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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 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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Indhold
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplan 138 fastlægger, at bygningen på Stationsvej 2 i Værløse skal bevares således, at der ikke
ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningens oprindelige udtryk. Lokalplanen sikrer samtidig, at udhuset kan anvendes til rekreative formål, kontorformål, undervisningsformål, foreningsformål og publikumsorienterede erhverv, hvor den primære vare er salg af mad- og
drikkevarer.

Det er lokalplanens hensigt, at den bevaringsværdige bygning skal kunne anvendes som et støttepunkt mellem Hareskov Station og Hareskovby til den eksisterende rekreative anvendelse af Hareskoven.
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan 138
Bevaringsværdig bygning på Stationsvej i Hareskovby
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018,
med senere ændringer fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
at udpege bebyggelse som bevaringsværdig
og fastlægge bestemmelser, som sikrer, at
det oprindelige arkitektoniske udtryk bevares.
at der kan opføres en ny bygning, der visuelt og skalamæssigt er tilpasset den bevaringsværdige bygning og omgivelserne.
at fastlægge bestemmelser for den fremtidige anvendelse af ejendommen.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på
Kort 1 og omfatter ved lokalplanens vedtagelse en del af matr. nr. 65q Lille Værløse
By, Værløse.

2.2

Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i landzone.
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Ad 2.2 Lokalplanområdet er omfattet af
fingerplanens bestemmelser om de
indre grønne kiler.
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Bemærkninger

§ 3 Anvendelse
3.1

Den eksisterende, bevaringsværdige bygning samt ny bebyggelse må kun anvendes
til:


offentlige og rekreative formål, der
knytter sig til den rekreative brug af
skoven, så som informations-, institutions-, undervisnings- og foreningsformål.



publikumsorienterede erhverv, hvis salg
overvejende består af mad- og drikkevarer, så som isbod, smørrebrødsforretning, café eller slikbod.



publikumsorienterede erhverv med salg
eller leje af aktiviteter og produkter, der
supplerer, knytter sig til, og støtter, den
rekreative brug af skoven.



kontorformål.

Ad 3.1 Hensigten er, at anvendelsen skal
sikre, at lokalplanområdet bliver et
støttepunkt og supplement til den
rekreative anvendelse forbundet
med den omkringliggende Hareskov.
Ejendommen må ikke anvendes til
beboelse.

§ 4 Udstykning
4.1

Ejendommen må kun udstykkes i én selvstændig ejendom fra matr. nr. 65q, Lille
Værløse By, Værløse. Nye skel skal følge
lokalplanens afgrænsning.

Ad 4.1 Denne bestemmelse har bonusvirkning. Se § 12.

§ 5 Veje, parkering og stier
Veje
5.1

Adgangsvej til området skal etableres fra
Stationsvej som angivet på Kort 2.

5.2

Der må kun etableres én overkørsel i en
bredde af maksimalt 4 m.
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Bemærkninger

Parkering
5.3

Der skal etableres minimum 4 parkeringspladser for biler, heraf én handicapparkeringsplads.

5.4

Parkeringspladser skal anlægges inden for
lokalplanområdet med en bredde på mindst
2,5 m, en længde på mindst 5 m og et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af
parkeringspladserne.

Ad 5.4 Af trafiksikkerhedsmæssige grunde
er det vigtigt, at bilerne kan vende
på grunden, så der ikke bakkes ud
på Stationsvej.

Hver handicapparkeringsplads skal være
mindst 3,5 m bred og 5 m lang. Manøvrearealet skal være mindst 7 m.
Parkeringspladser må ikke etableres vinkelret på Stationsvej. Parkeringspladser må ikke etableres som skråparkering langs Stationsvej.
5.5

Parkeringspladser skal anlægges i grus og
opfylde kravene for tilgængelighed for alle.

5.6

Der skal anlægges mindst 5 cykelparkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Stier

5.7

Stier skal anlægges i grus og opfylde kravene for tilgængelighed for alle.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1
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Der må opføres bebyggelse inden for byggefelterne B1 og B2 som angivet på Kort 2.

