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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.
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Lokalplanen dækker området markeret med sort streg
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplan 141 omfatter området omkring Farum Bytorv mellem Stavnsholtvej og Paltholmvej.
Lokalplanen fastlægger, hvordan det eksisterende center på Farum Bytorv kan udvides mod nord ud
mod Paltholmvej med butikker i stueetagen og med boligbebyggelse ovenpå. Lokalplanen
muliggør, at der kan opføres en boligkarré på hjørnet mellem Paltholmvej og den eksisterende
bebyggelse mod vest. Mod øst, mellem Paltholmvej og motorvejen, giver lokalplanen mulighed for,
at der kan opføres et parkeringshus i op til 4 etager med parkering på taget. Lokalplanen erstatter
Lokalplan 113 fra 2013.

Lokalplan 141

3

Forord
Lokalplan 141
§ 1 Formål ...........................................................................................................................................5
§ 2 Område og zonestatus ..................................................................................................................5
§ 3 Anvendelse ....................................................................................................................................6
§ 4 Udstykning ....................................................................................................................................8
§ 5 Veje, stier og parkering................................................................................................................8
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering ...........................................................................................10
§ 7 Bebyggelsens udseende...............................................................................................................15
§ 8 Ubebyggede arealer....................................................................................................................17
§ 9 Energiforhold..............................................................................................................................19
§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen...............................................................................................19
§ 11 Servitutter og lokalplaner........................................................................................................20
Kortbilag 1 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING ......................................................................22
Kortbilag 2 LOKALPLANENS ANVENDELSE OG DELOMRÅDER ....................................23
Kortbilag 3 BYGGEFELTER.........................................................................................................24
Kortbilag 4 VEJE, STIER OG UBEBYGGEDE AREALER ......................................................25
Tegningsbilag A ................................................................................................................................26
Tegningsbilag B ................................................................................................................................27
Tegningsbilag C ................................................................................................................................28
Baggrund og formål .........................................................................................................................29
Eksisterende forhold ........................................................................................................................29
Lokalplanens indhold.......................................................................................................................30
Lokalplanens forhold til anden planlægning .................................................................................32
Lokalplanens forhold til anden lovgivning ....................................................................................38
Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer .........................................39
Screening af forslag til Lokalplan 141............................................................................................40
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 ................................................................................................43

4

Lokalplan 141

Lokalplan 141 for
Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv
I henhold til Lov om planlægning, jf.
lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018
fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
-at fastsætte områdets anvendelse til
boligformål og centerformål med bl.a.
butikker, liberale erhverv, cafeer og
restauranter, samt offentlige formål og
kulturelle formål, som kan bidrage til at
skabe et levende bymiljø i det centrale
Farum.

Ad.1.1 Lokalplanen skal understøtte
Farum Bytorv som et aktivt og
levende byområde ved at muliggøre
at centret kan udvides med nye
butikker o. lign. og ved at give
mulighed for boliger, som kan
skabe liv i området, også efter
lukketid.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på
Kortbilag 1 og omfatter ejendommene
matr.nr. 18a, 18bi, 18br, 18bt, 18bu, 18bv,
18cq, 18cs, 18ct, alle af Farum By, Farum
og vejarealet litra 7000bs samt alle
ejendomme, der udstykkes herfra.

2.2

Lokalplanområdet er og forbliver
beliggende i byzone.

2.3

Lokalplanens område opdeles i
delområderne A, B og C som vist på
Kortbilag 2.
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Ad. 2.1 Lokalplanen omfatter det
nuværende Farum Bytorv og
fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder og
vejarealer inden for lokalplanens
afgrænsning.
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§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til
centerformål: boliger, detailhandel, liberale
erhverv, café, restaurant, administration,
kulturelle formål, offentlige formål, mindre
tekniske anlæg til områdets forsyning,
klimatilpasning samt parkering.

3.2

I delområde A og B må bebyggelsen
anvendes til liberale erhverv, administration
af enheder op til 300 m2. Det samlede areal
til liberale erhverv og administration, for
hele lokalplanområdet må ikke overstige
5.000 m2.

3.3

Delområde A

3.3.1

Delområde A må kun anvendes til
detailhandel, liberale erhverv, café,
restaurant, kontorerhverv/administration,
kulturelle formål og lignende samt til
parkering.

3.3.2

Inden for delområde A må det samlede
etageareal ikke overstige 20.300m2.

3.3.3

Indenfor delområde A må de enkelte
dagligvarebutikker højst have et
bruttoetageareal på 3.000 m2.

3.4.4

Furesø Byråd kan dog i særlige tilfælde
tillades, at der etableres én butik med et
etageareal på op til 4.000 m².

3.3.5

Den enkelte udvalgsvarebutik i delområde
A må højst have et bruttoetageareal på
2.400 m2.
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Ad. 3.4.2 Det samlede areal til butikker
omfatter byggefelt 1 og 2 i det
eksisterende center inklusiv
overdækkede centerstæder og
torve.
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3.4

Delområde B

3.4.1

Delområde B må kun anvendes til
etagebebyggelse i form af helårsboliger,
detailhandel, liberale erhverv, café,
restaurant, kontorerhverv/administration,
kulturelle formål og lignende. samt arealer
til parkering, fællesanlæg og tekniske
anlæg til delområdets forsyning.

3.4.2

I delområde B må byggefelt 3 og 4 kun
anvendes til helårsboliger, detailhandel,
liberale erhverv, café, restaurant,
kontorerhverv/administration, kulturelle
formål og tekniske anlæg til delområdets
forsyning.

3.4.3

I delområde B må byggefelt 6 kun
anvendes til parkering/parkeringshus.

3.5.4

Inden for delområde B må bebyggelsens
stueetage ikke anvendes til boliger.

3.4.5

Inden for delområde B må det samlede
butiksareal ikke overstige 5.750 m2.

3.4.6

I delområde B må dagligvarebutikker højst
have et bruttoetageareal på 3.000 m2 og
udvalgsvarebutikker højst have et
bruttoetageareal på 2.400 m2.

3.5

Delområde C

3.5.1

Delområde C må kun anvendes til
etagebebyggelse i form af helårsboliger
samt arealer til parkering, fællesanlæg og
tekniske anlæg til delområdets forsyning.

Ad. 3.5.5 Butiksareal inklusiv overdækkede
centerstæder og torve.

For hele lokalplanområdet
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3.7

Det samlede etageareal til butiksformål
indenfor lokalplanområdet må ikke
overstige 33.300m2.

Ad. 3.7 Det samlede areal er inklusiv
overdækkede centerarealer.

§ 4 Udstykning
4.1

Der må ske udstykning af byggefelt 3, 4, 5
og 6 i selvstændige ejendomme. Byggefelt
3 og 4 kan udstykkes som en samlet
ejendom. Der må foretages de nødvendige
skelreguleringer til brug for byggefelternes
udstykning.

4.2

Der må ikke udover de i § 4.1 nævnte
udstykninger og skelreguleringer foretages
udstykning eller andre matrikulære
arbejder, der resulterer i en opdeling af
byggefelt 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Veje

5.1.1

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra
Paltholmvej og Stavnsholtvej som angivet
på kortbilag 4.

5.1.2

Områdets eksisterende veje i delområde A
fastholdes i deres nuværende placering og
bredde.

