Bilag 2 – Høringssvar (fuld længde)

9. maj 2022

Der har i perioden 22. februar til 19. april 2022 været indkaldt idéer og forslag
til ændring af kommuneplanrammerne for Bregnerød Kro. I dette dokument er
alle høringssvarene samlet. Der er i alt indkommet 5 høringssvar.

Kontaktperson:
ltb3

I dette dokument er afsendere bortset fra foreninger og virksomheder
anonymiseret i henhold til GDPR-reglerne. Derfor er eksempelvis navne,
telefonnumre og mailadresser fjernet. Derimod er afsenderens adresse anført.
Afsendere:
1. Bregnerød Byvej
2. Bregnerød Byvej 4A
3. Furesø By og Land
4. Miljørådet
5. Farum Lokalhistoriske Forening

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18
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Sendt:
Til:
Emne:

8. april 2022 19:28
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Sagsnummer 22/3022

Som beboere nær Bregnerød kro ønsker vi først og fremmest at der sker noget nyt på grunden/grundene.
Bl.a. håber vi at der kommer en form for café på stedet.
Vi har bekymringer i det nuværende udkast i forhold til: At der bygges så højt mod syd og at der bliver
indkig i de nærmeste haver, at gæster/ansatte/leverandører/håndværkere vil parkere til ulempe ud for
indkørsler til naboerne langs Bregnerød Byvej. I den forbindelse bør det skiltes tydeligt, at Bregnerød Byvej
er blind, således at vi ikke får biler der er nødsaget til at vende i vores indkørsler. Derudover vil projektet
tiltrække flere cyklister end i dag, og et toilet skal derfor være tilgængeligt på kroens område, så vi naboer
slipper for at skulle stille hække m.v. til rådighed som toilet.
Bregnerød Byvej
Obs: Navne- og adressebeskyttelse
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Kaj Sørensen <kaj.stormly@gmail.com>
15. april 2022 16:34
Center for By Miljø og Erhverv - sikker postkasse
Poul Lüneborg
Sagsnummer 22/3022 - § 23c høring om Bregnerød Kro
Bregnerød kros fremtid.docx

Til
Center for By, Miljø og Erhverv
Furesø By og land har følgende bemærkninger til § 23c høringen om planlægningen for Bregnerød Kro.
I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag peger Furesø By og Land på, at det findes meget vigtigt, at der
stadig en ”krofunktion” på stedet i et eller andet omfang, så Bregnerød Kro fremover kan genopstå som et lokalt
samlingspunkt.
Bygningsmæssigt skal der, udover en tiltrængt SAVE‐vurdering, arbejdes på, at den oprindelige del af den gamle røde
krolænge bevares så oprindeligt som muligt.
I den fremtidige bygningshøjde og bygningstætheden skal der tages udgangspunkt i bygningsstrukturen i landsbyen.
Dermed en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og en tæthed, der giver plads til luft omkring bygningerne.
Derudover skal bygningernes højde og tæthed i den sydlige grænse aftrappes, så den harmonerer med nabohusene.
I forbindelse med opførelsen af den vestlige gule fløj i 1983, erhvervede kroen et stykke af skoven, for at gøre det
muligt at opføre bygningen. I den forbindelse blev skovbyggelinjen fastsat til 10 meter. Denne skovbyggelinje på 10
meter bør fastholdes i den kommende planlægning.
I øvrigt henvises til vedlagte notat om Bregnerød Kros fremtid.
Med venlig hilsen
Kaj Sørensen, bestyrelsesmedlem i Furesø By og Land
cc: Formand Poul Lüneborg
Bcc: bestyrelsen
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Bregnerød kros fremtid!
Af Ulla Hess, bestyrelsesmedlem
I Furesø By og Land har vi siden 2019 nøje fulgt overvejelserne om kroens
fremtid. På baggrund af borgermødet den 28. marts 2022, om hvad der
skal ske med den historiske krobygning, har jeg lyst til at fortælle om de
tanker, som vi har gjort os.
Den gamle krobygning i Bregnerød, måske den ældste i landet, påtænkes
at blive revet ned. Investorerne prøver at sælge ideen ved at bevare den
bygning, der er opført, hvor den gamle rejsestald engang lå.
Den nuværende bygning, der kaldes rejsestald, er opført i 1980erne og
har ingen værdi som bevaringsværdig bygning.
Den lange krobygning har derimod næsten den samme facade, som den
har haft i flere hundrede år. Den er i forfald, fordi området har været
misligholdt, mens den har været på forskellige investorers hænder i de
sidste 8 år. Men den er kulturarv, fordi den har været rammen om mange
historiske begivenheder og for adskillige borgeres livsbegivenheder.
Selvom forfaldet visse steder er fremskreden har vi set bygninger i
kommunen, som var endnu dårligere, men som med nænsom
restaurering bliver smukt bevarede bygninger, som viser vores kulturarv
og skaber den lokalitet som gør vores by til noget særligt. Mange
eksempler findes i vores lokalområder. Bygaden 13, Smedegade 19 m.fl. i
Kirke Værløse, Bellemosegård i Jonstrup, Sejlgården, Geddevasegård og
Kålundshuset er eksempler på huse det er blevet restaureret af
engagerede borgere, som ikke ønskede at ødelægge de specielle
kvaliteter.
Funktionen, som Bregnerød kro og samlingssted for lokalbefolkningen,
foreslås nu omdannes til et lukket område med hotellejligheder for
udenbys gæster som alternativ til hotel.

