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Lokalplan 70.3.2

Indhold
Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I henhold til planloven må der ikke etableres noget forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre Byrådet har givet dispensation efter planlovens bestemmelser herom. Overtrædelse af planens
bestemmelser er strafbart.
En lokalplan fastlægger således bindende bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse
og udformning af lokalplanområdet. Planen medfører dog ikke handlepligt. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men at enhver ændring af de eksisterende forhold
skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I afsnittet om lokalplanens retsvirkninger står der
mere om lokalplanens betydning, herunder om muligheder for dispensation, ekspropriation og erstatning.
Lokalplanens kort og tegninger
Lokalplanens kort og tegninger er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del
af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens
illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning.
Redegørelsen
Planloven fastlægger, at en lokalplan skal ledsages af en redegørelse. I denne lokalplan består redegørelsen dels af bemærkninger, der – under samme overskrift – løbende følger lokalplanens bestemmelser, dels af ”Redegørelse” bagest i hæftet. I denne del findes bl.a. en samlet redegørelse for,
hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, samt for
hvilke tilladelser eller dispensationer, der eventuelt skal indhentes fra andre myndigheder, før lokalplanen må realiseres.
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Denne lokalplan er et tillæg til Lokalplan 70.3. Lokalplanen har udelukkende til formål at fastlægge
hvor meget etageareal, der i alt må opføres inden for lokalplanens delområde 4 (en forøgelse på 150
m² i forhold til tidligere planlægning), og, som en konsekvens heraf, hvor meget etageareal, der må
opføres inden for lokalplanens samlede område.

Lokalplanområdets beliggenhed er vist med afgrænsning.

Lokalplan 70.3.2
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan nr. 70.3.2

Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:

Ad 1.1

Det samlede kaserneområde fremgår af kort 1.

at fastlægge omfanget af det etageareal, der
er muligt at opføre inden for delområde 4,
samt inden for lokalplanområdet som en
helhed,
at sikre, at den samlede bebyggelse for
kaserneområdet som helhed herved ikke
overstiger 96.000 m² etageareal, og at
bebyggelsesprocenten for kaserneområdet
som helhed ikke overstiger 30.

§ 2 Område og zonestatus
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2.1

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på
kort 1 og omfatter ejendommene matr.nr.
98 ak, 98 al, 98 am, 98 au, 98 av, 98 dz, 98
iq, 98 ir, 98 is, 98 it, 98 iu, 98 iv, 98 ix og
del af 7000 dd Farum By, Farum, samt alle
parceller, der efter den 4. oktober 2018 udstykkes i området.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne
3, 4 og 12f, som vist på kort 1.

2.3

Lokalplanområdet er og forbliver i byzone

Lokalplan 70.3.2

Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

§ 3 Bebyggelsens omfang
3.1

Inden for lokalplanens område må der opføres højst 19.980 m² etageareal fordelt på
delområderne som følger:
Delområde 3
Delområde 4

8.540 m²
11.440 m²

§ 4 Ophævelse af lokalplan
4.1

Med vedtagelsen og offentliggørelsen af
nærværende lokalplan ophæves og aflyses
Lokalplan 70.3.1 ”Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord” - ”Tillæg
til Lokalplan 70.3”RIIHQWOLJEHNHQGWJMRUW
GPDM
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

§ 5 Retsvirkninger
5.1

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.

Fravigelser fra planen, dispensation
Byrådet 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 byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

6

Lokalplan 70.3.2

Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Ekspropriation
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører
private, eller private rettigheder over fast ejendom, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af lokalplanen.
Erstatning
Lokalplaner der udlægger arealer til offentlige formål.
Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom,
der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
Lokalplaner kan bestemme, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen
mod erstatning.

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

§ 6 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
6.1

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.

Lokalplan 70.3.2

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. 2 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. 2, at der afholdes en
ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget.
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse/høring
Forslag til Lokalplan 70.3.2 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den x.X. 201x.
Forslag til Lokalplan 70.3.2 blev offentligt bekendtgjort den x.X. 201x med en høringsperiode indtil den xx. xx
201x.
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør
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Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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Kortbilag 1