Ad 6.1 Den eksisterende bevaringsværdige
bygning er inden for byggefelt B1
på Kort 2.
Se § 9 for bevaringsbestemmelser.
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6.2

Inden for byggefelt B2 må der maksimalt
opføres 25 m2 bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 3 m.

Bemærkninger
Ad 6.2 Se desuden § 7 om bebyggelsens
udseende.

Tagudhæng skal holdes inden for ovenstående mål.

§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1

For nyt byggeri i byggefelt B2 skal facadebeklædning være i træ. Træbeklædning skal
fremstå som umalet naturtræ eller malet i
sorte eller mørkebrune nuancer.

7.2

Tag på nyt byggeri inden for byggefelt B2
må kun opføres med en taghældning på
maksimalt 5o.

7.3

Skiltning inden for lokalplanområdet må
kun ske, som pladeskilt med et maksimalt
areal på 0,25 m2, monteret på facade.

Ad 7.1 Se desuden § 9 om den bevaringsværdige bygning inden for byggefelt B1.

Der må maksimalt monteres ét skilt pr.
bygning.
Skilte må kun udføres i metal eller træ uden
lys.
7.4

Der må ikke placeres solceller, antenner,
paraboler inden for lokalplanområdet.

7.5

Der må ikke anvendes udvendige bygningselementer, herunder særligt nedløbsrør, med overflader af kobber eller zink.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Der må ikke være oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne,
lystfartøjer, anhængere, affald og lignende
på de ubebyggede arealer.

8.2

Hegn må kun opføres mod Gammel Hareskovvej, som angivet på Kort 2. Hegn skal
etableres i en afstand af 1 m fra skel.

Ad 8.2 Levende hegn skal forstås som fritstående planter, der ikke har brug
for støtte som eksempelvis espalier
eller lignende.

Hegn må kun etableres som levende hegn
og må have en højde på maksimalt 1 m. Det
levende hegn må kun bestå af navr, avnbøg
eller bøg.
8.3

Der må ikke udføres terrænregulering på
mere end ½ m i forhold til naturligt terræn.

Ad 8.3 Der skal dog tages hensyn til det
beskyttede stendige jf. museumsloven.

Terrænregulering må ikke udføres nærmere
skel end 1 m.
8.4

Der må ikke monteres permanent belysning
på bygninger udover nedadrettet orienteringslys i tilknytning til indgangspartier.
Derudover må der kun etableres pullertbelysning på opholds- og parkeringsarealer.
Belysning må ikke virke blændende eller
generende for omgivelserne.

8.5

Der må etableres en afskærmet varegård på
maksimalt 15 m2 inden for byggefelt B2
som angivet på Kort 2.

Ad 8.5 Varegården skal kunne anvendes til
affaldshåndtering.

Varegården skal være afskærmet af træplankeværk i en højde på maksimalt 2,5 m.
Plankeværket skal fremstå som umalet naturtræ eller malet i sorte eller mørkebrune
nuancer.
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8.6

De ubebyggede arealer må kun befæstes
med grus.

Bemærkninger
Ad 8.6 Der skal tages hensyn til handicapadgang.

§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1

Eksisterende bebyggelse inden for byggefelt B1 som angivet på Kort 2, skal bevares,
og må ikke nedrives, flyttes, ændres eller
ombygges.
Undtaget herfor er § 9.3 og § 9.4.

9.2

For den bevaringsværdige bygning inden
for byggefelt B1 gælder, at landhusudtrykket skal bevares:






Ad 9.2 Du kan læse mere om landhusets
udtryk i lokalplanens redegørelsesdel.

Taget må kun være stråtag i en saddeltagskonstruktion.
Murværket skal være hvidkalket.
Træværk må kun males sort.
Eksisterende retkantede vinduer skal
bevares.
Skorstenen skal bevares i det originale
hvidkalkede udtryk.

9.3

Den eksisterende dør i bygningens nordvestlige facade, som vender direkte mod
Stationsvej, må fjernes, mures op og hvidkalkes i stil med resten af bygningen eller
eventuelt erstattes af et vindue i samme stil
og dimensioner som de øvrige retkantede
vinduer i bygningen.

9.4

I bygningens sydøstlige facade må der indrettes et serveringsvindue på maksimalt 1
m2 .

