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Forord
Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om den ejendom, 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 strafbar.
En lokalplan fastlægger 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 bilagsdelen ”Redegørelse” bagest i hæftet. I bilagsdelen 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 kan realiseres.
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Denne lokalplan omfatter et ubebygget areal på Kollekollevej ved Stiager. Planen supplerer Lokalplan 132 og muliggør, at alle etager kan anvendes til bolig, dog ikke stueetagen. På arealet kan opføres et kontor- og boligbyggeri i op til 3 etager. Planen fastsætter bestemmelser om byggeriets placering og udformning samt om friarealernes disponering med bl.a. parkering og friarealer.
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Forord

4

Retsvirkninger

Bemærkninger

Forslag til Lokalplan 132.1 for kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej
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,
at supplere Lokalplan 132 ved at give mulighed for, at en større del af den planlagte bebyggelse kan anvendes til boligformål.
at sikre støjafskærmede udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne

§ 2 Områdets afgrænsning
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kort
1 og omfatter følgende matrikler samt alle nye
matrikler, der udstykkes fra disse: Matr.nr.
14cr, 78 begge af Lille Værløse By, Værløse.

Ad 2.1 Lokalplanområdet er beliggende i
byzone.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv i form af kontor, administration og liberale erhverv.

Ad.3.1 Der må ikke etableres butikker i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet må desuden anvendes til offentlige funktioner, der svarer til de funktioner, der falder inden for det tilladte erhverv.
Lokalplanområdet må ydermere anvendes til
boligformål i form af etageboliger til helårsbeboelse samt parkering tilknyttet til de ovenstående anvendelser.
3.2

Bebyggelsens stueetage må ikke anvendes til
boligformål

5

Retsvirkninger
3.3

Bemærkninger

Alle boliger skal indeholde mindst 7 m² støjafskærmede udendørs opholdsarealer i form af
altaner eller tagterrasser i tilknytning til boligen.

§ 4 Veje, stier og parkering
4.1

Interne veje i lokalplanområdet anlægges i
princippet som vist på Kort 2.

Ad 4.1 De to boliger på Kollekollevej 43 og
45 kan vejbetjenes via disse interne
veje.

§ 5 Bebyggelsens omfang, placering og udformning
5.1

Ny bebyggelse må kun placeres inden for det
på Kort 2 viste byggefelt.

Ad 5.1 Der er den 01.10.1966 tinglyst en
byggelinje, 15 m fra kørebanemidte på
Kollekollevej.

5.2

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke
overstige 2.900 m².

Ad 5.2 Bygningsreglement 2018 angiver beregningsmetoden for etageareal.

5.3

Det bebyggede areal for lokalplanområdet må
ikke overstige 1.200 m².

5.4

Altaner må kun opføres som indeliggende altaner.

5.5

Inden for de østligste 8 m af byggefeltet må
bygningens højde ikke overstige 8,5 m, som
vist på Kort 2. Der må ikke etableres østvendte
udendørs opholdsarealer på dette areal.

5.6

Der må i lokalplanområdet opføres mindre udhuse, affaldsskure samt cykelskure i én etage.
Det samlede areal af disse må ikke overstige
150 m².

§ 6 Bebyggelsens udformning
6.1
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Bebyggelsen skal fremstå med facader i tegl,
filtset murværk, skiffer, træ, glas, eller kombinationer af disse.

Retsvirkninger
6.2

Bemærkninger

Dog kan 30 % af bebyggelsens samlede facadeareal fremstå i aluminium, stål, solceller eller solvarmepaneler.
Disse dele af facaden skal udformes og placeres på en måde, der ikke medfører lysrefleksioner til gene for de omkringliggende boligområder og vejarealer.

6.3

Med henblik på, at bebyggelsen får en bymæssig og arkitektonisk interessant facade mod
Kollekollevej, kan Byrådet tillade andre facadematerialer.

6.4

Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres skorstene.

§ 7 Ubebyggede arealer
7.1

De på Kort 2 viste parkeringsarealer og interne
adgangsarealer må samlet benyttes til parkering, intern færdsel eller friareal.

