning
Udskiftning af tagbeklædning må kun ske i
overensstemmelse med nedenstående:
●

På bygninger som på kort 4 er markeret
som Landhuset må tagbeklædning kun
udføres som stråtag. Stråtaget skal udføres med rygning med kragetræer og
med eventuelle vindskeder i træ.

●

På bygninger som på kort 4 er markeret
som Den Historicistiske Villa må tagbeklædning kun udføres i naturskifer eller tegl.

●

På bygninger som på kort 4 er markeret
som Bedre Byggeskik må tagbeklædning kun udføres i tegl.

●

På bygninger som på kort 4 er markeret
som Bungalow må tagbeklædning kun
udføres med grå/sort tagpap.

●

På bygninger som på kort 4 er markeret

Ad 9.1.4 Dispensationsmulighed ligger i
§ 9.1.
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som Murermestervilla må tagbeklædning kun udføres i røde tegl.
●

På bygninger som på kort 4 er markeret
som Anden type må tagbeklædning ikke
udføres i andet materiale end det bestående.

9.1.5

Gavle
For alle bygninger med gavltrekanter i træ
gælder, at de eksisterende gavltrekanter
skal bevares, eller udskiftes med tilsvarende materiale og udseende.

9.1.6

Vinduer og døre
Eksisterende vinduer og døre må ikke
blændes/fjernes, og der må ikke etableres
nye vinduer og døre i bygningens facader.

Ad 9.1.6 Vinduer og døre er med deres proportioner, placering og omgivende
udsmykning en vigtig del af villaens
facadeudtryk.

Størrelse og dimensioner på eksisterende
vindues- og dørhuller skal bevares, og der
må ikke etableres yderligere huller i facaden.
Eksisterende vindues- og dørtyper må ikke
ændres, hverken med hensyn til dimensioner, udformning eller materialer.
Der må kun anvendes plane, klare glas til
ruder i vinduer og døre med ruder.
9.1.7

Kviste og ovenlysvinduer
Eksisterende kviste skal bevares.
Etablering af nye kviste må kun ske med
Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde og
i overensstemmelse med nedenstående:
● Nye kviste skal være af samme type og
skal fremtræde med samme udformning
og materialer som de eksisterende originale kviste på huset, der udskiftes,
flyttes eller suppleres.
● Der må kun etableres kviste i nederste
tagetage (dvs. ikke i spidsloftet)
● På huse uden kviste skal kviste være i
overensstemmelse med det, som er karakteristisk for huset jf. typebladene i
bilag 1-5 og med nedenstående be-

Ad 9.1.7 Byrådets tilladelse til etablering af
kviste forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Spidsloftet er loftsrummet over tagetagen.
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●
●
●
●
●
●

stemmelser.
På bygninger med mansardtag skal kviste have buede tage eller udføres som
pultkviste.
På bygninger med stråtag skal kviste
udføres som halvrunde eller firkantede
kviste og tækkes med strå.
På bygninger som på kort 4 er markeret
med Bungalow må der ikke etableres
kviste.
Kviste skal placeres med en indbyrdes
afstand på mindst 150 cm.
Kvistflunke må kun være i zink, træ eller glas.
På huse med uoriginale kviste, der ikke
er i overensstemmelse med det, som er
karakteristisk for huset jf. typebladene i
bilag 1-5, må der ikke etableres supplerende kviste og må udskiftning kun ske
i overensstemmelse med ovenstående
bestemmelser for kviste med huse uden
kviste.

Bemærkninger
Bestemmelsen gælder for eksisterende bygninger med mansardtag,
da lokalplanen ikke giver tilladelse
til nybyggeri med mansardtag, idet
det sidestilles med to etager.

En flunk er kvistens side.

Der må monteres ovenlysvinduer, der overholder følgende bestemmelser:
● Ovenlysvinduer i tagetager må være
maksimalt 90 cm brede og 140 cm høje.
● Ovenlysvinduer i spidslofter må være
maksimalt 60 cm brede og 80 cm høje.
Ovenlysvinduer på samme tagflade skal
have samme størrelse, placeres i samme
højde og have en indbyrdes afstand på
mindst 150 cm.

§ 10 Ubebyggede arealer
10.1

Henstillen af uindregistrerede køretøjer mv.

10.1.1 Henstillen af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og anhængere må ikke
finde sted.
10.2

Tekniske anlæg

10.2.2 Solenergianlæg, herunder solceller, og
varmepumper må kun placeres på terræn,
enten når de har en højde på maksimalt 1½
m over terræn, eller hvis de ikke kan ses fra

Ad 10.2.2 Opstilling af solenergianlæg på
terræn inden for delområde L1, L2
og L3 forudsætter landzonetilladelse.
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nært liggende veje og offentligt tilgængelige arealer.
10.3

Terrænregulering

10.3.1 For ejendomme udlagt til åben lav boligbebyggelse jf. § 3.1, må der kun udføres terrænregulering i et omfang som følgende:
10.3.1.1



Der må inden for en afstand af op til 5
m fra vejskel og i en bredde af højst 6
m udføres nødvendig terrænregulering,
så der opnås et plant areal til parkering i
samme kote som koten på det eksisterende vejareal.

10.3.1.2



Der må inden for en afstand af op til 1,5
m fra beboelsesbygningers facader udføres terrænregulering i forbindelse
med etablering af niveaufri adgang til
alle yderdøre. Terrænet må aldrig ligge
højere end gulvkoten inde i huset, og
der må kun udføres terrænregulering i
et omfang på op til +/- 0,5 m i forhold
til naturliget terræn, jf. dog § 10.6.1.
Uanset ovenstående må der inden for en
afstand af højst 1,5 m fra anden bebyggelses facader end beboelsesbygninger
udføres terrænregulering, når bebyggelsen ligger i umiddelbar tilknytning til
beboelsesbygningen, og terrænreguleringen ikke sker nærmere end 5 m fra
vejskel og 1 m fra skel mod nabo og sti.
Terrænet må aldrig ligge højere end
gulvkoten inde i bebyggelsen og der må
kun udføres terrænregulering i et omfang på optil +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn, jf. dog § 10.6.1.

10.3.1.3



Der må udføres terrænregulering i forbindelse med etablering af en adgangssti førende fra vejskel til hoveddør i det
omfang, det er nødvendigt for at kunne
forbinde niveauet ved hoveddøren
(gulvkoten) og niveauet ved vejskel
(vejkoten). Adgangsstien må kun udføres i en bredde af højst 1,5 m, jf. dog §
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10.6.1. Adgangsstien må ikke etableres
nærmere skel mod nabo og sti end 1 m.
10.3.1.4



Ad. 10.3.1.4
Der må udføres terrænregulering i en
afstand af minimum 1 m fra skel mod
nabo og sti og i et omfang af højst 15
m² på op til +/- 0,3 m i forbindelse med
etablering af befæstet opholdsareal/terrasse i umiddelbar tilknytning til hovedhuset/beboelsesbygningen, jf. dog §
10.6.1.

10.3.2 Terrænregulering skal afsluttes med støttemur, hvis nødvendigt. Støttemuren skal
etableres inden for det tilladte omfang af
terrænregulering, jf. § 10.3.1.1 – 10.3.1.4.

Ved ønske om større befæstede opholdsarealer end bestemmelsen giver mulighed for (et omfang af mere end 15m2og/eller mere end +/0,3 m), er det i stedet muligt at
etablere træterrasser, der ligger
oven på det naturlige terræn, hvis
de overholder bygningsreglementet
(opholdsarealer) og ikke etableres
nærmere skel end 2,5 m.