5.1.3

Nye veje i delområde B skal anlægges med
en bredde på mindst 4 m. og en placering i
princippet som skitseret med stiplet streg
på kortbilag 4.

5.2

Stier
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Ad 5.1 Den eksisterende vejadgang fra
Stavnsholtvej opretholdes og
suppleres med nye adgange til
området fra Paltholmvej.
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5.2.1

Eksisterende stiforløb vist med grøn streg
på kortbilag 4 udlægges til sti med en
placering omtrent som skitseret på
kortbilaget. Stierne må ikke anlægges med
en bredde på mindre end 4 m.

5.2.2

Stier/indsatsveje vist med orange streg på
kortbilag 4 skal anlægges som vist på
kortbilag 4 med en mindste bredde på 3 m.

5.2.3

Der skal udlægges stier/fortov på mindst
1,5 m som vist med stiplet grøn streg på
kortbilag 4, samt langs facader i byggefelt
3 og 4.

5.3

Parkering

5.3.1

For eksisterende bebyggelse skal der
etableres 390 p-pladser i delområde B og C
og 250 p-pladser i delområde A.

Ad 5.3.1 Byggeri i byggefelt 3 og 4
fortrænger eksisterende parkering
på terræn, som erstattes af
parkering i konstruktion.

For efterfølgende bebyggelse skal
parkering etableres i delområde B og C
efter følgende p-norm:





1 p-plads pr. 35 m² butiksareal
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv
½ p-plads pr etagebolig i byggefelt
3 og 4
1 p-plads pr. etagebolig i byggefelt
5

I forbindelse med nybyggeri inden for
byggefelt 3 og 5 lempes kravet med 49 ppladser.
I forbindelse med byggeri inden for
byggefelt 4 kan der med byrådets
beslutning tillades en fortsat lempelse på 49
p-pladser.
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5.3.2

Mindst 12 af p-pladserne skal udformes, så
de kan anvendes af personer med handicap,
heraf 7 til kassevogne. Heraf skal der i
delområde B og C placeres 6 p-pladser til
handicap, hvor 3 er til kassevogne.

5.3.3

Inden for delområde A skal
parkeringspladser anlægges på terræn samt
på taget af byggefelt 2.

5.3.4

Indenfor delområde B skal
parkeringspladser anlægges på terræn og i
byggefelt 6 udlagt til p-hus.

5.3.5

Parkering til forsyning af bebyggelse i
delområde C skal ske inden for
delområdets afgræsning.
Parkeringspladserne skal anlægges i
konstruktion og på terræn.

5.3.6

I forbindelse med nybyggeri skal der
anlægges mindst 150 pladser til
cykelparkering. Halvdelen heraf skal være
overdækkede.

Ad 5.3.6 Cykelparkeringen omfatter
parkeringspladser til beboere,
ansatte og kunder.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1

10

Der udlægges 6 byggefelter, som vist på
kortbilag 3. Der må ikke opføres
bebyggelse udenfor byggefelterne.
Undtaget heraf er enheder til
affaldssortering samt overdækkede arealer
til kundevogne og cykelstativer, som skal
placeres nær indgange til boliger og
kundeindgange til centret.

Ad 6.1 Byggefelt 1 og 2 omfatter den
eksisterende bebyggelse. De øvrige
byggefelter muliggør udvidelse af
det eksisterende center med boliger
over stueplan. I byggefelt 5 må kun
etableres boliger og
parkeringspladser under tag og
terræn. I byggefelt 6 kan opføres et
parkeringshus.
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6.2

Beholdere til affaldssortering må kun
opsættes i samlede enheder eller skal
integreres i bebyggelsen.

6.3

Teknikhuse, ventilationsanlæg og lign. på
taget må ikke overstige den maksimale
bygningshøjde for byggefeltet og skal
fremstå visuelt som en integreret del af
bebyggelsens arkitektoniske udformning.

6.4.

Byggefelt 1

6.4.1

Inden for byggefelt 1 må det samlede
etageareal ikke overstige 17.500 m².

Ad. 6.4.1 Det svarer til omfanget af det
eksisterende butikscenter inkl.
overdækkede centerstræder og torve.

6.4.2

Bebyggelse i byggefelt 1 må højst opføres i
én etage med en maksimal bygningshøjde
på 13 m.

Ad. 6.4.2 Hovedparten af den eksisterende
bebyggelse har en højde på ca.
5,5m mens overdækninger af
centertorve er op til 10,5m høje.

6.5

Byggefelt 2

6.5.1

Inden for byggefelt 2 må det samlede
etageareal ikke overstige 2.800 m².

6.5.2

Bebyggelse i byggefelt 2 må højst opføres i
én etage med parkering på tag.

6.5.3

I byggefelt 2 må bygningshøjden maksimalt
være 4,2 m i en afstand på indtil 5 m fra
vest facaden, vist med lilla streg på
kortbilag 3. Den øvrige del af bebyggelsen
indenfor byggefelt 2 må maksimalt have en
højde på 7 m.

6.5.4

Elevatortårne i byggefelt 2 må have en
højde på højst 11 m og må kun opføres med
glas inddækning.
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6.5.5

Værn omkring tagparkering i byggefelt 2
må højst have en højde på op til 1,2 m.
Ramper til kælder og tagparkering i
byggefelt 2 skal placeres indenfor
byggefeltet.

6.6

Byggefelt 3

6.6.1

Inden for byggefelt 3,vist på kortbilag 3,
må det samlede etageareal ikke overstige
5500 m2. Heraf må højst 3700 m² opføres
som butiksareal inkl. centerstrøg i stueplan
som udvidelse af eksisterende center. Oven
på stueplan må højst 1300 m2 opføres som
boliger.

6.6.2

Bebyggelse ovenpå stueplan skal opføres
langs den nordlige facade og med taget som
opdelte enheder, i princippet som vist på
tegningsbilag B, undtagen teknikhuse og
lignende.

6.6.3

Bebyggelse indenfor byggefelt 3 må højst
opføres i 3 etager med udnyttet tagetage.

6.6.4

Den samlede bygningshøjde i byggefelt 3
målt fra terræn til øverste punkt må ikke
overstige 16,5 m.

6.6.5

Stueplan må ikke målt fra terræn overstige
6.5 m til øverste punkt. Tekniske
bygningsdele, inklusive overdækninger af
torve eller forbindelsesgange, teknikhuse,
ventilationsanlæg og lign kan dog gives en
højde op til 13 m.
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6.6.6

Etageareal indtil 500 m², der indenfor
byggefeltet medgår til glasoverdækninger
ved kundeindgange, glasoverdækning
mellem eksisterende center og
centerudvidelse, teknikrum på terræn
og/eller tag, kan etableres udover det for
byggefeltet angivne maksimale etageareal.

6.6.7

Drivhuse på fælles
tagterrasser/opholdsareal kan etableres
udover det for byggefeltet angivne
maksimale etageareal. Drivhuse må højest
udgøre 35 % af det fælles tagareal.

6.7

Byggefelt 4

6.7.1

Inden for byggefelt 4, vist på kortbilag
3,må det samlede etageareal ikke overstige
3.500 m2. Heraf må højst 2.000m² opføres i
stueplan som udvidelse af eksisterende
center og højst 2.500 m² må opføres ovenpå
stueplan, hvor højst 1.000 m2 må opføres
som udvidelse af center, og højst 1.000 m²
må opføres som boliger.