Ad 7.1 Kort 2 viser en principiel udformning
af en parkeringsløsning med ca. 40
pladser.

7.2

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

Ad 7.2 Bestemmelsen skal sikre handicappedes mulighed for at færdes i området.

7.3

Terrænregulering inden for en afstand af 1,5 m
fra lokalplanområdets afgrænsning må ikke
finde sted.
Dog kan der langs det på Kort 2 viste byggefelt terrænreguleres fra den på Kort 2 viste
vejbyggelinje til den sydlige lokalplanafgrænsning i niveau til Kollekollevej.

§ 8 Tekniske anlæg og installationer
8.1

Til bebyggelsen skal der etableres anlæg til
opsamling af regnvand til brug for toiletskyl
og eventuelt tøjvask i maskine.
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Retsvirkninger

Bemærkninger

§ 9 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse
9.1

Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før der er
etableret det i § 8 nævnte anlæg til opsamling
af regnvand til brug for toiletskyl og eventuelt
tøjvask i maskine.

9.2

Nye boliger må ikke ibrugtages før der er etableret støjafskærmede, udendørs opholdsarealer.

Ad. 9.2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdig for støj fra veje er Lden 58 dB.
Der skal i byggesagen redegøres for,
hvordan boliger og disses udearealer
sikres mod støj.

§ 10 Ophævelse af lokalplaner og servitutter
10.1

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves §§ 3.1, 3.1.1, 5.1.1, 5.2, 6.1, 6.2,
6.3.3, 6.4, 7.1.2, 8.2 og 8.6 i Lokalplan 132 for
Kontor- og boligbebyggelse på Kollekollevej,
endeligt vedtaget af Furesø Byråd den 7. september 2017.

§ 11 Lokalplaners retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes
i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt
til at udføre den bebyggelse mv., der er indeholdt i planen. Ligeledes må eksisterende, lovlige forhold fortsætte som hidtil. Men ved ændring af anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om- og tilbygninger træder lokalplanen i kraft over for
den enkelte, jf. planlovens § 18.
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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 alene er
uforenelige med planens indhold,
fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens formål, ophæves
af lokalplanen, når dette i medfør af
planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 udtrykkeligt er anført i planen.

Retsvirkninger

Bemærkninger

Fravigelser fra planen, dispensation
Byrådet har mulighed for at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, medmindre der er tale om fravigelser, der vil stride
mod principperne i planen. Sådanne fravigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan,
jf. planlovens § 19. Som hovedregel kan Byrådet først meddele dispensation efter, at Byrådet ved orientering af naboer m.fl. har givet
disse mulighed for at udtale sig om dispensationsønsket, jf. planlovens § 20.

Principperne i planen er de bestemmelser, der er fastsat ud fra formålet
med planen. Dispensationer fra sådanne bestemmelser kan som hovedregel ikke meddeles. 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

Ekspropriation
Byrådet kan ekspropriere private ejendomme
eller private rettigheder over ejendomme, når
ekspropriationen er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan, jf. planlovens §
47.
Erstatning
Ejeren af en privat ejendom, der udlægges til
offentligt formål, kan forlange ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning, når
ejendommen ikke længere kan udnyttes på en
økonomisk rimelig måde i overensstemmelse
med den faktiske udnyttelse af de omliggende
ejendomme, jf. planlovens § 48.

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

Bemærkninger

§ 12 Lokalplaners midlertidige retsvirkninger
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.
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De omtalte ”visse forudsætninger”
består i, at planforslaget er overensstemmende med kommuneplanen, at
der ikke er tale om at påbegynde et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke
er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage
ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag, jf. § 27, stk. 3 i planloven.
Ændringer i planforslaget, der fører
til, at planforslaget helt skifter karakter således, at der reelt foreligger et
nyt planforslag, kræver efter planlovens § 27, stk. 3, at der afholdes en
ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget.

Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtagelse
Forslag til Lokalplan 132.1 er vedtaget offentliggjort af Furesø Byråd den 25. september 2019.