Ad. 10.3.2 Kravet om afslutning med støttemur
skal sikre, at der ikke sker terrænregulering af en større udstrækning
end tilladt.
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Skitserne viser princip for tilladt
terrænregulering jf. § 10.3.1.110.3.1.4 og § 10.3.2.
Skitserne er ikke målfaste.

10.3.3 For ejendomme, der ikke er udlagt til åben
lav boligbebyggelse, må der kun udføres
den terrænregulering, der er nødvendig for
at opfylde det til en hver tid gældende bygningsreglements krav om tilgængelighed,
jf. dog § 10.6.1.
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Bemærkninger

Hegn

10.4.1 Delområderne A, B, C og F
Inden for delområderne A, B, C og F må
hegn i skel mod sti samt hegn nærmere skel
mod vej end 5 m og nærmere søer markeret
på kort 4 end 6 m kun etableres som levende hegn og have en højde på maksimalt 180
cm. På indersiden (ind mod egen grund) af
det levende hegn må dog opsættes trådhegn, der skjules/vil blive skjult af det levende hegn.
Ad. 10.4.1

Undtaget herfor er åbne, traditionelle
træstakitter med en maksimal højde på 120
cm. Disse må placeres umiddelbart i skel
mod vej og sti.
For ejendomme markeret med orange streg
på kort 3 gælder, at hegn - såvel levende
som træstakitter - nærmere end 5 m fra vejskel mod Gammel Hareskovvej må være
maksimalt 120 cm høje jf. dog § 11.2-11.4.
Levende hegn i form af hæk skal plantes
mindst 40 cm bag skel mod vej og sti, så
planterne sikres gode vækstbetingelser og
ikke vokser ud over vej og sti.

Åbent, traditionelt træstakit
Ejendomme markeret med orange
streg på kort 3 omfatter gammel
Hareskovvej fra og med nr. 257 til
og med nr. 329.
Affaldsskjul betragtes som et fasthegn og skal derfor overholde lokalplanens bestemmelser om hegn.

10.4.2 Delområde A1
Inden for delområde A1 må hegn i alle skel
kun være levende hegn og mod vej og vendepladsarealer (matr. nr. 87a Hareskov By,
Værløse) må højden ikke overstige 180 cm.
Levende hegn i form af hæk skal plantes
mindst 40 cm bag skel mod vej og sti, så
planterne sikres gode vækstbetingelser og
ikke vokser ud over vej og sti.
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10.4.3 Delområderne L1, L2 og L3
Inden for delområderne L1, L2 og L3 må
hegn kun etableres som levende hegn i
form af træer og buske. På indersiden (ind
mod egen grund) af det levende hegn må
dog opsættes trådhegn, der skjules/vil blive
skjult af det levende hegn.
Levende hegn i form af hæk skal plantes
mindst 40 cm bag skel mod vej og sti, så
planterne sikres gode vækstbetingelser og
ikke vokser ud over vej og sti.
10.5

Bevaringsværdig beplantning

10.5.1 Eksisterende træer markeret på kort 4 skal
bevares. Fældning må kun finde sted med
byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. I en radius af 2 m fra træernes midte må
det eksisterende terræn ikke ændres.
Terrænregulering må ikke finde sted nærmere træernes rødder end svarende til
trækronens udstrækning (drypzone).
10.6

Tilladelse til fældning forudsætter
dispensation efter planlovens § 19
og 20.

Søer

10.6.1 Eksisterende søer vist på kort 4 må ikke
ændres ved regulering, opfyldning og lignende og der må ikke etableres nogen former for broer, herunder bådebroer i og ved
søerne.
Inden for en afstand af 10 m fra eksisterende søer, vist med skravering på kort 6a og
6b, må der ikke etableres nogen form for
bebyggelse, oplag, terrasser, drivhuse eller
lignende, samt foretages terrænreguleringer
eller opsættes kunstig belysning.
10.7

Ad. 10.5.1 Inden for trækronernes udstrækning (drypzoenen) må der af hensyn til træernes rødder hverken
graves eller køres med køretøjer.

Ad 10.6.1 Søerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som blandt andet
betyder at der ikke må foretages
ændringer i tilstanden af området.
Begrebet ”bebyggelse” omfatter
alle former for byggeri og overdækninger mv.

Befæstelse

10.7.1 Delområde D1
Inden for delområde D1 må boldbanen kun
anlægges i græs.
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§ 11 Støj
11.1

Inden for lokalplanområdet må der ikke
etableres støjhegn og støjvolde nærmere
skel mod vej end 5 m. Undtaget herfor er
støjafskærmning omkring varmepumper.

11.2

Langs veje, hvis trafik påfører støjfølsom
arealanvendelse inden for lokalplanområdet
med et trafikstøjniveau over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, kan Byrådet dog tillade, at der nærmere skel mod vej
end 5 m opsættes hegn i en højde af maksimalt 2,2 m. Hegnet skal dæmpe støjen til
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for
primære opholdsarealer.
Hegnet skal endvidere være skjult af et levende hegn, der skal være dækkende hele
året.

Ad 11.2 Etablering af støjhegn inden for
delområde L1, L2 og L3 forudsætter landzonetilladelse.

Levende hegn i form af hæk skal plantes
mindst 40 cm bag skel mod vej og sti. Det
faste hegn i form af støjafskærmning skal
opføres mindst 1 m fra skel, så der sikres
gode vækstbetingelser for det levende hegn.

Ad 11.3

11.3

Eksempel på levende hegn, der er
dækkende hele året er liguster og
thuja.

Principsnit af placering af hæk og
støjafskærmning i forhold til skel
mod vej og sti.

11.4

Støjafskærmning må kun etableres, når det
kan dokumenteres, at den medfører, at støjniveauet reduceres til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Undtaget herfor er
støjafskærmning omkring varmepumper.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen
12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der
er foretaget støjberegninger, der dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje er overholdt.

Ad 12.1 Støjhegn må opsættes som angivet i
§ 11.2-11.4.
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Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er installeret anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine.
Kravet gælder for samlet ny bebyggelse
herunder tilbygninger med et samlet omfang større end 350 m².
Kravet gælder ikke for:
 småbygninger, f.eks. garager, carporte,
drivhuse og lignende.
 tilbygninger, som ikke omfatter etablering af nye eller ombygning af eksisterende toiletter og vaskemaskiner.
 nye daginstitutioner for børn under 6 år.
 nye beskyttede boliger, plejehjem og
institutioner for særligt følsomme grupper.

§ 13 Lokalplaner
13.1

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan
157 for Hareskovby ophæves Lokalplan
116 for Hareskovby, vedtaget af Furesø Byråd den 2. marts 2016.

§ 14 Retsvirkninger
14.1

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.
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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
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.
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Erstatning
Lokalplaner kan udlægge arealer til offentlige formål. Ejeren af sådanne arealer kan
under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Bestemmelserne i en lokalplan
medfører som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for
kommunen.

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.

§ 15 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
15.1

De ejendomme, der er omfattet af et forslag
til lokalplan, må ikke anvendes, udstykkes,
bebygges, eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Når offentlighedsfasen om planforslaget er udløbet, kan Byrådet dog under
visse forudsætninger give tilladelse til, at en
ejendom udnyttes i overensstemmelse med
planforslaget. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslaget til den endeligt vedtagne lokalplan er
offentligt bekendtgjort – dog højst ét år, jf.
planlovens § 17.