Ad 9.2 Af trafiksikkerhedsmæssige grunde
bør døren låses af eller fjernes helt.
Bygningsændringer skal til enhver
tid godkendes af Byrådet jf. § 9.1.

Vinduet skal opføres i samme stil som de
øvrige, eksisterende vinduer.
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9.5

Bemærkninger

Byrådet skal i hvert enkelt tilfælde godkende ændringer af den bevaringsværdige bebyggelse.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen
10.1

Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før det
er sikret, at Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser er overholdt.

10.2

Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før det
er sikret, at der er etableret parkeringspladser og cykelparkeringspladser som beskrevet under § 5.

Ad 10.1 Relevant i tilfælde af, at ejendommen skal anvendes til kontor- eller
institutionsformål.

§ 11 Servitutter og lokalplaner
11.1

Den del af Lokalplan 116, som omfatter
arealet, der afgrænses af lokalplangrænsen
på Kort 1, aflyses ved vedtagelsen af Lokalplan 138.

§ 12 Bonusvirkning
12.1

Lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til den beskrevne
udstykning i § 4.1.

§ 13 Retsvirkninger
13.1
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Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom
må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller
ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Lokalplanen gælder for alle byggerier og anlæg, uanset, om disse
kræver byggetilladelse eller anmeldelse efter byggelovgivningen.
Kræver byggeriet eller anlægget
særlig tilladelse eller dispensation
efter anden lovgivning, kan en sådan tilladelse eller dispensation
kun udnyttes, hvis byggeriet eller
anlægget ikke strider mod lokalplanens bestemmelser.

Lokalplan 138

Lokalplanbestemmelser
Fravigelser fra planen, dispensation
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering
af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning
for de pågældende.

Anden lovgivning
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning,
medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Bemærkninger

Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud
fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Derimod
har byrådet som hovedregel mulighed for at dispensere fra bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang og placering, medmindre de detaljerede bestemmelser netop er udformet for at
fastholde en særlig udformning af
bebyggelsen. Ved ansøgning om
dispensation foretager byrådet en
konkret vurdering på baggrund af
lokalplanens formål.

Det følger af planlovens § 18, at
private tilstandsservitutter, der er
uforenelige med planens indhold,
fortrænges af planen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforeneli- Private tilstandsservitutter, der
alene er uforenelige med planens
ge med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af loformål, ophæves af lokalplanen,
kalplanen.

når dette i medfør af planlovens §
15, stk. 2, nr. 16 udtrykkeligt er anført i planen.

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom,
der tilhører private, eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at
give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.

Lokalplan 138

13

Lokalplanbestemmelser
Erstatning
Lokalplaner der udlægger arealer til offentlige formål.
Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom,
der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
Lokalplaner kan bestemme, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

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

§ 14 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
14.1

14

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

De omtalte ”visse forudsætninger”
består i, at planforslaget er overensstemmende
med kommuneplanen, at
der ikke er tale om at påbegynde et
lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage
ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag,
jf. § 27, stk. 3 i planloven.
Ændringer i planforslaget,
der fører til, at planforslaget helt
skifter karakter således, at der reelt
foreligger et nyt planforslag, kræver
efter planlovens § 27, stk. 3, at der afholdes en ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse/høring
Forslag til Lokalplan 138 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den xx september 2019.
Forslag til Lokalplan 138 blev offentligt bekendtgjort den xx.xx med en høringsperiode indtil den
xx.xx.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Lokalplan 138

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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Koordinater til lokalplanens afgrænsning
Skemaet herunder rummer koordinater til de dele af lokalplangrænsen, som ikke følger matrikelskel.
Koordinaterne (x og y) er angiver i det danske koordinatsystem UTM Zone 32 Euref89.
X

Y

Vedr. matrikelnummer

Lokalplangrænse
713683,772

6185114,255

65q

713683,434

6185117,356

65q

713683,283

6185118,747

65q

713683,124

6185118,825

65q

713687,85

6185123,14

65q

713691,04

6185124,68

65q

713692,43

6185125,6

65q

713695,4

6185127,99

65q

713697,68

6185129,03

65q

713702,155

6185128,137

65q

713704,067

6185126,302

65q

713710,527

6185120,031

65q

713696,73

6185103,398

65q

713683,772

6185114,255

65q
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Formålet med lokalplanen er at udpege den eksisterende bygning på Stationsvej 2 som bevaringsværdig, og sikre en række anvendelsesmuligheder, som primært knytter sig til, og støtter, den eksisterende rekreative anvendelse af Hareskoven.