Bregnerød danner med sine fine længehuse med saddeltage og
halvanden etages huse med vinduer og døre i mur og pudsede facader et
luftigt og attraktivt område.
Rent teknisk vil det nye byggeri nå op på en bebyggelsesprocent på 98, da
området med parkeringspladsen på den anden side af vejen ikke tæller
med. Derved vil det foreslåede byggeri frem stå som en mastodont med
op til 10 meter høje bygninger i et følsomt område, hvoraf en del af
området omkring kroen nu står til at blive fredet efter grusgravningen i
området er blevet skrinlagt.
Selvom Kroen ikke mere ligger ud til alfarvej, er der flere eksempler i
kommunen på, at det alligevel er muligt at drive krohold. Skovlyst og
købmandsgården i Jonstrup er eksempler. Også andre steder i landet er
Henne Kirkeby kro og Falsled kro som eksempler.
Nu må byrådet træde i karakter og bevare kroen. Og lave en lokalplan,
der matcher området, så eventuelle nye bygninger på området ikke
manipuleres af højden på en nyopført lade på Frederiksminde, som blev
opført i en tid hvor mejetærskere skulle opbevares under tag.
En lokalplan, der i byggeskik og størrelse harmonerer på dette sted. Med
pudsede facader i egnens hvide og gule farver og med vinduer og døre i
mur. Hvorfor der ikke allerede er lavet en bevarende lokalplan for dette
område vides ikke. Hvis det ikke var sket for Stavnsholt, Farum landsby og
Kirke Værløse var disse blevet omdannet til traditionelle villaområder og
de havde derfor langt fra set ud, som de gør i dag. Krobygningen bør
SAVE-registreres. Området omkring kroen er smukt og fortjener en
hensynsfuld bevarende lokalplan.

MILJØRÅDET
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i Furesø Kommune
18. april 2022
Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Att.: Byplanlægger Oliver Ter-Borch

Høringssvar til for-høring om ændring af Kommuneplanen for Bregnerød Kro samt
Lokalplan 51 for Bregnerød Landsby Nord
Miljørådet i Furesø Kommune har nærlæst den offentliggjorte plan for fremtidig udnyttelse
af Bregnerød Kro med tilstødende bygninger og areal.
Ifølge høringsmaterialet skal ”betydelige dele af bebyggelsen, der i den gældende
lokalplan er bevaringsværdigt, bevares, mens andre dele nedrives og erstattes af ny
bebyggelse.”
Miljørådet finder det på baggrund af det af Furesø Kommune offentliggjorte og ikke
tilstrækkeligt fyldestgørende høringsmateriale nødvendigt at fremsætte følgende
indsigelse mod investors påtænkte planer, som ikke bør nyde fremme
 De påtænkte planer er i strid med den netop vedtagne kommuneplan, dvs.
kommuneplanramme 20B2, formålsparagraffen i den eksisterende lokalplan,
Lokalplan 51 for Bregnerød Nord, hvoraf det fremgår, at formålet er ”at sikre at
landsbymiljøet i Bregnerød-Nord bevares og styrkes” samt ikke mindst
helhedsvurderingen for bevarelse af Bregnerød landsby
 Planerne udviser eklatant mangel på respekt for krobygningen, hvor der har været
krodrift i over 300 år, samt dens væsentlige kulturhistoriske betydning for
lokalområdet, Furesø Kommune og Nordsjælland
 En forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 30% til 65%, en udregning der kan
sættes stort spørgsmålstegn ved, er uacceptabelt voldsom, ligesom en ændring af
tilladt bygningshøjde fra max 8,5 meter til 10 meter ikke under nogen bør tillades,
da det vil kunne danne præcedens for fremtidigt byggeri i Bregnerød landsby,
uagtet at der opereres med tillæg til kommuneplanen og senere udarbejdelse af ny
lokalplan for et afgrænset område.
 Den historiske bygning, hvor der med sikkerhed siden 1705 har været krodrift, kan
ifølge investorernes foreliggende projektplaner ikke bevares, da det angiveligt vil
være for omkostningsfyldt, hvorfor den vil blive revet ned og erstattet af nyt byggeri.
Det bør der ikke gives tilladelse til. Bygningen har kun stået tom i få år og kan ifølge
syn og skøn renoveres til fornyet ibrugtagning som kro eller anden type spisested.