De omtalte ”visse forudsætninger”
består i, at planforslaget er overensstemmende med kommuneplanen, at der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt forhold,
og at der ikke er fremsat indsigelse
mod planforslaget fra en offentlig
myndighed.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage ændringer i det offentliggjorte
lokalplanforslag, jf. § 27, stk. 3 i
planloven.
Ændringer i planforslaget, der fører til, at planforslaget helt skifter
karakter således, at der reelt foreligger et nyt planforslag, kræver
efter planlovens § 27, stk. 3, at der
afholdes en ny offentlighedsfase om
lokalplanforslaget.
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Kort
Kort 1 – Lokalplanens afgrænsning
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Kort
Kort 2 – Delområder og anvendelse
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Kort
Kort 3 – Veje, stier og skovbyggelinje
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Kort
Kort 4 - Bevaring
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Kort
Kort 5 – Delområde C – Byggefelter og erhverv i stueetagen
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Kort
Kort 6a - Søer
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Kort
Kort 6b - Søer
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Kort
Kort 7 – Vedrørende delområde B7, Åhusene
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Kort
Kort 8 – Vedrørende delområde B5, Ravnehusparken
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Kort
Bilag 1 – Typeblad Landhuset
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Kort
Bilag 2 – Den historicistiske villa
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Kort
Bilag 3 – Typeblad Bedre byggeskik
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Kort
Bilag 4 – Typeblad Bungalow
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Kort
Bilag 5 – Murermestervilla
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Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse/høring
Forslag til Lokalplan 157 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den x.xxxxx 2022.
Forslag til Lokalplan 157 blev offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 2022 med en høringsperiode indtil den x.xxxxx 2022.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Morten Jepsen
Centerchef
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Lokalplan 116 for Hareskovby, som Furesø Byråd vedtog i marts 2016. Planklagenævnet og Byggeklageenheden har truffet nogle afgørelser
på baggrund af klager over nogle af Furesø Kommunes afgørelser truffet i henhold til lokalplan 116.
Med klagenævnenes afgørelser er der udvidede byggemuligheder inden for Lokalplan 116 i forhold
til forvaltningens administrationspraksis og hensigten med lokalplanen. Derfor er formålet med revision af lokalplan 116 at opdatere og præcisere nogle af lokalplanens bestemmelser, så de bl.a. foreskriver, hvad der er hensigten med lokalplanen, samt muliggøre få nye ønsker. Forud for igangsættelse af Lokalplan 157 har forvaltningen efterspurgt input til ændringer af lokalplan 116 eller nye
ønsker til lokalplanen fra bolig-, vej- og grundejerforeningerne i Hareskovby, samt Medborgerforening (HMB).
Formålet med lokalplanen er at fastholde Hareskovbys særpræg og understøtte områdets bebyggelsesstruktur og karakter af åbent, grønt villakvarter med relativt store grunde afgrænset af levende
hegn, begrønnede veje og mange søer. Formålet skal blandet andet hjælpe med til at understøtte
rammerne for det gode liv i byen og en god og funktionel sammenhæng i indelivet i huset og med
udelivet i haven på den enkelte ejendom. Som optakt til udarbejdelsen af Lokalplan 116 er der efter
SAVE metoden gennemført en kortlægning af bevaringsværdier i helheder og udvalgte enkeltbygninger i Hareskovby. I lokalplanen er alle bygninger, der har fået tildelt en bevaringsværdi på 1-3
(på en skala fra 1 til 9) fastlagt som bevaringsværdige bygninger, som ikke må nedrives uden Byrådets tilladelse.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter stort set hele den fuldt udbyggede bydel Hareskovby. Undtaget er et
mindre område længst mod øst, som er omfattet af nyere lokalplaner, og hvor der for nyligt er opført en dagligvarebutik og en tæt lav boligbebyggelse. Undtaget er endvidere et erhvervsområde ved
Birketoften, en bevaringsværdig bygning på Stationsvej, et tæt lav boligområde på Rolighedsvej og
et område for ældreegnede boliger ved Tibbevang, som har selvstændige lokalplaner.

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er delt op i delområder, som er delt op efter deres anvendelse, A og A1 er åben
lav boligbebyggelse, B er delt op i tæt lav boligbebyggelse og etageboliger, dog giver delområde B8
også mulighed for åben lav, C er bolig- og centerområde, D er offentligt formål, F er grønt område
og L er skovbrug, bolig og rekreative formål.
Delområde A1, har fået sit eget delområde som en videreførelse fra den tidligere Lokalplan nr. 66a,
da det har nogle særlige bestemmelser. Delområde A1 er en lille bebyggelse fra starten af 1970-erne
med 6 boligejendomme ved Skov Allé. Området skiller sig lidt ud ved, at bebyggelsen er opført efter særlige bestemmelser i en deklaration fastlag i forbindelse med områdets udstykning. Deklarationen indeholder bestemmelser om byggefelter, etageantal (højst én), bygningshøjde, taghældninger, facade og tagmaterialer og hegn. Bestemmelser, der vurderes stadig at være aktuelle for bevarelsen af den samlede bebyggelses karakter og naboforhold, og som derfor er overført til Lokalplan
157.
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Der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområderne undtagen delområde L1,
som udelukkende reguleres af landzonereglerne og bygningsreglementet. Opførsel af ny boligbebyggelse i delområde B7 forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.
Lokalplanområdet er præget af kuperede veje og haver, der til tider kan optage en markant terrænforskel. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser der sikrer at byggeriet tilpasses grundens terræn og dermed begrænser eventuelle skygge-, indbliks- og visuelle gener i forhold til naboer. Hvis
huset er tilpasset grunden, kan et skrånende terræn oven i købet blive en kvalitet, som gør huset mere spændende og unikt.
For at fastholde områdets karakter med forholdsvis store grunde og kun én bolig på hver ejendom,
fastlægger lokalplanen bebyggelsesregulerende bestemmelser, der understøtter dette, blandt andet
ved at forhindre byggeri, hvorved ejendommene fysisk fremtræder med to beboelsesbygninger, og
ved at samle bebyggelsen på ejendommene med et principielt byggefelt.
Herudover er de af kommuneplan 2021’s generelle rammer om krav til bæredygtighed, som er vurderet relevant for planen, indarbejdet i lokalplanen

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Reglerne for planlægning i hovedstadsområdet er fastlagt i Fingerplan 2019. Fingerplan 2019 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 blandt andet 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 157 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2019.
Furesø Kommuneplan 2021
Rammeområder
Området er i kommuneplanens rammedel beliggende i bydel 12, Hareskovby og omfatter rammeområderne 12B1, 12B2, 12B4, 12B5, 12C1, 12D1, 12D2, 12D3, 12D4, 12F1. Herudover omfatter
lokalplanområdet en del af rammeområde 21L5, som ligger i Landområde syd.
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Kommuneplanens specifikke rammer for de berørte områder er gengivet på de næste sider.
12B1 - Boligområde i Hareskovby,
Nordvest

12B2 – Ravnekrogen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
Maksimale antal etager er 2
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det
enkelte jordstykke

For 'Åben-lav boligbebyggelse' gælder:
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 1,5, 1 etage med udnyttet tagetage.
For 'Tæt-lav boligbebyggelse' gælder:
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 2
Udstykning
Minimum udstykningsstørrelse er 300 m2
For Åben-lav boligbebyggelse er minimum udstykningsstørrelse 1000 m2
For Tæt-lav boligbebyggelse er minimum udstykningsstørrelse 300 m2

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Opholds- og friarealer
Eksisterende fælles friarealer skal fastholdes
som ubebyggede fællesarealer for områdets
beboere bortset fra mindre bygninger og anlæg
til kollektive formål.
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116
Særlige bestemmelser
Udstykkede grunde skal have en minimums
bredde på 25 m langs offentlig vej.