Lokalplanområdets afgrænsning
Matrikelskel

Matrikelkort
Lokalplan 70.1.2
Farum Kaserne
0

50m


Mål 1:5.000

100m

Regiments
vej

Pi

4ic

150m

200m

250m

1B

Matrikel nr.
Delområde afgrænsning
Delområde nr.
Det samlede kaserneområde

98it
98dz

Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Særligt vedr. redegørelsen
Forslag til Lokalplan 70.3.2 er udarbejdet som et tillæg til Lokalplan 70.3 og regulerer kun
(forøger) omfanget af etagearealet, der kan opføres indenfor planområdet. Der henvises generelt
til redegørelsen i Lokalplan 70.3, der kan ses via kommunens hjemmeside og plandata.dk.
Hidtidige lokalplaner
Planområdet er en del af den tidligere Farum Kaserne. Området er omfattet af Lokalplan 70.3,
der er endelig vedtaget af Furesø Byråd i oktober 2007, og offentliggjort i december 2007.
Men planområdet er indtil nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse også omfattet af lokalplan 70.3.1., der er er endelig vedtaget af Furesø Byråd i april 2016 og offentlig bekendtgjort i maj 2016. Lokalplan 70.3.1 er et tillæg til Lokalplan 70.3, og blev udarbejdet, da der
var behov for en ændret fordeling af byggeret på kaserneområdet.
Lokalplan 70.3.1 ophæves og aflyses i sin helhed med nærværende lokalplans endelige vedtagelse
og offentliggørelse. Lokalplan 70.3 vil fortsat være gældende for området, dog ikke § 7.1.
Denne lokalplan
Nærværende lokalplanforslag 70.3.2 er et (nyt) tillæg til Lokalplan 70.3.
Lokalplanforslag 70.3.2 har udelukkende til formål at fastlægge omfanget af det etageareal, der kan
opføres inden for delområde 4, og som en konsekvens for lokalplanområdet som en helhed - med
henblik på at byggeretten kan benyttes indenfor delområde 4 frem for et andet sted indenfor Farum
Kasernes område (via ny særskilt planlægning herfor, se afsnit Parallel lokalplan – forståelsesmæssig sammenhæng).
Med lokalplanforslag 70.3.2 forøges etagearealet med 150 m², i forhold til tidligere planlægning.
Således kan der maksimalt bygges 11.440 m² fremover i delområde 4. Som en konsekvens heraf
forøges det samlede tilladte etageantal indenfor lokalplanens område også med 150 m², hvorved det
maksimalt tilladte etageareal indenfor lokalplanens område er 19.980 m².
Derfor ophæves og aflyses Lokalplan 70.3.1 i sin helhed med nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse. Herefter reguleres lokalplanområdet via Lokalplan 70.3, bortset fra §
7.1. Dette forhold (”Bebyggelsens omfang”) reguleres med nærværende lokalplan.
Parallel lokalplan – forståelsesmæssig sammenhæng
Samtidig med Forslag til Lokalplan 70.3.2 er der udarbejdet Forslag til Lokalplan 70.1.2 for et nyt
byområde ved Lillevangskoven og Garnisonsvej, Farum Nord, der også er beliggende på Farum Kaserne. Forslag til Lokalplan 70.1.2 er et tillæg til den gældende planlægning for det område, og fastlægger, at der i lokalplanens delområde 8B kan bygges 150 m² mindre, end gældende planlægning
ellers tillader.
Den samtidige forøgelse af etagearealet i Forslag til Lokalplan 70.3.2 og reduktion af etagearealet i
Lokalplan 70.1.2 betyder, at den samlede bebyggelse for kaserneområdet som helhed forbliver status quo og derved ikke overstiger 96.000 m² og en bebyggelsesprocent på 30. De to lokalplanforslag
skal altså ses i en forståelsesmæssig sammenhæng.
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Redegørelse
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2017 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Miljøministeren har efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2017. Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de
grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde (Byfingrene), jf. Fingerplanens § 9. Her
skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne
for at styrke den kollektive trafikbetjening.
Lokalplan 70.1.2 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2017.
Furesø Kommuneplan 2017
I Kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i bydel 5, Farum Nordby, og omfattet af rammeområde 5B1 ”Byområde på Farum Kaserne”. For rammeområde 5B1 ”Byområde på
Farum Kaserne” gælder nedenstående rammebestemmelser.

Lokalplan 70.3.2 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 5B1.
Lokalplan 70.3.2

11

Redegørelse
Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter af Forslag til Lokalplan 70.3.2
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10.
maj 2017) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk
planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af lovens bilag 1 eller 2, eller hvis det vurderes, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til Lokalplan 70.1.2 omfatter ikke forhold, der er omfattet af lovens bilag 1
eller 2.
Hvis en lokalplan kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser, skal kommunen gennemføre en vurdering (screening) af,
om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet og i givet fald gennemføre en miljøvurdering
heraf.
Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge
af denne lokalplan. Screeningen er fortaget med udgangspunkt i kriterierne i Lov om miljøvurdering, bilag 3.
Forslag til Lokalplan 70.3.2 er et tillæg til Lokalplan 70.3 (stamlokalplanen). Forslag til Lokalplan
70.3.2 justerer udelukkende på det etageantal (den byggeret), der gælder for lokalplanområdet som
en helhed og for delområde 4. Ændringen er en forøgelse af byggeret på 150 m², - både inden for
delområde 4 og for lokalplanområdet som en helhed. Ingen andre forhold reguleres af Forslag til
Lokalplan 70.3.2. Det forudsættes at forøgelsen af etagearealet sker indenfor de i lokalplan 70.3 afsatte byggefelter. Screeningen nedenfor skal ses i relation til dette.