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanforslag
Forslag til Lokalplan 132.1 er offentligt bekendtgjort den 26. september 2019 med en høringsperiode indtil den xx. xxxx 20xx.
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
By- og Kulturdirektør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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Kort 1: Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanens afgrænsning følger eksisterende matrikelskel, idet det eksisterende vejareal i områdets
østlige del afgrænses mod syd af en ret linje mellem nabogrundenes vejskel.
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Kort 2: Byggefelter mv.
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplan 132.1 omfatter et området, der i en årrække har været benyttet til bl.a. spejderhytter og
tidligere enfamiliehuse med kommunale funktioner.
På grund af områdets meget stationsnære beliggehed mellem S-banen og Kollekollevej har Byrådet
fundet grunden egnet til et kontorbyggeri – evt. med boliger på de to øverste etager.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre en bymæssig anvendelse af dette stationsnære areal. Et
markant kontorbyggeri på dette sted vil understøtte Byrådets intentioner om at give det centrale
Værløse en mere bymæssig identitet.

Lokalplanområdet set fra Kollekollevej

Eksisterende forhold
Den tidligere bebyggelse blev i 2015 fjernet, og området har siden ligget ubebygget hen. En del
større træer langs baneskråningen er bevaret.
Hidtidigt plangrundlag
Området har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt 4 fra 1963 med Tillæg 1 fra 1970 og Tillæg 2
fra 1974. Byplanvedtægt 4 udlagde arealet til enfamiliehuse, men Tillæg 2 ændrede dette til offentlige formål i form af parkering.
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Redegørelse
Lokalplanens forhold til anden planlægning mv.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 132. Enkelte bestemmelser fra Lokalplan 132 aflyses
ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1.
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1 aflyses følgende bestemmelser i Lokalplan 132,
idet bestemmelsernes ordlyd i Lokalplan 132.1 revideres: §§ 3.1, 3.1.1, 6.2, 7.1.2 og 8.6.
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1 aflyses følgende bestemmelser i Lokalplan 132,
idet Kort 2 i Lokalplan 132.1 revideres: §§ 5.1.1, 6.1 og 6.3.3 Disse bestemmelser fastsættes igen i
Lokalplan 132.1. Bestemmelsens ordlyd er uændret, men kortet, som bestemmelsen henviser til er
revideret.
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1 aflyses § 5.2 i Lokalplan 132. Læs nærmere om
dette i lokalplanredegørelsen under ’Trafik’.
Lokalplan 132 § 8.7 fastsætter bevaring af den eksisterende træbeplantning inden for det på Kort 2
viste grønne friareal. Denne bestemmelse forbliver uændret ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1. Ændringen af areal for grønne friarealer i Lokalplan 132.1 har således ingen påvirkning
på denne bestemmelse.
Kommuneplan
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 11C4, Værløse Bymidte,
”spejderhytten”. Rammerne for lokalplanlægningen er følgende:
Anvendelse:

Centerformål, erhvervsformål som kontor, administration, liberale erhverv
samt boliger i form af etageboliger på øverste etage af et kontorbyggeri.

Bebyggelses procent:

Max. 80 %.

Etageantal og højde:

Højst 3 etager.

Ubebyggede arealer:

Der skal fastlægges bestemmelser som sikrer, at beplantning, terrænregulering og hegning sker efter en samlet plan.

Andet:

Parkering anlægges efter en samlet plan for hele området. Der skal anlægges mindst én p-plads pr. bolig.

Tilgængelighed
(Jf. generelle rammer)

Lokalplaner, der indeholder bestemmelser om udformningen af befæstede
arealer, skal sikre en udformning af disse arealer, der tager hensyn til bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende.