6.7.2

Bebyggelse indenfor byggefelt 4 må højst
opføres i 4 etager med udnyttet tagetage.

6.7.3

Den samlede bygningshøjde i byggefelt 4
målt fra terræn til øverste punkt af
bygningen må ikke overstige 19 m.

6.7.4

Stueplan må ikke målt fra terræn overstige
6.5 m til øverste punkt. Tekniske
bygningsdele inklusive overdækninger af
torve eller forbindelsesgange, teknikhuse,
ventilationsanlæg og lign kan dog gives en
højde op til 13 m.
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6.7.5

Etageareal indtil 400 m², der indenfor
byggefeltet medgår til glasoverdækninger
ved kundeindgange, glasoverdækning
mellem eksisterende center og
centerudvidelse, teknikrum på terræn
og/eller tag, kan etableres udover det for
byggefeltet angivne maksimale etageareal.

6.7.6

Drivhuse på fælles
tagterrasser/opholdsareal, kan etableres
udover det for byggefeltet angivne
maksimale etageareal. Drivhuse må højest
udgøre 35 % af det fælles tagareal.

6.8

Byggefelt 5

6.8.1

Inden for byggefelt 5, vist på kortbilag 3
må det samlede etageareal ikke overstige
6.300 m2. Heraf må højst 5.300 m opføres
som boliger.

6.8.2

Bebyggelsen i byggefelt 5 må opføres i
højst 4 etager inklusiv parkering i
konstruktion. Bebyggelsen skal opføres
med udnyttet tagetage.

6.8.3

Den samlede bygningshøjde i byggefelt 5
målt fra terræn til øverste punkt af
bygningen må ikke overstige 20 m.

6.8.4

Bygningshøjden skal varieres indenfor
byggefeltet således at maksimalt halvdelen
af bebyggelsen er i 4 etager med udnyttet
tagetage.

6.8.5

Bebyggelsen i byggefelt 5 skal som angivet
på tegningsbilag A opføres omkring et
fælles gårdrum i form af en samlet
karrébebyggelse der danner et hjørne mod
stien vest for byggefeltet og Paltholmvej.
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Ad. 6.8.5 Bestemmelsen har til formål at
skabe en bymæssig overgang til
nabobebyggelsen mod vest
(Kulturhuset og bebyggelsen
omkring Rådhustorvet) og Farum
midtpunkt. Bestemmelsen skal
endvidere sikre, at hjørnet og
overgangen til den eksisterende by
mod vest og Paltholmvej markeres.
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6.8.6

Bebyggelsen i byggefelt 5 skal, som
angivet på tegningsbilag A, fremstå som
mindst 8 enkeltbygninger som tydeligt skal
markeres, fx med vertikale inddelinger eller
forskydninger og med tage som delvist
forskydes eller vendes i forhold til
hinanden.

6.9

Byggefelt 6

6.9.1

Inden for byggefelt 6, vist på kortbilag 4,
må det bebyggede areal ikke overstige 3000
m2.

6.9.2

Den samlede bygningshøjde i byggefelt 6
målt fra terræn til bygningens øverste punkt
må ikke overstige 18 m. Dog må
elevatortårne højst have en højde på 20 m
fra terræn til tagflade.

Ad 6.8.4 Bestemmelserne skal sikre, at
og 6.8.6 bebyggelsen varieres både i højde
og ved forsætninger, så den
fremstår som sammensatte
enkeltbygninger, der arkitektonisk
taler samme sprog som tagene og
opdelingen af den eksisterende
centerbebyggelse og nabo-området
mod vest.

§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1

Facader

7.1.1

Facader i byggefelterne 1, 3, 4, og 5,
undtagen glasoverdækninger og drivhuse,
må kun fremstå med ydervægge bestående
af en base i teglsten i røde eller brunlige
nuancer i stueetagen og med teglsten i røde
eller brunlige nuancer eller sort/mørkegrå
plademateriale eller træbeklædning på de
øvrige etager. Træ eller sort/mørkegrå
plademateriale må herudover bruges som
beklædning, fx som markering af
indgangspartier, porte og lign.

7.1.2

Facader i byggefelt 6 må kun fremstå som
åbne facader, med materialer som
strækmetal eller lign. Facader skal
begrønnes med klatreplanter.
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Ad 7.1.2 Facaderne på det eksisterende
center fremstår som røde teglsten.
Bestemmelsen skal sikre, at der
skabes en god overgang og en
arkitektonisk sammenhæng mellem
nyt og gammelt, samtidig med at
beklædning i træ kan tilføje et nyt
og mere nutidigt udtryk til centret.
På tegningsbilag C er vist
eksempler på facader med en base i
røde tegl.

På tegningsbilag C er vist
eksempler på parkeringshuse med
facadebeklædning i strækmetal og
begrønnede facader. Begrønningen
skal etableres over tid, hvis det er
teknisk muligt og skal bidrage til et
samlet helhedsindtryk af p-huset.
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7.1.3

Svalegange og altaner må kun opføres med
lukkede bunde og værn. Værn kan udføres
transparent i glas, som balustre eller
strækmetal/net.

7.1.4

Bebyggelsen for byggefelt 2 skal fremstå
med ydervægge i røde teglsten og poleret
beton. Vinduer og døre må ikke dækkes af
folie eller lignende.
.

7.2

Tage

7.2.1

Tage indenfor byggefelt 1 og 5 skal udføres
som sadeltage. I byggefelt 3 og 4 skal
stueetagen udføres som flade tage, og
boliger som sadeltag. Såfremt der ikke
opføres bebyggelse ovenpå stueetagen i
byggefelt 3 og 4, skal tage udføres som
sadeltage.

7.2.2

I byggefelt 2 og 6 skal tage opføres som
flade tage med mulighed for parkering på
tagfladen.

7.2.3.

I byggefelt 3 og 4 skal en del af tagfladen
på centerbebyggelsen i stueetagen anlægges
med fladt tag til brug for taghaver/terrasser.

7.2.4

I hvert af byggefelterne 3 og 4 indrettes og
afskærmes mindst 100 m² af tagfladens
areal, så de i forhold til støj kan anvendes
som opholdsarealer til boligerne.

7.2.5

Tagflader skal fremstå som sort eller mørk
grå tagpap, som sedum tage/grønne tage
eller som solcelleanlæg.
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7.2.6

7.2.7

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

Ad. 7.2.7 Glansstandard har følgende
betegnelse:
Helmat: glanstal 00–10, Mat:
glanstal 10–20, Halvmat
(Silkemat): glanstal 20–40,
Halvblank: glanstal 40–60 Blank:
glanstal 60–80, Helblank
(Højglans): glanstal 80-100.

Udvendige bygningselementer som zink og
kobber, må ikke anvendes

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

I byggefelt 5 skal der sikres plads til
fælles opholdsareal på mindst 360 m2 i
form af et fælles gårdrum. Herudover skal
der etableres grønne kantzoner med en
bredde på mindst 2 m langs facader,
markeret med grøn streg på kortbilag 4.