Opholds- og friarealer
Eksisterende fælles friarealer skal fastholdes som
ubebyggede fællesarealer for områdets beboere
bortset fra mindre bygninger og anlæg til kollektive formål.
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Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116
Særlige bestemmelser
Udstykkede grunde skal have en minimums bredde på 25 m langs offentlig vej.
12B4 - Villaområde i Hareskovby

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, butikker til lokalområdets forsyning
Der kan etableres én dagligvarebutik med et bruttoetageareal til butiksformål på indtil 1100 m2 på
matr.nr. 1ch Hareskov By (Gammel Hareskovvej
233).
Zonestatus
Planlagt zone er byzone
Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
For 'Åben-lav boligbebyggelse' gælder:
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 1,5, 1 etage med udnyttet tagetage.
For 'Tæt-lav boligbebyggelse' gælder:
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 2
For 'Butikker til lokalområdets forsyning' gælder:
Maksimale etageareal er 800 m2, beregnet for det
enkelte jordstykke
Udstykning
Minimum udstykningsstørrelse er 300 m2
For Åben-lav boligbebyggelse er minimum ud-

12B5 - Ravnehusparken og Birkevang

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse
Zonestatus
Planlagt zone er byzone
Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det
enkelte jordstykke
Maksimale etageareal er 1000 m2, beregnet
for området som helhed
Maksimale antal etager er 1,5, 1 etage med
udnyttet tagetage.
Maksimal højde er 6,5 m
Bebyggelsesprocent
Højst 30 % syd for Birkevang.
Højst 35 % nord for Birkevang.
Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af området skal anvendes som
fælles opholdsareal
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116.
Særlige bestemmelser
Udstykkede grunde skal have en minimums
bredde på 25 m langs offentlig vej.
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stykningsstørrelse 1000 m2
For Tæt-lav boligbebyggelse er minimum udstykningsstørrelse 300 m2
Opholds- og friarealer
Eksisterende fælles friarealer skal fastholdes som
ubebyggede fællesarealer for områdets beboere
bortset fra mindre bygninger og anlæg til kollektive formål.
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 111, 115,
116, 136.
12C1 - Hareskovby Centerområde

12D1 - Boldbane nord for Ravnehusvej

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde
Specifik anvendelse er angivet til boligområde, kontor- og serviceerhverv, let industri og
håndværk, bydelscenter, butikker til lokalområdets forsyning, butikker, publikumsorienterede serviceerhverv, område til offentlige formål

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige
formål
Specifik anvendelse er angivet til sports- og
idrætsanlæg, område til offentlige formål

Maksimale butiksstørrelser
Butiksstørrelse højst 300 m².

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 80% af det enkelte jordstykke. Højst 50% og for Matr.nr. 249,
250a, 250b, 321a og 323a højst 80 %.
Maksimale antal etager er 2,5
Maksimal højde er 10,5 m

Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

For 'Butikker' gælder
Maksimale etageareal er 1700 m2, beregnet for
området som helhed
Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116.
Særlige bestemmelser
Udstykkede grunde skal have en minimums bredde på 25 m langs offentlig vej.
12D2 - Hareskov Kirke

12D3 - Hareskov Skole og Bibliotek

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige
formål
Specifik anvendelse er angivet til boligområde, religiøse institutioner og gravpladser
Boligområde: Enkelte boliger for kirkens og kirkegårdens personale

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige
formål
Specifik anvendelse er angivet til boligområde, tæt-lav boligbebyggelse, etageboligbebyggelse, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang
Ny bebyggelse kan kun finde sted i det omfang,
det er nødvendigt for områdets anvendelse til kirkelige formål.

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af det
enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 2,5, 2 etager med
udnyttet tagetage.
Maksimal højde er 10,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116
Særlige bestemmelser
Særlige bevaringsværdier
Den bevaringsværdige bebyggelse Annexgården på matr. 328a må ikke nedrives.
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12D4 - Hareskovhallen og Idrætsanlægget

12F1 - Grønt område ved Birkevang

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige
formål
Specifik anvendelse er angivet til boligområde, tæt-lav boligbebyggelse, sports- og
idrætsanlæg, daginstitutioner

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område
Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, naturområde

Zonestatus
Planlagt zone er byzone
Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 2, to etager med udnyttet tagetage.
Maksimal højde er 10,5 m
Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Zonestatus
Planlagt zone er byzone
Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang
Ny bebyggelse kan ikke finde sted bortset fra
evt. mindre bygninger og anlæg, der knytter
sig til områdets anvendelse som grønt område.
Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116

Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116.

Lokalplan 157 er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for ramme 12B5. Derfor er Tillæg
1 til Kommuneplan 2021 tilvejebragt sammen med nærværende Lokalplan 157. Med kommuneplantillægget justeres bygningshøjden for rammeområdet, således at den maksimale bygningshøjde
for åben lav boligbebyggelse hæves fra 6,5 m til 8,5 m. Ydermere hæves bebyggelsesprocenten for
tæt lav bebyggelse syd for Birkevang fra 30% til 35%.
Planlægning for detailhandel
Kommuneplanen fastlægger, at der i centerområdet i Hareskovby højst må etableres 1.700 m² bruttoetageareal til butiksformål og at de enkelte butiksenheder maksimalt må have et bruttoetageareal
på 300 m². Lokalplan 157 er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.
Arkitektur- og byrumsstrategi
Byrådet vedtog den 26. marts 2015 et forslag til Grundlag for strategi for arkitektur og byrum. Af
de syv principper i arkitektur- og byrumsstrategien er der særligt fem, som er relevante i forhold til
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Hareskovby. Disse er: Helhed og Sammenhæng, Kulturarv som fundament og Natur og vand i Byen.
Furesø Kommunes krav til bæredygtighed i lokalplaner
Furesø Kommune har vedtaget en række særlige krav til bæredygtighed i lokalplaner, som fremgår
af kommuneplanens generelle rammer. Kravene omfatter en række forhold, som, idet omfang de er
relevant i området, er kommenteret i forhold til lokalplanen i skemaet herunder.
Krav der som udgangspunkt skal gælde i alle nye lokalplaner
Regnvand
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet
med henblik på at undgå oversvømmelse og
med henblik på sikring af landskabet.
I områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, skal der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse
og erosion.
I områder, der bebygges eller befæstes, skal
regnvandet så vidt muligt håndteres lokalt,
f.eks. ved genbrug, nedsivning eller lokal afledning til søer, grøfter og regnvandsbassiner.
Regnvandet skal så vidt muligt være synligt i
bybilledet og i naturen, og være med til at øge
den naturmæssige og rekreative værdi og/ eller
ledes hen, hvor det gør mindst skade. Hvis dette ikke er muligt, skal det forsinkes, inden det
ledes til kloak.
De maksimale afløbskoefficienter i kommunens spildevandsplan skal sikres overholdt.
Tagvand skal opsamles og genbruges til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine.

Forhold som sikres i Lokalplan 157, i det
omfang det er relevant
Lokalplanen fastsætter omfanget af tilladt terrænregulering.
Lokalplanen tillader ikke bebyggelse tættere på
søer en 10 m.
Der oplyses i bemærkningerne til bestemmelserne koter hvorunder byggeri skal være særligt
vandtålende.
Mange af søerne inden for lokalplanområdet
anvendes som regnvandsbassiner.
Krav om udlæg af arealer til at etablere, f.eks.:
Lokalplanen muliggør etablering af grønne tage, dog ikke på de bevaringsværdige.