Lokalplan nr. 132.1 er med Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med Kommuneplan 2017
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
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Redegørelse
Varmeforsyning
Lokalplan området er beliggende i varmeplanens naturgasområde. For lavenergibyggeri er der ingen
tilslutningspligt. Varmeplanen bliver løbende revideret ved godkendelse af projekter om ændring af
opvarmningsform for konkrete områder, f.eks. konvertering fra naturgas til fjernvarme.
Trafik
Trafikken på Kollekollevej er i morgenmyldretiden tæt. Furesø Kommune vil som vejmyndighed
etablere de nødvendige trafikregulerende tiltag foranlediget af det nye byggeri. Der tænkes først og
fremmest på at afsætte den nødvendige plads mellem kørebanerne på Kollekollevej til, at indsvingende trafik fra vest kan afvente, at der bliver mulighed for at krydse den nordlige kørebane. Denne
løsning anbefales af kommunens rådgiver Via Trafik A/S.
Efter vedtagelsen af Lokalplan 132 undersøgte Furesø Kommunes vejafdeling og Via Trafik A/S
muligheden for en supplerende vejbetjening af ejendommen i form af en udkørselsmulighed til Stiager. På møde i Udvalg for Natur, Miljø og Grøn Omstilling den 4. april 2018 fremgår det, at forvaltningen ikke kan anbefale en vejadgang via Stiager, da dette vil give tilbagestuvning på Stiager
til Kollekollevej samtidig med, at det vil forringe fremkommeligheden ad Kollekollevej. I stedet
blev det påpeget, at overkørslen til lokalplanområdet bør ske af Kollekollevej. Udvalget anbefalede
denne konkrete løsning. I Lokalplan 132 er der i § 5.2 fastsat, at Byrådet kan tillade, at der etableres
en supplerende vejtilslutning til Stiager. På baggrund af ovenstående undersøgelse og udvalgsbeslutning aflyses bestemmelsen med den endelige vedtagelse af Lokalplan 132.1.
Miljøforhold
I henhold til jordforureningslovgivningen er arealet områdeklassificeret som lettere forurenet byzonejord.
Handicapforhold
Bygningsreglementets tilgængelighedskrav sikrer, at nyt byggeri indrettes på en hensigtsmæssig
måde i forhold til personer med handicap. Lokalplanen ændrer ikke ved dette, men supplerer med
bestemmelser om at færdselsarealer med henblik på god tilgængelighed skal befæstes med fliser,
klinker eller asfalt.
Støjforhold
Efter retningslinje 5.23 i Kommuneplan 2017 skal det, når der udlægges nye arealer til støjfølsom
anvendelse, sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved støj fra
veje og jernbaner, virksomheder og støjende fritidsanlæg.
I henhold til kommuneplanens støjkortlægning vil facaden på bebyggelsen i lokalplanområdet være
påvirket med trafikstøj fra Kollekollevej med ca. 68-73 dB. Dette er baggrunden for, at boligerne
ikke kan placeres i stueetagen. Boligernes friarealer skal skærmes, så der til hver bolig kan etableres
udendørs opholdsarealer, hvor støjgrænserne er overholdt. Opholdsarealerne kan etableres som altaner eller tagterrasser på samme etage som boligerne.
Miljøstyrelsens vejledning fra 1997 om støj og viberationer fra jernbaner angiver grænseværdier for
støj og viberationer for boligbyggeri langs jernbaner. For at undgå vibrationer i husene og for at opnå et passende lavt maksimalt støjniveau fra forbikørende tog, skal der overholdes en mindsteafstand på 25 m mellem nærmeste spormidte og byggeriet. Dette opfyldes med lokalplanens byggefelt.
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Redegørelse
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationsudstyr mv. Lokalplanen indeholder ingen særlige bestemmelser herom.
Afløbsforhold
Efter kommunens spildevandsplan 2014-2017 er arealet fælles kloakeret. Efter spildevandsplanen
tilstræbes det generelt, at tag- og overfladevand i videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og
miljømæssigt forsvarligt, nedsives eller tilbageholdes via faskiner og regnvandsbassin. Furesø
Kommune og Novafos A/S fastsætter de nærmere krav til områdets kloakforsyning. Lokalplanområdet har hidtil været bebygget med fritliggende enfamiliehuse og er i følge forsyningens nedsivningskort egnet til nedsivning. Det forudsættes, at store dele af friarealet forsynes med permeable
belægninger med henblik på at sikre en fortsat nedsivning af regnvand på grunden. Der vil i tilslutningstilladelsen blive fastsat et afløbstal, svarende til en afløbskoefficient på 0,25.
Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse
og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
Furesø Kommunes strategi for arkitektur og byrum
Arkitektur og byrum er de fysiske omgivelser i byerne, som vi færdes i og bruger hver dag. Det er
bygninger og deres udformning, og det er de offentlige uderum. Furesø Kommunes strategi for arkitektur og byrum opererer 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 - selv om det adskiller sig væsentligt fra det omkringliggende boligkvarterer - vil bidrage til at give området identitet. Et kontorhus i tre etager tæt ved indkørslen til
Bymidten bidrager til at signalere byens centrum. Kollekollevej er en trafikeret hovedfærdselsåre
igennem Værløse by. Den passerer forbi S-stationen som på vestsiden rummer en etageboligbebyggelse. Lokalplanen muliggør et byggeri med samme bymæssighed på østsiden af S-stationen.
Lokalplanen foreskriver, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne.
Byggeriet vil dermed visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej.
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 overholdt.