8.2

Kantzonen i byggefelt 5 langs indsatsvej
må højst hæves op til 1 m fra tilstødende
terræn.

8.3

Hegning af kantzoner i byggefelt 5 må
kun ske med levende hegn eller
plantemure. Hegning må sammen med en
evt. hævning af kantzonen langs den på
kortbilag 4 viste sti/indsatsvej højst være i
alt 1,80 m.

8.4

I tilknytning til boliger i byggefelt 3 og 4
etableres der støjafskærmet opholdsarealer
i form af drivhuse eller lignende, svarende
til mindst 100 m² i hvert byggefelt.
Derudover etableres der ikke
støjafskærmet arealer svarende til mindst
350 m².

8.5

Alle færdselsarealer for fodgængere må
kun befæstes med fliser, klinker eller
asfalt.

Lokalplan 141

Ad 8.5 Befæstelse af fodgængerarealer skal
tage hensyn til bevægelseshæmmede og
blinde/svagtseende.

17

Lokalplanens bestemmelser
8.6

De på kortbilag 4 med grøn flade
markerede arealer udlægges som
offentlige grønne områder.

8.7

Det på kortbilag 4 med blågrøn markerede
regnvandsbassin skal anlægges som grønt
område med græs og beplantning.

8.8

På de på kortbilag 4 viste grønne arealer
og på parkeringspladser på terræn skal
plantes træer i et passende omfang.

8.9

Parkeringsarealer skal så vidt muligt gives
et grønt præg, såfremt det ikke har negativ
påvirkning på de trafikale forhold.
Nyplantede træer skal sikres et
tilstrækkeligt vækstvolumen, så træernes
rødder har mulighed for at udvikle sig.

8.10

Udeserveringsområder må kun indrettes
på udendørs arealer, hvor det ikke er til
hinder for passage eller redningskøretøjer.

8.11

Afskærmning af udeserveringsområder må
kun ske med plantekasser eller grønne
afskærmninger.

8.12

Ubebyggede arealer må ikke anvendes til
oplag af varer, emballage og lignende.
Dog må der inden for byggefelterne i de
på kortbilag 3 viste arealer til varegårde
etableres afskærmede varegårde med
oplag.

8.13

Skiltning

8.13.1

Udendørs skilte må kun opsættes i
delområde A og B.

8.13.2

Udendørs skiltning skal samordnes ved
indkørsler til centeret og i tilknytning til
kundeindgange.
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Ad 8.6 Bestemmelsen skal sikre, at området
fremstår grønt ud mod de omgivende
veje og stier.
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8.13.3

Orienteringsskilte og skilte til
parkeringsarealer må opsættes på
parkeringsarealer, indgange og ved
indkørsler. På parkeringshuset i byggefelt
6 må kun opsættes skilte ved ind- og
udkørsler.

8.13.4

Butiksskiltning skal integreres i stue- og
underetagens facade- og indgangspartier.

8.13.5

Lys i skilte må ikke have løbende eller
blinkende effekter.

8.13.6

Der må højst opsættes to grupper af
flagborge inden for hvert af delområderne
A og B. Flagborge skal stå i samlet og
have en ensartet højde og må højst bestå
af 3 flagstænger.

8.14

Belysning

8.14.1

Lysmaster og lyspunkthøjde må ikke
overstige 4 m.

8.15

Regnvandsopsamling

8.15.1

Til bebyggelse af boliger skal der
etableres opsamlingsanlæg for regnvand
til genanvendelse til toiletskyld og
eventuelt tøjvask i maskine.

§ 9 Energiforhold
9.1

Tagflader må kun beklædes med solceller
eller solvarmepaneler, hvis de udformes og
placeres på en måde, som ikke medfører
lysrefleksioner, der er til gene for de
omliggende boligområder.

Lokalplan 141
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§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen
10.1

Før ny bebyggelse påbegyndes, skal der
udarbejdes støjberegninger som godtgør, at
støjniveauet på boligernes opholdsarealer,
jf. § 10 ikke overstiger Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj.

10.2

Før ny bebyggelse påbegyndes, skal der
udarbejdes støjberegninger, som godtgør, at
støjniveauet inden døre med lukket vinduer
i sove- og opholdsrum ikke overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for støj

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret fælles opholdsarealer til
boligerne og før der er foretaget eventuelle
nødvendige støjdæmpende foranstaltninger,
som sikrer opfyldelse af kravene i § 10.1 og
10.2.

11.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret de påkrævede parkeringspladser
til biler og cykler, undtagen brugen af phus i byggefelt 6. Byrådet kan give
tilladelse til lempelse af kravene til
parkering til biler med højest 49
parkeringspladser.
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10.5

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er redegjort for, at ejendommens
afløbskoefficient, jf. Furesø Kommunes
gældende spildevandsplan, er overholdt.

10.6

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der
er etableret opsamlingsanlæg for regnvand
til genanvendelse til toiletskyld og evt.
tøjvask, jf. § 8.15

Ad. 10.5 Den gældende afløbskoefficient for
området er 0,8.

§ 11 Servitutter og lokalplaner
11.1

Med den endelige vedtagelse af denne
lokalplan ophæves Lokalplan nr. 113
vedtaget af Furesø Byråd d. 4. september
2013.

Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse/høring
Forslag til Lokalplan 141 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den 29. maj 2019.
Forslag til Lokalplan 141 blev offentligt bekendtgjort den 4. juni 2019 med en høringsperiode indtil
den 23. juli 2019.

Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplan 141 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den 27. august
2019.
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Lokalplan 141 er offentligt bekendtgjort den 4. juni 2019
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Redegørelse
Kortbilag 1 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING
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Kortbilag 3 BYGGEFELTER
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Redegørelse
Tegningsbilag A

Situationsplanen ovenfor viser et eksempel på, hvordan bebyggelse kan opføres på området efter
lokalplanens bestemmelser.

Diagrammet ovenfor viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan opføres efter lokalplanens
bestemmelser. De røde bygninger angiver en mulig første etape ved en eventuel etapeudbygning.
Etapeudbygning af området reguleres dog ikke i lokalplanen.

26

Lokalplan 141

Redegørelse
Tegningsbilag B

Ovenfor vises et eksempel på, hvordan udvidelsen af det eksisterende center kan udføres efter
lokalplanens bestemmelser med boliger ovenpå centerbebyggelsen. Boligerne er opdelt i mindre
enheder med sadeltage, som reference til taget på det eksisterende center. Den grønne flade viser
tagfladen på centerbebyggelsen, som kan etableres som grøn taghave.

Snittet og modellen ovenfor viser et eksempel på, hvordan karrébebyggelsen mod nord kan opføres
efter lokalplanens bestemmelser.

Lokalplan 141

27

Redegørelse
Tegningsbilag C
Referencebillederne nedenfor viser eksempler på bebyggelser, som er opført med sadeltage med
sort tagbeklædning og med husets base opført i røde tegl. I lokalplanens bestemmelser fremgår det,
at tagflader skal være i sort eller mørk grå eller opføres som grønne tage, og at bebyggelsen skal
opføres med en base i røde/rødlige tegl.