Den bevaringsværdige bygning fortæller historien om områdets udvikling og byens tilknytning til
skoven. Bygningen hører til en mindre gruppe af arbejderhuse, der har understøttet den statslige
skovdrift.
Den bevaringsværdige bygning blev SAVE-registreret i 2013 og vurderet til at have en bevaringsværdi på 3. Derfor stiller lokalplanen en række krav til udformning og udseende for bebyggelsen og
de ubebyggede arealer, da områdets kulturhistoriske værdier ønskes bevaret.
Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at en række publikumsorienterede og rekreative erhverv
kan drives på ejendommen.
De publikumsorienterede erhverv skal være af den type, hvis salg overvejende består af mad- og
drikkevarer, og ejendommen skal kunne fungere som et støttepunkt for den eksisterende rekreative
anvendelse af skoven, uden samtidig at medføre en væsentlig forøget trafikbelastning og støj eller
større ændringer i det eksisterende miljø.
Lokalplanen giver også mulighed for offentlige formål, så som foreningsformål og lignende. Herudover kan bygningen anvendes til kontorformål.
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Redegørelse
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er omgivet af skov mod øst og nord. Mod vest og syd, på den anden side af
Gammel Hareskovvej, ligger Hareskovbys villaområder. På den anden side af Stationsvej, over for
den i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygning, er den gamle skovriderbolig, som tidligere
har udgjort en samlet ejendom sammen med den bevaringsværdige bygning.
Ejendommen har vejadgang fra Stationsvej. Langs lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning
(uden for lokalplanområdet) ligger en rekreativ grussti som anvendes af bløde trafikanter. Langs lokalplanens sydlige afgrænsning er der et beskyttet stendige.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der på ejendommen kan drives publikumsorienteret erhverv
hvor salg af mad- og drikkevarer udgør den primære aktivitet, som støttepunkt til den eksisterende
rekreative anvendelse af Hareskoven. Salg eller leje af aktiviteter og produkter, der supplerer, knytter sig til, og støtter, den rekreative brug af skoven er også tilladt.
Herudover gives der mulighed for undervisnings-, informations-, og foreningsformål samt kontorformål.
Bebyggelse
Byggefelt B1
Lokalplanen fastlægger, at den bevaringsværdige bygning, som er angivet inden for byggefelt B1 på
Kort 2, skal bevares og må ikke nedrives. Ændringer eller ombygninger må ikke foregå uden byrådets tilladelse.
Ved ændringer af den bevaringsværdige bygning, må der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningens oprindelige landhusudtryk - herunder placering, udformning samt
materialer m.v.
Konkret fastholdes følgende:
 Taget må kun være stråtag i en saddeltagskonstruktion.
 Murværket skal være hvidkalket.
 Træværk må kun males sort.
 Eksisterende retkantede vinduer skal bevares.
 Skorstenen skal bevares i det originale hvidkalkede udtryk.
Den eksisterende dør, som vender direkte ud mod Stationsvej, må dog af trafiksikkerhedsmæssige
grunde erstattes af hvidpudset murværk i stil med resten af bygningen eller eventuelt et vindue i
samme stil som de øvrige vinduer i bygningen.
Der kan også etableres et serveringsvindue på maksimalt 1 m2 i bygningens sydøstlige facade. Vinduet skal have samme stil som de øvrige vinduer i bygningen, og kan bruges til servering af mad eller betjening af kunder.
Byrådet skal i hvert enkelt tilfælde godkende ændringer af den bevaringsværdige bygning.
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Byggefelt B2
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelt B2. Den nye bebyggelse
må maksimalt være 25 m2 med en maksimal bygningshøjde på 3 m.
Tagudhæng skal holdes inden for ovenstående mål.
Ny bebyggelse skal opføres med facadebeklædning i træ. Træbeklædning skal fremstå som umalet
naturtræ eller malet i sorte eller mørkebrune nuancer. Tag på nyt byggeri inden for byggefelt B2 må
kun opføres så det syner fladt med en taghældning på maksimalt 5o.