Screening af Forslag til Lokalplan 70.3.2
Titel

Forslag til Lokalplan 70.3.2 for et område ved Kompagnivej
og Pionervej, Farum Nord.
Tillæg til Lokalplan 70.3

Beskrivelse af planen

Lokalplan 70.3.2 omfatter de matrikelnumre, der er listet op i
lokalplanens § 2.1.
Indholdsmæssigt forøger planen udelukkende byggeretten på
det privat ejede areal delområde 4 med 150 m² etageareal.
Det forudsættes at forøgelsen af etagearealet sker indenfor
de i lokalplan 70.3 afsatte byggefelter. Byggeretten i lokalplanområdet som en helhed forøges med samme etageareal,
som en konsekvens. Planen regulerer ikke andre forhold.
Screeningen skal ses i relation til dette.
Forøgelsen betyder, at der maksimalt kan bygges 11.440 m²
fremover i delområde 4, og 19.980 m² i lokalplanområdet som
en helhed.
Lokalplanen er et tillæg til ”stamlokalplanen” (Lokalplan 70.3).
Det følger heraf, at lokalplan 70.3.1 (et gældende tillæg til lo-
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Redegørelse
kalplan 70.3) ophæves og aflyses i sin helhed, når denne lokalplan offentliggøres. De to lokalplaner 70.3 og 70.3.2 skal
ses i samspil med hinanden fremadrettet.
Området forbliver i byzone.

Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

X

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. N139
"Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov",
hvis nordøstlige del er beliggende meget tæt på
Farum Kaserne (sydvest for kaserneområdet).

Planernes
indvirkning på miljøet

Miljøparametre
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.

Lokalplan 70.3.2

X

Vurderes nærmere

Kan planen påvirke et
internationalt beskyttelsesområde væsentligt?

Positiv påvirkning

Planforslaget regulerer de tilladte etagemeter, der
kan bygges, på et meget begrænset område på lokalt plan. Det betyder, at der kun skal gennemføres
miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ingen påvirkning

X

Negativ påvirkning

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

Bemærkninger
Der skal der opnås de relevante tilladelser,
fx nedrivningstilladelse og/eller byggetilladelse.
Overordnet set vil forøgelsen af byggeretten i delområde 4, herunder i området som
en helhed, ikke få konsekvenser for området som en helhed.

X

Der er alene tale om en så beskeden forøgelse af byggeretten i et fuldt udbygget
område i tilknytning til et eksisterende byområde, at ændringen ikke vil påvirke miljøet.
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Redegørelse
By- og kulturmiljø
Bymiljø

N

I
X

P

V

Bemærkninger
Forøgelsen af byggeretten vil ikke få
mærkbare konsekvenser for bymiljøet.

Bygninger

X

Planen øger byggemuligheden på delområde 4 med 150 m² etageareal. Det forudsættes at forøgelsen af etagearealet sker
indenfor de i lokalplan 70.3 afsatte byggefelter.

Fortidsminder

X

Der er ikke tidligere registreret fortidsminder eller arkæologiske fund inden for
lokalplanområdet eller i dens umiddelbare
nærhed.

Befolkningens sundhed / sikkerhed
Svage grupper f.eks.
handicappede

N

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

I

P

V Bemærkninger

X

Svage grupper vurderes ikke at være berørt
på en negativ måde af planlægningen.

X

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

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning

N

I
X

P

V Bemærkninger
Vejnettet er registreret med en jordforurening
på V2-niveau. Flytning af jord mv. skal derfor
håndteres i henhold til Jordforureningsloven.

Vand
Grundvandsforhold

N

I
X

P

V Bemærkninger
Lokalplanområdet er registreret som Område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Lokalplanen vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene.

Trafik
Trafikafvikling / belastning trafikstøj og trafiksikkerhed

N

I
X

P

V
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Det vurderes, at planen ikke vil medføre en
øget trafikbelastning af området, eller ændringer i forhold til trafikstøj og trafiksikkerhed.
Planen påvirker ikke p-normen for området,
tilkørselsforhold eller andet relevant i negativ
retning.

Lokalplan 70.3.2

Redegørelse
Natur
N
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs.
habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

I
X

P

V

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr,
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Naturbeskyttelse

X

Delområde 4, hvor byggeretten øges, er ikke
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Fredskov

X

Planen er ikke omfattet af fredskovsområder.
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Det nærmeste Natura 2000-område nr. N139
"Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal
Skov" er beliggende tæt på kaserneområdet,
men det vurderes ikke at planen hverken direkte eller indirekte kan eller vil få en påvirkning på området.

Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering og miljørapport
Ved screeningen af forslaget til lokalplan 70.3.2 er de ansvarlige myndigheder inden for natur,
miljø og vej hørt. Sammenfattende er det Furesø Kommunes vurdering, at planen ikke vil få væsentlige miljøkonsekvenser. Byrådet har derfor efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10 den xx. xxxx 201x truffet afgørelse om, at Forslag til
Lokalplan 70.3.2 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.
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