I lokalplanens redegørelse henvises der til, at
afløbskoefficienter i gældende spildevandsplan
skal overholdes.
Som betingelse for at tage ny bebyggelse i
brug, stiller lokalplanen krav om etablering af
anlæg til opsamling af regnvand fra tage til
toiletskyl og eventuelt tøjvask. Kravet gælder
for samlet ny bebyggelse herunder tilbygninger
med et samlet omfang større end 350 m².
Kravet gælder ikke for:



småbygninger, f.eks. garager, carporte,
drivhuse og lignende.
tilbygninger, som ikke omfatter etablering
af nye eller ombygning af eksisterende
toiletter og vaskemaskiner.
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Natur og landskab
Bygningstætheden skal være stor med henblik
på en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af bebyggelsens påvirkning af landskabet.

Sammensætningen af arter skal sikre variation i
det fysiske miljø og understøtte vores
natur. Biodiversitet og udbredelse af hjemmehørende arter skal fremmes, især i det åbne
land. I bymæssig, særligt i de mest befæstede
områder, skal hårdføre plantearter, der er mest
egnet til de mere ekstreme klimatiske og stedlige forhold, fremmes. Planterne må ikke optræde på de nationale lister over invasive arter.
Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.

nye daginstitutioner for børn under 6 år.
nye beskyttede boliger, plejehjem og institutioner for særligt følsomme grupper.

For at fastholde Hareskovbys særpræg, er det
lokalplanens formål at understøtte områdets
bebyggelsesstruktur og karakter af åben, grønt
villakvarter med relativt store grunde. Lokalplanen sikrer derfor ikke en stor boligtæthed.
Dog er der i lokalplanen udlagt områder til tæt
lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse.
Lokalplanen udlægger et nyt delområde med
mulighed for tæt lav boligbebyggelse.
Da Lokalplanområdet er et eksisterende område hovedsageligt bestående af åben lav boligbebyggelse, regulerer lokalplanen ikke beplantning, dog foreskriver den, at der mod vej
hovedsageligt skal være levende hegn. Derudover udpeger lokalplanen eksisterende bevaringsværdige træer.
Lokalplanområdet er ikke tætbebygget, derfor
regulerer lokalplanen kun belysning inden for
centerområdet. Inden for centerområdet foreskriver lokalplanen, at belysningen skal etableres på facader/vægge og kun fremstå som
nedadrettet og ikke blændende.

Ressourcer
Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt Lokalplanen muliggør etablering af varmeeller delvist bliver forsynet med vedvarende
pumper, solenergianlæg og jordvarme.
energi, eksempelvis varmepumper, solenergi og
jordvarme.
Byrådet vil sikre, at særlige bebyggelser, bymiljøer og landskaber ydes beskyttelse, således
at fredede bygninger, bygninger og miljøer, der
er omfattet af bevaringsbestemmelser ikke fratages kvaliteter ved etablering af solenergianlæg, på den baggrund indeholder lokalplanen
bestemmelser, der forbyder opsætning af solceller på bevaringsværdige bygninger.
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 udlægger ikke nye boligbebyggelser.
Det vurderes at alle boliger inden for lokalplanområdet vil have mulighed for at etablere tørrepladser, enten i egen have eller på fælles friarealer.
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Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald,
herunder genanvendelige affaldsfraktioner og
storskrald.
Transport
Vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler
og cykler skal prioritere gående, cyklister og
kombinationsrejsende.
Forurening
For at mindske forurening af grundvand samt
søer, vandløb og vådområder bør bygningselementer af zink og kobber ikke anvendes.
Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye
boliger.

Det vurderes, at alle boliger inden for lokalplanområdet har tilstrækkeligt areal til affaldshåndtering enten på gen ejendom eller på fællearealer. Lokalplanen giver mulighed for etablering af affaldsskjul.
Lokalplanområdet er et eksisterende fuldt udbygget området. Lokalplanen foreskriver, at
eksisterende veje og stier skal opretholdes.
Lokalplanen tillader ikke at anvende bygningselementer af zink og kobber udvendigt. Bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige er
dog undtaget.
Lokalplanen tillader ikke at etablere skorstene.
Bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige er dog undtaget.

Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 116 vedtaget af Furesø Byråd den 2. marts 2016. Lokalplan 116 ophæves ved vedtagelse af nærværende Lokalplan 157.
Zoneforhold
Størstedelen af lokalplanområdet er og forbliver beliggende i byzone. Dog er Matr.nr.ne 65q og
65v, Lille Værløse By, Værløse, 448b, Hareskov By, Værløse beliggende og forbliver i landzone.
Planlovens § 35 fastlægger, at landzonen som udgangspunkt skal forbeholdes til landbrug, skovbrug, fiskeri og lignende. Al øvrig anvendelse, byggeri eller udstykning må kun finde sted, hvis
kommunalbestyrelsen har givet landzonetilladelse.
De tre ejendomme inden for lokalplanområdet, der ligger i landzone, må kun anvendes til henholdsvis skovbrug og rekreative formål, samt bolig, daginstitution og rekreative formål.
Lokalplanen gives ikke bonusvirkning, idet det skønnes hensigtsmæssigt, at kommunen har mulighed for at vurdere konkrete ansøgninger individuelt og afholde en nabohøring inden der gives tilladelse til væsentlige ændringer i landsbyen.
Varmeforsyning
Furesø Kommune har i marts 2022 vedtaget Varmeplan for Furesø Kommune 2021. Ifølge varmeplanen forventes lokalplanområdet at få tilbudt fjernvarme inden 2025.
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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.
Ejendommen matr.nr. 448b, Hareskov By, Værløse er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) i henhold til
lov om forurenet jord, det betyder at der kan være forurening på ejendommen. Ejendommene matr.nr. 27p, 75a, 93dp, 93t, 93x, 103y, 379, 440b, Hareskov By, Værløse er kortlagt på vidensniveau
2 (V2). På kortlagte arealer må der ikke igangsættes bygge- og anlægsarbejder uden, at der er givet
en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven.
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.
Der er langs de større veje i Furesø Kommune beregnet trafikstøj på grundlag af bl.a. trafiktal og
topografi, resultatet af dette er sammenfattet i Furesø Kommuneplan 2021. Ifølge støjkortlægningen
er en række boliger inden for lokalplanområdet i Hareskovby påvirket af vejstøj på mere end 58 dB
fra Gammel Hareskovvej og Ringvej B4, som vist på nedenstående kort. Det drejer sig om nogle
boliger langs dele af: Gammel Hareskovvej, Rolighedsvej, Åvej, Tibberup Alle, Skovbovænget,
Marie Alle, Lærketoften, Birketoften, Brovænget, Ny Hjortespringvej, Brunsøvej og Rødegårdsvej.
Det skal bemærkes, at rækken af vejnavne ikke er fyldestgørende og kan ændre sig over tid.
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Kortet viser vejene i Hareskovby belastet af vejstøj over den vejledende grænseværdi for facadestøj på 58 dB). Fra Furesø Kommuneplan 2021.