 Ifølge afgørelser i lignede sager i Furesø Kommune er der givet afslag på
nedrivningstilladelse af historiske bygninger, idet omkostning ved renovering er
blevet afvist som gyldigt argument. Det vil være dybt betænkeligt, hvis en investor
kan belønnes med en nedrivningstilladelse og i dette tilfælde tilladelse til at bygge
boliger, hvis man lader en gammel, bevaringsværdige bygning stå og forfalde. Det
kan ligeledes danne præcedens.
 Den eneste bygning, der ønskes bevaret er ”Nora Gundersens Hus”, som en omog udbygning den tidligere rejsestald. Huset er senere blevet bygget sammen med
Bregnerød Kro via en mindre mellembygning, og i 1980’erne udvidet betragteligt
med to store bygningskroppe, indeholdende værelser og til krodrift hørende lokaler.
Se venligst indsat situationsplan fra 1982 samt historiske og nye fotos fra stedet.
 Det samlede projekt, som indebærer byggeri af mellem 26 og 29 såkaldte
hotellejligheder i varierende størrelser fra 45 til 120 kvadratmeter, bør ikke
godkendes, da:
1. Området er rubriceret som erhvervsområde og i et sådant kan der ikke
samtidigt etableres boliger, uden at det vil skabe præcedens for alle
erhvervsområder i Furesø Kommune
2. Begrebet ’hotellejligheder’ er misvisende og dækker reelt over boliger
3. Der vil ikke være nok areal til parkeringspladser til de påtænkte
hotellejligheder/boliger, som angiveligt skal udlejes til ”ex-pats i
tidsbegrænsede stillinger hos de store virksomheder omkring Hillerød,
Allerød og Birkerød”, idet der regnes med kun godt 1 parkeringsplads til
disse
4. Med et utilstrækkeligt antal parkeringspladser, kan det som logisk
konsekvens udledes, at der slet ikke er planer om krodrift, da der ikke vil
være plads til lokale eller udefra kommende gæster i bil
5. Manglende krodrift giver således ikke ”adgang for de lokale til spisning og
krohygge”, hvilket investorerne ellers har udtalt at ville skabe mulighed for
med plads til 50 gæster
6. Bolig/hotellejligheds-byggeriet er for tæt på skovbyggelinjen, som her er på
10 meter
7. Boliger/hotellejligheder i den påtænkte størrelse og omfang så tæt på skoven
kan ikke sikre et fuldkronet skovbryn og kan kun ved at være uden vinduer
på to sider mod skov og landzone, dvs. markerne, sikre disse mod lysgener
mod hhv. Bregnerød Bygade og Høveltsvangsvej, hvor en gård med
landbrugsdrift er beliggende
8. Det samlede projekt vil ved realisering konstituere en radikal forandring af
Bregnerød landsby, skabe præcedens for andet nybyggeri, medføre krav om
bredere og mere sikker vejføring og vil uvægerligt presse det nærliggende
landbrug med kvæg samt kollidere med den nye fredning nordfor.
 Bregnerød Kro er ikke blevet SAVE-registreret i samme moment, som andre
bevaringsværdige bygninger i Furesø Kommune, hvilket kan undre. Det bør derfor
ske snarest muligt og før der tages stilling til fremtidige planer.
Med venlig hilsen
På vegne af Miljørådet i Furesø Kommune
Charlotte Søllner Hernø
Næstformand

Tegning med skitse af den eksisterende kro i mørkegrå og nybyggeri tilføjet fra 1983. Fra weblager.

Bregnerød Kro 1985 efter tilføjet nybyggeri: Luftfoto: Sylvest Jensen/KB.

Bregnerød Kro med rejsestald ca. 1900-1909.

Bregnerød Kro og Nora Gundersens Hus med købmandsforretning. Kvæg på marken helt som i dag. 1949.