Referencebillederne nedenfor viser eksempler på parkeringshuse, som er opført i strækmetal eller
lign. materiale med begrønnede facader. Begrønningen af facader foregår over tid, hvis det er
teknisk muligt.
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Baggrund og formål
Lokalplanen 141 er udarbejdet for at styrke det eksisterende Farum Bytorv med nye butikker og
boliger. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende center kan udbygges mod nord, og at
der kan opføres boliger ovenpå centerudvidelsen. Lokalplanen giver samtidig mulighed for, at der i
området op mod Paltholmvej kan opføres en selvstændig boligbebyggelse mod øst og et
parkeringshus mod vest, ud mod motorvejen.
Med lokalplanen ønsker Byrådet at understøtte detailhandelen på Farum Bytorv, og styrke området
som et levende, attraktivt bycenter, som en udmøntning af kommuneplan 2017. Samtidig har
lokalplanen til formål at give mulighed for opførelse af ny center- og boligbebyggelse i området,
som kan understøtte en fortætning af området og gøre Farum Bytorv mere mangfoldigt og
bæredygtigt. Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at den fremtidige bebyggelse danner en
bymæssig kant mod Paltholmvej og udformes, så den danner en arkitektonisk helhed med
omgivelserne og det eksisterende center. Lokalplanen omfatter ikke de omkringliggende veje, men
en realisering af lokalplanens byggerier forudsætter ændringer af bl.a. Paltholmvej, hvilket
gennemføres i henhold til vejlovgivningens regler.

Eksisterende forhold
Det eksisterende butikscenter på Farum Bytorv blev i midten af 1970´erne bygget som et åbent
center, der ca. 20 år senere blev omdannet til et lukket center med glasoverdækkede interne stræder
og torve. Arkitektonisk fremtræder det eksisterende butikscenter som sammensat af 6 meter brede
småhuse i røde tegl med karakteristiske sadeltage med lukkede gavle og sorte tagpaptage.

Til venstre på billedet ses det eksisterende center og til højre ses parkeringsarealet ud mod
Paltholmvej. I horisonten ses byggeriet omkring det tidligere Farum Rådhus.
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Størstedelen af centeret er opført i én etage med torve og overdækninger der er op til 10 meter høje.
Centeret ligger midt på en stor parkeringsplads, der terrænmæssigt ligger ca. 2-3 meter lavere end
Paltholmvej mod nord og 1-2 meter lavere end Stavnsholtvej mod syd. Mod Stavnsholtvej er der en
stor parkeringsplads på terræn og tagparkering på en mindre del af bebyggelsen.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord, øst og syd af hhv. Paltholmvej, Hillerødmotorvejen og
Stavnsholtvej. Mod vest grænser Farum Bytorv op til Farum Kulturhus og området ved det tidligere
Farum Rådhus. Det nord-syd gående stræde langs områdets vestlige afgrænsning udgør en vigtig
stiforbindelse, der forbinder Bybækgrunden med Farum Bytorv og Stavnsholtvej. Strædet er
udformet som et bymæssigt strøg, der kobler butikscenteret sammen med de kulturelle aktiviteter
omkring Farum Kulturhus. I lokalplanområdets østlige del ligger en eksisterende stiforbindelse som
fører over motorvejen og forbinder centerområdet med bl.a. Ringstien, Stavnsholtstien,
Stavnsholtskolen og den østlige del af Farum.

Billedet til venstre viser det nord-syd gående stræde som forløber fra Bybækgrunden,under
Paltholmvej og videre langs byggeriet omkring det tidligere Farum Rådhus.
Billedet til højre viser centerbebyggelsen ud mod Stavnsholtvej.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 141 udlægger områdets anvendelse til centerformål med bl.a. boliger, butikker og liberalt
erhverv. Det samlede areal til butiksformål fastsættes til max. 33.300 m2. Lokalplanen fastlægger
områdets disponering gennem seks byggefelter, hvoraf to af byggefelterne omfatter det eksisterende
center. De øvrige byggefelter er placeret nord for det eksisterende center. Lokalplanen fastholder
det eksisterende center til centerformål i form af bl.a. butikker, liberalt erhverv, administration,
kulturelle formål, cafeer og restaurationer. Med udvidelsen af det eksisterende center giver
lokalplanen mulighed for, at der kan opføres boliger ovenpå centerudvidelsen. I lokalplanområdets
nordvestlige hjørne udlægger lokalplanen et byggefelt til etageboligbebyggelse med parkering
under bebyggelsen, og i lokalplanområdets nordvestlige del udlægger lokalplanen et byggefelt til et
parkeringshus.
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Illustrationen ovenfor viser lokalplanens udlæg af 6 byggefelter. For hvert byggefelt er angivet,
hvor meget der med lokalplanen kan bygges inden for det enkelte byggefelt samt den maksimale
højde indenfor byggefeltet. Herudover indeholder lokalplanen mere detaljerede bestemmelser om
bl.a. udformning, bygningshøjder og fordelingen af m2 indenfor det enkelte byggefelt.
Lokalplanen fastlægger at bebyggelsen i området skal danne en arkitektonisk helhed. Det gøres
gennem bestemmelser som fastsætter, at tage skal være sadeltage og facaderne skal fremstå i
røde/rødlige tegl med sorte eller mørkegrå tage. Herudover udlægger lokalplanen areal til
opholdsarealer i form fælles gårdrum og taghaver.
I forhold til veje og stier fastholder lokalplanen de eksisterende veje og stier i den sydlige del af
området og udlæggernye veje og stier i den nordlige del. Vejadgangen skal ske fra Paltholmvej.
Lokalplanen fastlægger krav til parkering i forhold til kommuneplanens parkeringsnorm, men
muliggør, at der i forbindelse med bebyggelse i byggefelt 3 kan dispenseres for 49 pladser.
Parkering udlægges som parkering på terræn, i P-hus i byggefelt 6 og under bebyggelsen i byggefelt
5.

Påvirkning af bymiljøet
Lokalplanen gør det muligt at udvide det eksisterende så der, inklusiv det eksisterende center, kan
opføres op til 33.300 m2 til butikker, liberale erhverv, cafeer og lign. Samtidig gives der mulighed
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for, at lokalplanens område kan fortættes med boliger. Det vil betyde at området vil få en mere tæt
og bymæssig karakter end i dag. Særligt vil bebyggelsen mod Paltholmvej ændre områdets karakter,
fra et åbent parkeringsområde til et mere omkranset byrum med en klar kant mod Paltholmvej. I
lokalplanen fastholdes det bymæssige stræde mellem Farum Kulturhus og bebyggelsen omkring
gamle Farum Rådhus, og der udlægges kantzoner til bebyggelsen, som kan være med til at skabe
mere liv i området omkring det bymæssige stræde. Trafikalt vil bebyggelsen betyde øget trafik, og
trafikken vil fordele sig over længere tid, idet der vil være trafik til boligerne efter centrets lukketid.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2017 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
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 141 er i overensstemmelse med
retningslinjerne i Fingerplan 2017.