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 årsmiddelværdien 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.
På baggrund af støjberegningerne, muliggør lokalplanen opsætning af nødvendigt støjhegn. Lokalplanen foreskriver endvidere, at ny bebyggelse ikke må ikke tages i brug, før der er foretaget støjberegninger, der dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje er overholdt.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD), det
vil sige, at det har høj prioritet at beskytte grundvandsressourcen til både nuværende og fremtidig
drikkevandsforsyning og store dele af kommunen, heriblandt dele af Hareskovby, som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Det er specielt de miljøfremmede stoffer, der kan påvirke grundvandets kvalitet. De forurenede lokaliteter udgør en trussel mod grundvandskvaliteten, mens også brug af sprøjtemidler er en fare, da
hele kommunen er sårbar overfor nedsivning af pesticider.
Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af
grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner.
Kommunen bruger ikke pesticider til vedligeholdelse af kommunale vej- og parkarealer. Kommu-
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nen opfordrer til, at vedligeholdelse af private arealer på tilsvarende måde sker uden brug af pesticider og saltning.
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv.
Spildevandsplan og afløbsforhold
Efter spildevandsplanen skal regnvand og spildevand holdes hver for sig. 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. Spildevandsplanen fastsætter også afledningsretten for regnvand ved maksimal grænse, afløbskoefficienten, for hvor stor en andel af den enkelte ejendom, der
må lede regnvand direkte i kloakken. Afløbskoefficientenerne for de enkelte områder findes i kommunens spildevandsplan, Spildevandsplan 2020, Bilag 7.
En del af søerne i Hareskovby indgår i afløbssystemet til forsinkelse af regnvand.
Bygningsbevaring
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 116 for Hareskovby, som Lokalplan 157 erstatter, er
der foretaget en registrering af Hareskovbys bevaringsværdier. Registreringen er udarbejdet efter
SAVE metoden. Der er dels foretaget en analyse af områdets overordnede bevaringsværdige træk,
dels en vurdering af de enkelte bygningers bevaringsværdier.
I forbindelse med enkeltbygningsregistreringen foretages en vurdering af bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning samt tilstand og originalitet (i hvor høj grad bygningen er ændret efter opførelsen). Efter vurderingen af disse kriterier gives bygningen en samlet
bevaringsværdi indenfor en skala på 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. De bygninger, som har fået en
bevaringsværdi på mellem 1 og 3 er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige.
Som supplement til SAVE-kortlægningen er udarbejdet fem typeblade, der repræsenterer de mest
dominerende bygningstyper i Hareskovby. Typebladene indgår som bilag 1-5 i lokalplanen. Bygningstyperne er udarbejdet ud fra kortlægningens historiske materiale, fotos og feltarbejde. Formålet med typebladene er at informere og vejlede ejere af bevaringsværdige huse om bygningstypens
kendetegn og give anbefalinger ved ombygning eller istandsættelse, og er dermed kun vejledende.
For bygninger, som i lokalplanen er udpeget som bevaringsværdige gælder, at bebyggelsen ikke må
nedrives eller ændres uden Byrådets tilladelse. Dette betyder ikke, at der ikke må ske nogen ændringer af bebyggelsen, men at ansøgninger om tilladelse til ændringer vil blive vurderet med udgangspunkt i, at bevaringsværdien ikke forringes. Ved eventuel tilladelse til nedrivning kan der stilles krav om genopførelse med samme placering og stil. Såfremt bebyggelsen ønskes nedrevet, men
byrådet afslår, kan ejeren dog under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning.
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Handicappolitik
Indretning af bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er det blevet undersøgt, på hvilken
måde tilgængelighedshensyn eventuelt kan tilgodeses yderligere inden for de muligheder, som planloven giver. Lokalplanen bestemmer herefter, at overkørsler og fortove skal anlægges med belægninger, der sikre tilgængelighed. Endvidere sikrer lokalplanen, at det er muligt at udføre terrænregulering for at opnå niveaufri adgang til yderdøre.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation kan kun ske under opfyldelse af en række betingelser:







Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation må kun ske til fordel for almenvellet (almene samfundsinteresser).
Ekspropriation til fordel for en privat aktør er ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet krav til ekspropriationens nødvendighed, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet.
Ekspropriationens omfang skal være rimeligt i forhold til det formål som der eksproprieres til.

For lokalplaner sendt i høring efter den 1. januar 2019, gælder desuden at adgangen til at foretage
ekspropriation bortfalder, hvis ikke der er truffet beslutning inden 5 år efter lokalplanens offentliggørelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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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.
Stengærdet på den nordlige side af Gammel Hareskovvej ligger udenfor lokalplanafgrænsningen,
hvorfor Lokalplanen ikke kan optage bestemmelser om dette. Stengærdet er beskyttet af Museumsloven.
Naturbeskyttelsesloven
Beskyttet natur
Naturområder er levested for vilde planter og dyr. Forsvinder naturområderne, vil der også være
vilde planter og dyr, der forsvinder. Nogle naturområder er derfor beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensation til ændring af tilstanden i naturområder gives som udgangspunkt kun, hvis
det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.
I Hareskovby findes mere end 25 søer og vådområder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §
3. Beskyttelsen omfatter både søens vandflade og det omgivende landareal, hvor der primært vokser
vådbundsplanter.
Disse naturområder er beskyttede selv om de ligger på privat ejendom. Hvis man har et beskyttet
naturområde på sin private ejendom, må man anvende det, som man lovligt har været vant til, men
man må ikke foretage ændringer i tilstanden af området. Tilstandsændringer omfatter f.eks. opfyldning, afgravning, og etablering af terrasser, broer, brinksikring og lign. i søbredden. Det er heller
ikke tilladt at fjerne den naturlige vegetation i søen eller søbredden eller at udplante haveplanter, der
ikke hører til i søen. Der må derudover ikke foretages ændringer, der på anden måde ændrer et naturområdes tilstand (f.eks. tilledning af drænvand til en sø eller bruge vandet i en sø til vanding af have).
Hvis der alligevel er et ønske om at foretage ændringer af et naturområde, skal kommunen først give dispensation for disse regler. Dette skal gøres inden projektet går i gang. Dispensation gives som
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udgangspunkt kun, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.
Naturpleje
I rapporten Vådområder i Værløse, 2002 findes beskrivelser af søerne i Hareskovby samt forslag til
forbedringer af søernes vandmiljø og/eller fysiske tilstand. De fleste naturplejetiltag kræver forudgående dispensation, så kontakt kommunen, hvis du vil udføre naturpleje i en sø.
Skovbyggelinjer
Lokalplanområdet er i nord og øst afgrænset af fredsskov, som afkaster skovbyggelinier af sig, som
er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Skovloven
Inden for lokalplanområdet er fem delområder dækket af fredsskov, som ligeledes afkaster skovbyggelinjer af sig (se kort 3). Udnyttelsen af disse fredskovsarealer må kun ske i overensstemmelse
med skovlovens regler.
Miljøvurderingsloven
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(LBK. nr. 1976 af 27. oktober 2021) har Furesø Kommune vurderet, at forslag til Lokalplan 157
kun indeholder mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer. Furesø Kommune har
derfor screenet planforslaget efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3 og resultatet af en høring af berørte myndigheder. På baggrund heraf har Kommunen truffet afgørelse efter lovens § 10 om, hvorvidt planforslaget er omfattet af krav om en miljøvurdering.
Kommunen har vurderet, at planforslaget kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser, og at
planforslaget derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Screeningsafgørelsen om miljøvurdering er vedhæftet planforslaget.
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Bilag: Tillæg til Kommuneplan
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Tillæg 1 til Kommuneplan 2021
Furesø Kommuneplan 2021 blev vedtaget af Byrådet den 15. december 2021.
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020, ændrer Tillæg 1 til
Kommuneplan 2021 bestemmelserne for rammeområde 12B5 - Ravnehusparken og Birkevang. Der
sker ikke ændringer i rammeområdets afgrænsning. Kommuneplantillægget er tilvejebragt sammen
med Lokalplan 157 for Hareskovby.