Bregnerød Kro 17. april 2022

Bregnerød Kro 17. april 2022

Bregnerød Kro 17. april 2022

Bregnerød Kro 17. april 2022
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Til Bettina Ugelvig, formand for Plan og Byudvikling

8. april 2022

Kopi til udvalgets øvrige medlemmer
Kopi til Morten Jepsen, Center for By og Miljø

Idéer og forslag vedrørende fremtiden for Bregnerød Kro.
Furesø Kommune har inviteret alle interesserede parter til at deltage i en præhøring omkring et
projektforslag til omdannelse af området, hvor Bregnerød Kro i dag ligger.
Bregnerød Kro har en lang historie hel tilbage til år 1705 eller sandsynligvis endnu længere tilbage
til begyndelsen af 1600-tallet. Kroen var en velbesøgt landevejskro beliggende ved
Frederiksborgvej, som gik fra København til Hillerød. Kroen har i mange år været et naturligt
samlingssted for Farum og Bregnerød og omegns beboere og i de senere år, kort forinden kroen
lukkede, været et kendt og eftertragtet spisested. Mange familier og firmaer har gode minder fra
festlige lejligheder afholdt på Bregnerød Kro.
Farum Lokalhistoriske Forening, FLF har som sit formål at formidle kendskabet til kommunens
historie og medvirke til at bevare historiske bygninger, hvor det er muligt.
FLF har også deltaget aktivt i den arbejdsgruppe, som kommunen nedsatte i 2016 med henblik på
en registrering af bevaringsværdige bygninger i det åbne land. FLF’s rolle har i arbejdsgruppen
været at bidrage med viden om bygningernes historie og eventuelle kulturhistoriske betydning samt
supplere med byggeteknisk knowhow til den arkitekt, der stod for SAVE-registreringen.
Desværre indgik Bregnerød kro ikke i den grundlæggende SAVE-registrering af disse bygninger.
På borgermødet den 28. marts 2022 blev der stillet forslag om at lade Bregnerød Kro SAVEregistrere. FLF vil derfor tilbyde at indgå i en arbejdsgruppe, der kan supplere og støtte den
rådgiver, som Furesø Kommunen anmoder om at fortage en SAVE registrering af Bregnerød Kro.
Foreningen har også været aktiv i forbindelse med bevaring af Farum Rådhus, hvor en
projektudvikler også her så en mulighed for en bedre forretning ved at rive bygningen ned og bygge
nyt.
Da den tidligere ejer af den bevaringsværdige Vanddammegaard ansøgte om tilladelse til at rive
hele ejendommen ned, med salg for øje, kom FLF også med et høringssvar. Dette var bl.a.

medvirkende til, at kommunen ikke gav denne tilladelse, og gården er nu ved at blive sat nænsomt i
stand af de nye ejere.
FLF deltog i besigtigelsen af Bregnerød Kro og det efterfølgende borgermøde på Rådhuset. Ejerens
arkitekt fremlagde meget fint tankerne bag det nye projekt. Udover et meget massivt nybyggeri,
som formentlig ikke er i overensstemmelse med gældende bygge- og planlov, bygger forslaget på
den forudsætning, at den eksisterende historiske kro er i så dårlig stand, at den ikke kan bevares.
Denne forudsætning er naturligvis meget afgørende, og FLF mener ikke umiddelbart, at denne
forudsætning holder. Gamle bygninger er ofte særdeles robuste. Bregnerød kro skal naturligvis have
et nyt tag, og skal den genopstå som kro også et nyt køkken. Det kan f.eks. ske ved at fjerne de
mindre tilbygninger bag kroen og erstatte dem med en tidssvarende køkkenbygning.
Det virker som om, der ikke er megen flyvehøjde i det udarbejdede projekt, men mere en let
realiserbar økonomisk gevinst. Tænk hvis ejeren så muligheder for kroen. Beliggenheden er
særdeles fin, tæt ved Danmarks bedste økologiske gårdbutik i det åbne land med masser af
muligheder for gode lokale råvarer. Skov og natur som naboer, præcis hvad mindst to Michelin
kokke i dag efterspørger. Bo Bech kendt fra TV og restaurant Geist, og Claus Henriksen tidligere
chef på Dragsholm Slot, der netop skabte et gastronomisk fyrtårn med lokale råvarer i Odsherred.
Så lad Bregnerød Kro genopstå som ”Landevejskro”, med madoplevelser og kroophold i
naturskønne omgivelser kun en halv times kørsel fra København og nyd historiens vingesus.

Venlig hilsen
Farum Lokalhistoriske Forening
v/formand Anette Jerking