Furesø Kommuneplan 2017
Området er i kommuneplanens rammedel beliggende i bydel 2, Farum Midt og er omfattet af
rammeområde 2C1 som vist herunder på udsnit af rammekortet fra Kommuneplan 2017
2C1 Farum Bytorv
Anvendelse
Centerformål: Detailhandel, liberale erhverv, restaurationsvirksomhed, kulturelle formål,
offentlige formål og boliger. Bebyggelsens omfang og placering: .
Samlet butiksareal
Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 33.300 m²,
inklusiv overdækkede centerarealer.
Maksimale butiksstørrelser
Dagligvarer: En butik a 3.500 m² bruttoetageareal, øvrige 3.000 m². I nyt byggeri inden for
den nordlige del af området må dagligvarebutikker højst være 2.000 m². Udvalgsvarer:
2.000 m² bruttoetageareal.
Bebyggelsens omfang og udformning
Maksimalt etageareal: 45.000 m², svarende til 59 % af rammeområdets samlede areal. Bebyggelsen skal skabe byrumsmæssig
sammenhæng med omgivelserne og ved sit arkitektoniske udtryk skabe sammenhæng med bebyggelsen mod nord på
Bybækgrunden, mod øst (Pensam og Stavnsholtkirken) og mod vest (Kulturhuset, biblioteket, rådhuset og den øvrige bebyggelse
på Rådhustorvet). Der skal sikres god adgang for gående til Bybækgrunden, Kulturhuset og rådhuset.
Etageantal og højde
Højst 4 etager. Enkelte bygninger eller dele af bygninger kan planlægges i flere etager og med en højde indtil 20 meter.
Udstykning
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Der skal fastlægges en samlet plan for udstykning af hele området.
Ubebyggede arealer
Mindst 10 % af området skal anvendes som fælles opholdsareal.
Parkering
Det skal sikres, at parkering etableres med adgang fortrinsvis fra Paltholmvej, så antallet af parkeringspladser med adgang fra
Stavnsholtvej ikke øges i forhold til det eksisterende antal.
Solenergianlæg
Etablering af solenergianlæg må kun ske på en måde, der ikke anfægter arkitektoniske værdier eller den samlede bebyggelses
helhedskarakter.

Kommuneplan 2017 fastlægger, at der på Farum Bytorv skal skabes mere byliv og bedre
sammenhænge i Midtbyen. Bytorvet skal desuden udvikles med flere butikker på en måde, der giver
en styrkelse af de visuelle og funktionelle sammenhænge mellem Farum Bytorv og de
omkringliggende områder og veje. Ved udvikling af Farum Bytorv er det vigtigt at få placeret ny
bebyggelse som fortætning og som randbebyggelse af det eksisterende center. Ny bebyggelse skal
være oplevelsesrig og opføres i en lokal skala dvs. i højst 3-4 etager og i lavere skala mod
Stavnsholtvej. Parkering skal etableres som integrerede løsninger i konstruktion, der er indpasset i
bebyggelsen.
Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanens område kan indrettes
udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 2400 m2. Dette er mere end de 2000 m2 som
Kommuneplan 2017 giver mulighed for.
I forhold til dagligvarebutikker åbner lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes én
dagligvarebutik med et bruttoetageareal op til 4000 m2. Der er inden for rammerne af Planlovens
fastsættelse af butiksstørrelser for dagligvarebutikker, som for dagligvarebutikker er maksimalt
5000 m2 for bydelscentre og bymidter, men ud over hvad kommuneplanens rammer giver mulighed
for.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 4 i forbindelse med lokalplan 141 som muliggør
udvalgsvarebutikker med et maksimalt bruttoetageareal op til 2400m2 og én dagligvarebutik med et
maksimalt bruttoetageareal op til 4000m2

Energi
Nye lokalplaner skal som udgangspunkt indeholde krav om, at nybyggeri overholder
bygningsreglementets bestemmelser om lavenergibyggeri. Ved ombygninger og andre forandringer
i bygninger skal rentable energibesparende tiltag gennemføres. For kommunale ejendomme og
ejendomme eller arealer, som kommunen udbyder til salg, kan byrådet beslutte, at der skal gælde
skærpede eller flere krav af hensyn til energiforbrug og forsyning eller andre miljøforhold. Nye
lokalplaner skal som udgangspunkt gøre det muligt at etablere supplerende energiforsyning i form
af solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg mv., med mindre det vil være uforeneligt
med bevaringshensyn.

Parkering
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I lokalplanen fastsættes at parkering skal følge ovenstående parkeringsnorm.
For eksisterende bebyggelse skal der etableres 390 p-pladser i delområde B og C og 250 p-pladser i
delområde A. .
For efterfølgende byggeri i delområde B og C gælder følgende p-norm:





1 p-plads pr. 35 m² butiksareal,
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv
½ p-plads pr etagebolig i byggefelt 3 og 4
1 p-plads pr. etagebolig i byggefelt 5

I forbindelse med byggeri inden for byggefelt 3 og 5 lempes kravet med 49 p-pladser.
I forbindelse med byggeri inden for byggefelt 4 kan der med byrådets beslutning tillades en fortsat
lempelse på 49 p-pladser.
Parkeringsnormen afspejler Farum Bytorvs stationsnærhed til Farum Station og effektiviseringen af
parkeringspladser, der forventes ved udvidelsen af centeret.
Arkitektur- og byrumsstrategi
Furesø Kommunes strategi for arkitektur og byrum arbejder med syv principper: Helhed og
sammenhæng, Kulturarv som fundament, Byggeri som arkitektur, Attraktive byrum, Veje og stier
der samler, Rammer for fællesskaber samt Natur og vand i byen. En lokalplan som denne kan ikke
sikre, at alle syv principper tilgodeses, men det er intentionen, at byggeriet i lokalplanområdet vil
bidrage positivt til områdets fremtidige identitet.
Lokalplanen åbner mulighed for, at der på Farum Bytorv fortættes, og at de åbne tomme
parkeringsarealer bliver helet med en bebyggelse, der bl.a. på grund af sin højde danner en
bymæssig kant ud mod Paltholmvej. Lokalplanen gør det muligt at opføre boliger i området. Det
betyder, at der skabes rammer for et mere levende byliv, også efter butikkernes lukketid.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om at bl.a. tagformer og materialer skal danne en
arkitektonisk helhed sammen med det eksisterende byggeri. Samtidig giver lokalplanen mulighed
for et mere moderne formsprog, som både i forhold til bebyggelse og udearealer kan være med til at
løfte kvaliteten af hele området.

Furesø Kommunes bæredygtighedskrav i lokalplaner
Furesø Kommune har vedtaget en række særlige krav til bæredygtighed i lokalplaner- Kravene
omfatter en række forhold, som, idet omfang de er relevant i området, er kommenteret i forhold til
lokalplanen i skemaet herunder.

Krav vedrørende regnvand
De maksimale afløbskoefficienter i
kommunens spildevandsplan skal sikres

34

Lokalplan stiller krav til overholdelse af den
gældende afløbskoefficient som forudsætning

Lokalplan 141

Redegørelse
overholdt.

for ibrugtagning af ny bebyggelse.
Der udlægges regnvandsbassin i området

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

Lokalplanen muliggør en øget udnyttelse af
området, i form af etagebebyggelse og en
fortætning af området

Den udendørs belysning må ikke påvirke
omgivelserne negativt.

Lokalplanen sikrer en maksimal lyspunktshøjde
for belysning.

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

Lokalplanen giver mulighed for at etablere
solceller eller solvarmeanlæg på bebyggelsens
tag.