Afgrænsning af kommuneplanramme 12B5 – Ravnehusparken og Birkevang
Formål
Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 har til formål at justere bygningshøjden for rammeområdet, således
at den maksimale bygningshøjde for åben lav boligbebyggelse hæves fra 6,5 m til 8,5 m. Den maksimale bygningshøjde for tæt lav boligbebyggelse fastholdes på 6,5. Yderligere har tillægget til
formål at hæve bebyggelsesprocenten for tæt lav boligbebyggelse syd for Birkevang fra 30 % til 35
%.
Nedenfor ses de fremtidige bestemmelser for rammeområder 12B5, idet ændringer er fremhævet
med rød skrift.
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Rammebestemmelser for Kommuneplanamme 12B5 - Ravnehusparken og Birkevang
Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse
Zonestatus
Planlagt zone er byzone
Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke
Maksimale etageareal er 1000 m2, beregnet for området som helhed
Maksimale antal etager er 1,5
Maksimal højde for åben lav er 8,5 m
Maksimal højde for tæt lav er 6,5 m
Bebyggelsesprocent
Højst 30 % syd for Birkevang.
Højst 35 % nord for Birkevang.
Højst 30 % for åben lav
Højst 35 % for tæt lav
For boligbebyggelse gælder 1 etage med udnyttet tagetage.
Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af området skal anvendes som fælles opholdsareal
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 116. 157
Særlige bestemmelser
Udstykkede grunde skal have en minimums bredde på 25 m langs offentlig vej.
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Forudgående høring og offentlig høring
Med Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 foretages mindre ændringer i kommuneplanens
rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper. Der er således ikke gennemført en forudgående høring i henhold til planlovens § 23 c.
Miljøvurderingsloven
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(LBK. nr. 1976 af 27. oktober 2021) har Furesø Kommune vurderet, at forslag til Tillæg 1 til
Kommuneplan 2021 kun indeholder mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer. Furesø Kommune har derfor screenet planforslaget efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3 og resultatet af en høring af berørte myndigheder. På baggrund heraf har Kommunen
truffet afgørelse efter lovens § 10 om, hvorvidt planforslaget er omfattet af krav om en miljøvurdering.
Kommunen har vurderet, at planforslaget kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser, og at
planforslaget derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Screeningsafgørelsen om miljøvurdering er vedhæftet planforslaget.
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter
Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som grænser op til planområdet. Kommuneplantillægget gælder for et eksisterende bebygget område, og der kan med planen ikke ske væsentlig ændret anvendelse end den
eksisterende.
Der er tidligere registreret flere arter af flagermus inden for planområdet. Lokalplanen udlægger ikke nye områder til bebyggelse eller andre aktiviteter.
Det er derfor Furesø Kommunes samlede vurdering, at planens muligheder, ikke i sig selv, eller
ifm. andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
Habitatdirektivets bilag IV.
Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at Byrådet kan modsætte sig opførelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Foreløbig vedtagelse
Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er foreløbig vedtaget af Furesø Byråd den dd. MÅNED
2022.

På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør

Morten Jepsen
Centerchef
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Screeeningsafgørelse om miljøvurdering

Screeningsafgørelse om miljøvurdering
Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby
med tillæg 1 til Kommuneplan 2021
Den dd.mm 20xx

Screeningsafgørelse vedrørende miljøvurdering af forslag til
Lokalplan 157 for Hareskovby og tillæg 1 til Kommuneplan 2021:
Ikke krav om miljøvurdering

Dato: XX-XX-2020
Sags nr.: 22/349

Afgørelse
Furesø kommune har truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10
om, at forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby og tillæg 1 til Kommuneplan 2021 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Tlf.: 7235 4000

Lovgrundlag
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK. nr. 1976 af 27. oktober 2021) skal planmyndigheden udarbejde en miljøvurdering af planer, der tilvejebringes inden for
fysisk planlægning.
Planer, der kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt
plan eller angiver mindre ændringer i en sådan plan, kan dog være undtaget fra kravet om miljøvurdering. For disse planforslag gælder jf. lovens
§ 8. stk. 2, at planmyndigheden skal gennemføre en screening af, om
planforslaget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
og på baggrund heraf træffe afgørelse efter lovens § 10, om planforslaget
er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Skriv til os via Digital Post fra
borger.dk og virk.dk
www.furesoe.dk

Screeningen skal foretages efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3 og resultatet af en høring af berørte myndigheder.
Baggrund – forslag til Lokalplan 157 og tillæg 1 til Kommuneplan
2021
Forslag til Lokalplan 157 omfatter stort set hele den fuldt udbyggede bydelen Hareskovby. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser, der fastholder Hareskovbys særpræg med mange små søer, relativt store grunde
og vejenes grønne karakter. Planen udpeger og fastlægger bestemmelser
for bevaringsværdige bygninger, og fastlægger, at der på ejendomme, der
udlægges til åben lav boligbebyggelse, kun må etableres én bolig per
ejendom og det bebyggede areal begrænses.

2

Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 justere bygningshøjden for
kommuneplanens rammeområde 12B5 – Ravnehusparken og Birkevang,
således at den maksimale bygningshøjde for åben lav boligbebyggelse
hæves fra 6,5 m til 8,5 m. Den maksimale bygningshøjde for tæt lav boligbebyggelse fastholdes på 6,5.
På baggrund heraf har Furesø Kommune vurderet, at planforslagene angiver mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer.
og dermed, at der skal foretages en vurdering af, om planlægningen kan
få væsentlig indvirkning på miljøet. Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af forslaget til Lokalplan 157 efter de kriterier, der er
angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3. Screeningsskemaet vedlægges
som bilag til denne afgørelse.

Lokalplanområdet for Lokalplan 157 vist med gul afgrænsning

Kommuneplanramme 12B5 – Ravnehusparken og Birkevang, vist med
blå afgrænsning
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Høring af berørte myndigheder
Furesø Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget kun berører myndighedsområder, der varetages af Furesø Kommune og af Museum Nordsjælland, samt Miljøstyrelsen. Screeningen og udkast til screeningsafgørelse har herefter været sendt i høring hos Furesø Kommunes natur- og
miljømyndighed og vejmyndighed, hos Furesø Museer og hos Museum
Nordsjælland samt Miljøstyrelsen. Planmyndigheden har modtaget bemærkninger fra natur- og miljømyndighed. Bemærkningerne er indarbejdet i screeningen og dermed i grundlaget for screeningsafgørelsen.
Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering
På baggrund af screeningen er det sammenfattende Furesø Kommunes
vurdering, at planenerne kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Forslag til Lokalplan 157 og tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
Klagefrist
Du har mulighed for at klage over afgørelsen jævnfør klagevejledning
nedenfor. Klagen skal være modtaget senest:
XXdag den dd. [måned] 2020.

Klagevejledning
Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan påklages efter de klageregler,
der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til1.
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planloven og der kan
derfor klages i henhold til reglerne i planloven.
Planklagenævnet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med
en kommunes afgørelse efter planloven2. Det er et retligt spørgsmål, om
der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering af et planforslag. En
sådan klage har ikke opsættende virkning.3

1

Jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 1

2

Jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3

3

Jf. Lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1

4

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt4. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen.
Du kan klage efter Planloven via Nævnenes Hus på naevneneshus.dk.
Klik derinde på Start din klage og klik dig frem til Planklagenævnet. Her
kan du finde yderligere informationer om klageprocessen og gebyrer. Det
fremgår derinde, at klagen skal indgives via et system kaldet ”klageportalen”, at klage sendt via e-mail eller brev bliver afvist, men at man dog i
særlige tilfælde kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

4

Jf. Bekendtgørelse nr 130/2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af kla-

ge til Planklagenævnet … § 2, stk. 1 nr. 1
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Screeningsskema
Screening af forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby og tillæg 1 til Kommuneplan 2021.
Titel

Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby.
Forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Beskrivelse af planen

Forslag til Lokalplan 157 omfatter stort set hele den fuldt udbyggede
bydelen Hareskovby. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser,
der fastholder Hareskovbys særpræg med mange små søer, relativt
store grunde og vejenes grønne karakter. Planen udpeger og fastlægger bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, og fastlægger, at
der på ejendomme, der udlægges til åben lav boligbebyggelse, kun
må etableres én bolig per ejendom og det bebyggede areal begrænses.
Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 justere bygningshøjden for
kommuneplanens rammeområde 12B5 – Ravnehusparken og Birkevang, således at den maksimale bygningshøjde for åben lav boligbebyggelse hæves fra 6,5 m til 8,5 m. Den maksimale bygningshøjde
for tæt lav boligbebyggelse fastholdes på 6,5.

Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

Kan planerne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?

x Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura
2000-område nr. 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som grænser op til lokalplanområdet. Lokalplanen gælder for et eksisterende bebygget område, og
der kan med planen ikke ske væsentlig ændret anvendelse
end den eksisterende.
Det vurderes derfor, at planforslagene ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, hverken direkte eller indirekte.

Er planerne omfattet af lov
om miljøvurdering af planer
og programmer, bilag 1
og/eller 2?

Fastlægger planen kun anvendelsen af mindre områ-

x Forslag til Lokalplan 157 fastlægger anvendelsen af området til helårsbeboelse i form af åben lav, tæt lav og etageboligbebyggelse, centerformål i form af butikker, liberale
erhverv, mindre fremstillingsvirksomhed i tilknytning til
den enkelte butik, restauranter, offentlige formål og boliger
til helårsbeboelse, offentlige formål i form af boldbaner,
sportshal, kirke, menighedshus og kirkegård, skole, medborgerhus, institutionsformål, skovbrug eller rekreative
formål. Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2017 vedrører
ikke ændring af anvendelsesbestemmelser. Planerne er
derfor ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer, bilag 1 og/eller 2.
x

Forslag til Lokalplan 157 er revision af eksisterende Lokalplan 116 og indeholder kun mindre ændringer af de ek-
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der på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af de eksisterende
planmæssige rammer?

sisterende planmæssige rammer.
Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 indeholder kun
mindre ændringer af de eksisterende planmæssige rammer.

Konklusion på indledende screening
Forslag til Lokalplan 157 og forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, og er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer, bilag 1 og/eller 2. Planerne indeholder kun mindre ændringer af de eksisterende
planmæssige rammer.

Planens indvirkning på eller
relevans for andre projekter
og aktiviteter samt anden
planlægning og lovgivning
Vurdering af væsentligheden af karakteren af planernes miljømæssige indvirkning i forhold til størrelse,
geografisk udbredelse og
indbyrdes påvirkning.

x

x

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Det betyder, at der kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis planenerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor foretages en vurdering af, om planlægningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bemærkninger
Lokalplanen erstatter hidtil gældendende lokalplan.
Lokalplanen forudsætter kommuneplantillæg med
mindre justeringer af den maksimale bygningshøjde
for et enkelt rammeområde. Planenerne forudsætter
ikke andre myndigheders godkendelse.
Der er tale om et fuldt udbygget område, som ikke
vil undergå nogle fysiske eller miljømæssige ændringer af væsentlig karakter. Omfanget af aktiviteter er således begrænset i størrelse og vurderes ikke
at medføre væsentlige miljøpåvirkninger
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Screeningsskema

Bemærkninger

By- og kulturmiljø
Bymiljø

x

Området er beliggende i et allerede bebygget byområde af Hareskovby hovedsageligt i byzone med enkelte ejendomme i landzone. Lokalplanen udpeger
bevaringsværdige bygninger og træer, som der fastlægges bevaringsbestemmelser for.

Bygninger

x

Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bygninger,
som der fastlægges bevaringsbestemmelser for

Fortidsminder

x

Der er ikke tidligere registreret fortidsminder inden
for lokalplanområdet. Der er registreret fortidsminder i umiddelbare nærhed omkring lokalplanområdet. Planerne vurderes ikke at påvirke disse.

Svage grupper f.eks. handicappede

x

Svage grupper vurderes ikke at være berørt af planlægningen. Ved nybyggeri skal bygningsreglementets krav om tilgængelighed overholes.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

x

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

x

En ejendom inden for lokalplanområdet er kortlagt
på vidensniveau 1 (V1) i henhold til lov om forurenet jord. 8 ejendomme inden for lokalplanområdet er
kortlagt på vidensniveau 2 (V2). På kortlagte arealer
må der ikke igangsættes bygge- og anlægsarbejder
uden, at der er givet en § 8 tilladelse i henhold til
jordforureningsloven.

Befolkningens sundhed /
sikkerhed

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Screeningsskema

Bemærkninger

Vand
Grundvandsforhold

x

Hele Furesø Kommune er udpeget som et ”Område
med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD) dele af
planområdet er udpeget som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet
vurderes ikke at føre til negative ændringer af
grundvandsbeskyttelsen

Trafik
Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed

X

Lokalplanen giver kun mulighed for en mindre fortætning af området, hvilket ikke vurderes at påvirke
trafikafviklingen og trafikbelastningen væsentligt.
Eksisterende boliger inden for lokalplanområdet er
påvirket af trafikstøj, hvorfor lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning.

Natur
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

x

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 139: Øvre Mølleådal, Furesø
og Frederiksdal Skov, som grænser op til lokalplanområdet. Lokalplanen gælder for et eksisterende bebygget område, og der kan med planen ikke ske væsentlig ændret anvendelse end den eksisterende.
Det vurderes derfor, at planforslagene ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, hverken direkte eller indirekte.
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Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Screeningsskema

Bemærkninger

Sjældne, udryddelsestruede
el. fredede dyr, planter el.
naturtyper

x

Der er tidligere registreret flere arter af flagermus og
stor vandsalamander inden for planområdet. Lokalplanen udlægger ikke nye områder til bebyggelse eller andre aktiviteter. Tværtimod forbedrer planforslaget forholdene for de beskyttede paddearter ved
at udlægge forbudszoner om søerne (bufferzoner),
hvilket medfører, at der ikke kan ske ændringer af
bredzonen og i en afstand af 10 m fra søerne. Det
vurderes derfor, at planerne ikke vil påvirke eventuelle sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper væsentligt.

Naturbeskyttelse

x

Søerne der ligger spredt inden for lokalplanområdet
er underlagt bestemmelser i naturbeskyttelseslovens
§ 3 og lokalplanen indeholder skærpede bestemmelser om afstand mellem søer og bebyggelse og terrænregulering.

Spredningskorridorer

x

Et mindre område, omfattet af to ejendomme i den
vestlige del af lokalplanområdet er udpeget som
økologisk forbindelse. Lokalplanen fastlægger, at
området kun må anvendes til offentligt grønt område, hvorfor det vurderes, at planerne ikke vil påvirke
den økologiske forbindelse.

Konklusion på miljøscreening
Sammenfattende er det Furesø Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vurderes at påvirke
internationale naturbeskyttelsesområder, og er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer, bilag 1 og/eller 2. Planerne indeholder kun mindre ændringer af de eksisterende
planmæssige rammer. Endvidere vurderes det, at planerne ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
Det vurderes derfor efter lovens § 10, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes
miljørapport.
Ved screeningen af forslaget til Lokalplan 157 og tillæg 1 til kommuneplan 2021 er de relevante,
ansvarlige myndigheder inden for natur, miljø, vej og statslig planlægning hørt.
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