Lokalplan 132.1
Lokalplan stiller krav til overholdelse af den
gældende afløbskoefficient som forudsætning
for ibrugtagning af ny bebyggelse.
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Redegørelse
Tagvand skal opsamles og genbruges til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine.
Krav vedrørende natur og landskab
Bygningstætheden skal være stor med henblik
på en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af bebyggelsens påvirkning af landskabet.
Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.
Krav vedrørende ressourcer
Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt
eller delvist bliver forsynet med vedvarende
energi, eksempelvis varmepumper, solenergi
og jordvarme.
Alle nye boligbebyggelser skal have mulighed
for adgang til fælleshuse eller fælleslokaler
samt fællesskure.
Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald, herunder genanvendelige affaldsfraktioner og storskrald
Krav vedrørende transport
Vej- sti og parkeringsbestemmelser for biler og
cykler skal prioritere gående, cyklister og
kombinationsrejsende
Krav vedrørende forurening
For at mindske forurening af grundvand samt
søer, vandløb og vådområder bør bygningselementer af zink og lobber ikke anvendes.
Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye
boliger.

Lokalplanen stiller krav til, at der skal etableres
anlæg til opsamling af regnvand til genanvendelse.
Lokalplan 132.1
Lokalplanen muliggør en optimal udnyttelse af
stationsnære byzonearealer idet, lokalplanen
sikrer mulighed for at en etagebebyggelse på
maksimalt 3 etager.
Lokalplanen sikrer en maksimal lyspunktshøjde
for belysning og at lysskilte kun må etableres
med svage lyskilder, der ikke er til gene for omgivelserne.
Lokalplan 132.1
Lokalplanen giver mulighed for at etablere solceller eller solvarmeanlæg på bebyggelsens tag
og facader.
Lokalplanen begrænser ikke muligheden for at
etablere fælleslokaler for bebyggelsens beboere.
Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af udhuse og cykelskure.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere affaldskure.
Lokalplan 132.1
Lokalplanen stiller krav til attraktive overdækkede cykelparkeringspladser for bebyggelsens
beboere.
Lokalplanen sikrer en ny og attraktiv stiforbindelse for gående.
Lokalplan 132.1
Lokalplan 132 indeholder et forbud mod anvendelsen af zink og kobber på udvendige bygningselementer. Dette forbud fastholdes med
vedtagelsen af Lokalplan 132.1
Lokalplanen indeholder et forbud mod etablering af skorstene.

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 museumsmyndigheden, Museum Nordsjælland. Arealet har tidligere været bebygget med fire enfamiliehuse.
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Redegørelse
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Lokalplan 132.1 giver ikke mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening
og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.
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Bilag: Miljøscreening
Miljøscreening
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder foretage en miljøvurdering
af planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for
projekter omfattet af lovens bilag 3 eller 4, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
Forslag til Lokalplan 132.1 med tilhørende forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 fastlægger
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og muliggør ikke projekter omfattet af lovens bilag
3 eller 4, og påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Planen er derfor omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3, stk. 2. Det betyder, at der kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Forud for offentliggørelsen af planforslagene foretog Furesø Kommune nedenstående screening af
planens mulige miljøkonsekvenser. Screeningen blev foretaget med udgangspunkt i kriterierne i Lov
om miljøvurdering, bilag 2.

Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 132.1 samt Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017
Miljøparametre

Påvirkning Bemærkninger

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

Ingen

Lokalplanen forudsætter et kommuneplantillæg i
form af mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

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

Ingen

Der er alene tale om etablering af et enkelt byggeri
placeret mellem S-banen og en primær trafikvej i et
eksisterende byområde.

Beskeden

Planerne vil ikke påvirke det bestående bymiljø i
væsentlig grad, men bidrage til en øget bymæssiggørelse af Kollekollevej.

By- og kulturmiljø
Bymiljø

Bygninger

Ingen

Området omfatter en ubebygget grund.

Fortidsminder

Ingen

Området har tidligere været bebygget, og der forventes ingen fortidsminder inden for området. I givet fald gælder museumsloven.
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Bilag: Miljøscreening
Miljøparametre

Påvirkning Bemærkninger

Befolkningens sundhed og sikkerhed
Svage grupper f.eks. handicappede

Ingen

Svage grupper vurderes ikke direkte at være berørt
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

Ingen

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

Ingen

Området er områdeklassificeret. Der er ikke registreret jordforurening inden for området. Eventuel
forurening håndteres efter lovgivningens regler.

Ingen

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

Ingen

Planerne vil give mulighed for flere arbejdspladser
og boliger i området med deraf følgende øgede trafikmængder. Hermed vil trafikken på Kollekollevej
principielt også øges.

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering
og flytning

Vand
Grundvandsforhold

Trafik
Trafikafvikling /-belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed

Kollekollevej er en primær trafikvej med en årsdøgntrafik på mere end 12.000 biler.
Det vurderes, at stigningen i trafikbelastningen vil
være af underordnet betydning, og at trafikafviklingen i nærområdet derfor kun bliver påvirket i
ubetydelig grad.
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Bilag: Miljøscreening
Miljøparametre

Påvirkning Bemærkninger

Natur
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

Ingen

Området ligger midt i Værløses byområde mere
end 1½ km fra nærmeste Natura 2000 område. Der
vurderes derfor hverken at ske en direkte eller en
indirekte påvirkning af området.

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

Ingen

Der er ikke i området registreret beskyttet natur.
Forvaltningen har ikke kendskab til bilag IV-arter
eller egnede levesteder for bilag IV-arter indenfor
lokalplanområdet.

Naturbeskyttelse

Ingen

Området og dets nærmeste omgivelser rummer ingen beskyttede naturområder.

Spredningskorridorer

Ingen

Der er ingen økologiske forbindelser, eller interesseområder for våd eller tør natur inden for planområdet. Baneskråningen langs S-banen påvirkes ikke
af lokalplanen, idet de skrånende arealer udlægges
som grønt friareal med den eksisterende træbeplantning.

Afgørelse om miljørapport/-vurdering
Byrådet har på baggrund af screeningen vurderet, at Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 samt Lokalplan 132.1, og det byggeri, som planerne åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på
miljøet. Byrådet har i forlængelse heraf den 25. september 2019 truffet afgørelse om, at der ikke
gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport
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Bilag: Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017
Ændringer er markeret med rød tekst

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017

Rammebestemmelser for Kommuneplanamme 11C4:
Anvendelse:

Centerformål, erhvervsformål som kontor, administration, liberale erhverv
samt boliger i form af etageboliger på øverste etage af et kontorbyggeri i
etagerne over et kontorbyggeri.

Bebyggelses procent:

Max. 80 %.

Etageantal og højde:

Højst 3 etager.

Ubebyggede arealer:

Der skal fastlægges bestemmelser som sikrer, at beplantning, terrænregulering og hegning sker efter en samlet plan.

Andet:

Parkering anlægges efter en samlet plan for hele området. Der skal anlægges mindst én p-plads pr. bolig.

23