Alle nye boligbebyggelser skal have mulighed
for adgang til fælleshuse eller fælleslokaler
samt fællesskure.

Lokalplanen sikrer fælles opholdsarealer for
bebyggelsens beboere.

Områder skal fremtidssikres i forhold til
kildesortering, opbevaring og afhentning af
affald, herunder genanvendelige
affaldsfraktioner og storskrald

Lokalplanen sikrer, at lokalerne til
affaldshåndtering er placeret på en
hensigtsmæssigt i bebyggelsen i forhold til
afhentning af affald.

Krav vedrørende transport
Vej- sti og parkeringsbestemmelser for biler og Lokalplanen stiller krav til overdækkede
cykler skal prioritere gående, cyklister og
cykelparkeringspladser.
kombinationsrejsende
Lokalplanen sikrer stiforbindelser for cykler og
gående.
Krav vedrørende forurening
For at mindske forurening af grundvand samt
søer, vandløb og vådområder bør
bygningselementer af zink og kobber ikke
anvendes.

Lokalplan 141

Lokalplanen indeholder et forbud mod
anvendelsen af zink og kobber på udvendige
bygningselementer.
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Lokalplaner
Lokalplanen aflyser med sin vedtagelse lokalplan 113, Centerbyggeri på Farum Bytorv vedtaget
den 4.september 2013.

Zoneforhold
Lokalplanen er og forbliver i byzone.

Varmeforsyning
Lokalplan området er beliggende i varmeplanens fjernvarmeområde. For lavenergibyggeri er der
ingen tilslutningspligt.

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.
Arealet er områdeklassificeret som lettere forurenet byzonejord. Matr.nr. 18bi (Statoilgrunden) er
kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 jf. lov om forurenet jord.

36

Lokalplan 141

Redegørelse
Støj

Støjkort fra Kommunens Webgis viser, at især områdets østlige del langs Motorvejen er påvirket af
vejstøj på mere end 58 dB.
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 vil være påvirkning af lokalplanens område med støj fra motorvejen. I lokalplanen er der taget
højde for, at støjfølsom anvendelse i form af boliger støjdæmpes, så de overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder.
De vejledende støjgrænser er formuleret for indikatoren Lden, som benyttes til støjkortlægning og
planlægning, og de gælder for års-middelværdien af støjen udendørs i frit felt. Lden er en indikator,
som tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den
vejledende støjgrænse for boligområder er Lden 58 dB.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om at boligbebyggelse ikke må tages i anvendelse før, det er
sikret, at de vejledende støjgrænser kan overholdes for boligerne og deres primære opholdsarealer.

Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
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Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af
grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner.

Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af
renovationscontainere mv. I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om at placering af skal ske
samlet.

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.
I områdets nordøstlige del udlægger lokalplanen et areal til regnvandsbassin som modtager
regnvand fra parkeringsområdet. Lokalplanens område er og vil i stor udstrækning være bebygget
eller anvendt til parkering og veje, belagt med fliser eller asfalt. Det vurderes, at det derfor kun i
begrænset omfang vil være muligt at nedsive regnvand, hvorfor lokalplanen ikke indeholder krav
om nedsivning.

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
Lokalplanen udlægger nye veje og tilkørsel fra Paltholmvej i den nordlige del af lokalplanområdet.
Heraf vil nogle være i form af ramper til parkeringshus og til Stavnsholtvej. Herudover kan det vise
sig nødvendigt, at der uden for lokalplanens område, ændres på svingbaner ved indkørslen til
området på Paltholmvej. Anlæg af veje forudsætter, at vejmyndigheden har godkendt et
detailprojekt for vejanlægget med en redegørelse for vejens længde- og tværprofil, befæstelse
afvanding mv. Det gælder uanset, hvordan vejen er udlagt. Vejlovgivningen fastlægger en række
vejregler om vejenes udformning, herunder om hældningsforhold og oversigtsforhold.

Langs Hillerødmotorvejen er tinglyst en byggelinje i henhold til vejlovens bestemmelser med
Vejdirektoratet som påtaleberettiget, jf. servitut tinglyst den 22. marts 1968. Byggelinjen er

38

Lokalplan 141

Redegørelse
beliggende i en afstand på 15 m regnet fra kørebanekanten, hvortil kommer et højdetillæg på 1,5
gange højdeforskellen mellem kørebanen og jordlinjen for blivende anlæg og et passagetillæg på
mindst 1 m. Opførelse af bebyggelse og andre faste anlæg af blivende art indenfor det
byggelinjepålagte areal forudsætter, at vejbestyrelsen kan meddele dispensation i henhold til
vejlovens § 42 (byggelinjen er vist på Kortbilag 2). Lokalplanens indhold forudsætter ikke
dispensation fra vejlovens byggelinjebestemmelser langs Hillerødmotorvejen.

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.

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 at der skal indrettes parkeringspladser der tilgodeser
handicappede

Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. 1225 af 25. oktober 2018), skal der
udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis
planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af
bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Derudover skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes øvrige planer, som giver
mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Furesø Kommune vurderer dog at planerne er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 8, stk 2, dvs.
at planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Begrundelsen er, at der er
tale om en revidering af et område der i forvejen er lokalplanlagt til centerudvidelse og at
revideringen indeholder en væsentlig mindre udvidelse af centeret samt mulighed for boliger.
Planen skal således kun miljøvurderes, hvis den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at kunne foretage denne vurdering, er planen blevet screenet i henhold til kriterierne i lovens
bilag 3.
Furesø Kommune vurderer på baggrund af denne screening og høring, at planen ikke må antages at
få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal således ikke miljøvurderes, jf.
miljøvurderingslovens § 10 stk. 1.
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Screening af forslag til Lokalplan 141
Titel

Lokalplan 141 for udvidelse af Farum Bytorv til center og boliger

Beskrivelse af planen

Planerne skal muliggøre en centerudvidelse, etagebebyggelse og et
parkeringshus. Lokalplanen skal muliggøre op til 13.300 m²
etageareal.
Etagebebyggelsen vil give mulighed for ca. 125 boliger i forskellige
størrelser.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og vil med lokalplanen
forblive i byzone.

Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

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

X

Planforslagene giver mulighed for etagebebyggelse og
udvidelse af center på et større Det betyder, at der kun
skal gennemføres miljøvurdering, hvis planerne må
antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kan planerne påvirke et
internationalt
beskyttelsesområde
væsentligt?

X

Nej

Planernes

Planens indvirkning på
eller relevans for andre

40

X

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

indvirkning på miljøet

Bemærkninger
Lokalplanen forudsætter
kommuneplantillæg med mindre
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projekter og aktiviteter
samt anden planlægning
og lovgivning

justeringer forstørrelsen af
udvalgsvarebutik og dagligvarebutik.
Herudover forudsætter lokalplanen en
justering af p-normen.

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

Planen omfatter en udbygning af
eksisterende center, opførelse af
etageboliger og et parkeringshus.
Planen vil bidrage til udvikling af
bydelen Farum Bytorv i retning af
større social og økonomisk
bæredygtighed - i kraft af et større
befolkningstal og mulighed for flere
erhvervsmål.

X
By- og kulturmiljø

N

I

Bymiljø

P
X

V

Bemærkninger
Planen giver mulighed for en udvidelse
af Farum Bytorvs detailhandel.
Herudover fortættes området omkring
Farum Bytorv ved at etablere blandede
boliger. Boligerne vil udvide
befolkningstallet I nærområdet og
udvidelsen af centeret vil øge centerets
besøgstal. Planen vil således forstærke
Farum Bytorv som en central del af
Farum.

Bygninger

X

Planen muliggør at boliger og
parkeringshus kan opføres i op til 19
meter fra terræn. Paltholmvej som
ligger i umiddelbar nærhed nord for
byggefelterne, hvor boliger og
parkeringshus er beliggende ligger over
dette terrænniveau. Denne disponering
gør, at den nordlige del af bygningerne
er delvist afskærmet. Bygningerne vil
herudover være beliggende ved siden af
det eksisterende Farum Bytorv.
Bygningerne vil derfor være med til
indgå som en bymæssig helhed.

Fortidsminder

X

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

N

I

P

V Bemærkninger

Svage grupper f.eks.
handicappede

X

Svage grupper vurderes ikke at være berørt på en
negativ måde af planlægningen. Fodgængerarealer
skal, hvor det er muligt, etableres med fast
belægning af hensyn til handicappedes mulighed
for at færdes i området.

Brand, eksplosion,
giftpåvirkning

X

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

Forurening

N

Jordforurening,
jordhåndtering og flytning

Vand

I

P

V Bemærkninger

X

N

Grundvandsforhold

I

Planen giver mulighed for udgravning af areal til
bygningernes fundering. Området er
områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere
forurening ligger over et defineret
mindstekriterium, men under kriterierne for
kortlægning som forurenet. På arealet umiddelbart
øst for rampen fra Paltholmvej har der mellem
1997-2011 ligget en OK-Tankstation. De
underjordiske tanke er bundsuget og renset i
overensstemmelse med de miljømæssige
forskrifter, men er ikke fjernet. Der er i
lovgivningen intet krav om at den type tanke skal
fjernes. De underjordiske tanke kan derfor
eventuelt forbilve i jorden under det kommende
parkeringshus.
P

V Bemærkninger

X

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

Trafik
Trafikafvikling /
belastning trafikstøj og
trafiksikkerhed

N

I

P

V
X

Planerne vil give mulighed for flere boliger og
besøgende i området med deraf følgende øgede
trafikmængder.
Planerne sikrer, at der etableres et passende antal
parkeringspladser på terræn og parkeringshus.
Til screeningen er der udført en trafikanalyse for
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den konkrete udvidelse af centeret og tilføjelsen af
boliger.
Det vurderes, at den øgede trafikbelastning ikke
vil medføre væsentlig øget trafikalbelastning i
forhold til trafikstøj og trafiksikkerhed.
Det vurderes, at stigningen i trafikbelastningen
ikke vil være af væsentlig betydning, og at
trafikafviklingen inden for området og i
nærområdet derfor kun bliver påvirket i mindre
grad.
Analysen anbefaler generelt en opdatering af
signalprogrammer og en gennemgang af defekte
spoler, og at svingbanerne på Paltholmvej ind til
Farum Bytorv forberedes til forlængelse, samt at
krydset ved Frederiksborgvej og Stavnsholtvej
undersøges nærmere i takt med den generelle
stigning af trafik i området.

Natur

N

I

P

V

Internationale
naturbeskyttelsesområder
dvs. habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder

X

Nærmeste Natura 2000 område er beliggende
ca.800 m syd for planområdet. På grund af
afstanden til området vurderes der hverken at ske
en direkte eller en indirekte påvirkning området.

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

X

Planerne påvirker hverken beskyttede arter direkte
eller indirekte. Der er ikke i lokalplanområdet
registreret arter på habitatdirektivets bilag IV.

Naturbeskyttelse

X

Planen er ikke omfattet nogle af
Naturbeskyttelseslovens § 3 kortlagte områder.

Fredskov

X

Planen er ikke omfattet af fredskovsområder.

Spredningskorridorer

X

Der er herudover ingen økologiske forbindelser,
eller interesseområder for våd eller tør natur
indenfor planområdet.
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Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017
I henhold til Lov om planlægning ændres kommuneplanens bestemmelser for lokalplanlægningen
for rammeområde 2C1 for Farum Bytorv. Kommuneplantillægget er tilvejebragt sammen med
Lokalplan 141 for en udvidelse af det eksisterende center og opførelse af etagebebyggelse. Med
hensyn til miljøvurdering, redegørelse og forholdet til anden planlægning henvises til Lokalplan
141.

Fremtidige rammebestemmelser
Rammebestemmelserne for rammeområde 2C1 Farum Bytorv ændres med vedtagelsen af tillæg nr.
4. Der foretages en justering af bestemmelsen vedrørende maksimale butiksstørrelser:
”Dagligvarer: En butik a 3.500 m2 bruttoetageareal, øvrige 3.000 m2. I nyt bygger inden for den
nordlige del af området må dagligvarebutikker højst være 2.000 m2. Udvalgsvarer: 2000m2
bruttoetageareal.”
Som ændres til:
”Dagligvarer: En butik a 4.000 m2 bruttoetageareal, øvrige 3.000 m2. Udvalgsvarer: 2400m2
bruttoetageareal.”
Herudover foretages en justering af bestemmelsen vedrørende parkering for etageboligbebyggelse
og butikserhverv, som er fastsat i de generelle rammer for lokalplanlægningen i Kommuneplan 17:
”1 ½ p-plads pr. bolig for etagebebyggelse
1 p-plads pr. 25 m2 etageareal butikserhverv”
Som ændres til at der for ny bebyggelse gælder:





1 p-plads pr. 35 m² butiksareal,
1 p-plads pr. 50 m² erhverv,
½ p-plads pr. etagebolig i byggefelt 3 og 4
1 p-plads pr. etagebolig i byggefelt 5.

Formål
Med dette tillæg justeres det mulige bruttoetageareal for dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker
i et vist omfang, så loftet for den maksimale størrelse udvides hertil. Muligheden skal sikre en
eventuel omplacering af en eksisterende dagligvarebutik og gøre det muligt at placere en større
udvalgsvarebutik end hidtil, som for eksempel en beklædningsvarebutik. Dertil gøres loftet for det
maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker ens for hele området. Dette skal muliggøre en
mere fleksibel planlægning og placering af dagligvarebutikker.
Herudover justerer tillægget parkeringsnormen for rammen. Justeringen foretages for det
nybebyggede areal, da det forventes at det samlede antal parkeringsmuligheder og Farum Bytorvs
stationsnærhed til Farum Station effektiviserer og justerer behovet for parkering.

Forudgående høring og offentlig høring
Lokalplan 141
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Da der er tale om mindre ændringer i forhold til kommuneplanen, er der ikke gennemført en
forudgående høring i henhold til planlovens § 23 c.

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.

Foreløbig vedtagelse
Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 er foreløbig vedtaget af Furesø Byråd den 29. maj
2019.
Offentlig bekendtgørelse
Forslag til Tillæg nr.4 til Kommuneplan 2017 er offentligt bekendtgjort den 4. juni. 2019 med en
høringsperiode indtil den 23. juli 2019.

Endelig vedtagelse
Tillæg nr. 4 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den 27. august 2019.
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør
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Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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