Formålet er, at den nye bygning skal falde naturligt ind med den bagvedliggende skov, hvormed
den bevaringsværdige, hvidkalkede bygning vil blive fremhævet og virke mere synlig og dominerende i landskabet.
Veje, stier og parkeringsforhold
Der skal etableres minimum 4 parkeringspladser for biler, heraf én handicapparkeringsplads.
Parkeringspladser skal anlægges inden for lokalplanområdet med en bredde på mindst 2,5 m, en
længde på mindst 5 m og et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af parkeringspladserne. Hver
handicapparkeringsplads skal være mindst 3,5 m bred og 5 m lang. Manøvrearealet skal være
mindst 7 m.
Parkeringspladser må ikke etableres vinkelret på Stationsvej. Parkeringspladser må heller ikke etableres som skråparkering eller parallelparkering langs Stationsvej. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt, at bilerne kan vende på grunden.
Ubebyggede arealer
Der må ikke være oplag af u-indregistrerede køretøjer, campingvogne, lystfartøjer, anhængere, affald og lignende på de ubebyggede arealer.
Hegn må kun opføres mod Gammel Hareskovvej.
Hegn skal opføres som levende hegn med en maksimal højde på 1 m. Det levende hegn må kun bestå af navr, avnbøg og bøg. På den måde understreges ejendommens tilknytning til skoven.
Det levende hegn skal plantes mindst 1 m fra skel, så planterne sikres gode vækstbetingelser og ikke vokser ud over skellet. Hegnet skal dertil plantes i en passende afstand fra det beskyttede stendige langs lokalplanens sydlige afgrænsning. Der må ikke hegnes langs med Stationsvej for at bevare
indsynet til udhuset.
Der må ikke udføres terrænregulering ud over mindre ændringer på +/- ½ m i forhold til naturligt
terræn.
Der må etableres en afskærmet varegård på maksimalt 15 m2 inden for byggefelt B2 som angivet på
Kort 2. Varegården skal være afskærmet af træplankeværk i en højde på maksimalt 2,5 m. Plankeværket skal fremstå som umalet naturtræ eller malet i sorte eller mørkebrune nuancer.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2019 – 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 2019. Landsplandirektivet opdeler
hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade),
det ydre storbyområde (Byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Lokalplanområdet ligger inden for fingerplanens indre grønne kiler. Kommuneplanlægningen i de
indre grønne kiler skal ifølge fingerplanens § 18, stk. 1, sikre:
1) At områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed
for jordbrugsmæssig anvendelse.
2) At områderne ikke inddrages til byzone.
3) At områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål.
Dertil står der i § 18, stk. 3: Der kan etableres mindre anlæg som støttepunkter til det almene friluftsliv og ske mindre udvidelser af eksisterende anlæg til det almene friluftsliv
I fingerplanens § 18, stk. 7, står der følgende:
Uanset reglerne i stk. 1, nr. 1, og nr. 3, kan der i de dele af de indre grønne kiler og kystkiler, som
ikke er omfattet af arealreservationer til transportkorridorer, jf. § 24, lokalplanlægges
for ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsat:









At bygningerne repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk
værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning.
At der er tale om eksisterende bygninger, der må anses egnede til det formål, som der planlægges for.
At der ikke foretages væsentlige om- eller tilbygninger til de eksisterende bygninger, og at eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter bevares.
At nye boligenheder ikke er omfattet af retten til at udvide til 500 kvadratmeter efter planlovens
§ 36, stk. 1, nr. 10, og ikke kan overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.
At bygninger i landzone ikke må overføres til byzone.
At der på tilgrænsende arealer omkring bygningerne overvejende planlægges for grønne områder med almen friluftsanvendelse, og at offentlighedens fri adgang til disse grønne områder sikres.
At en ændret anvendelse af bygningerne ikke medfører en væsentlig forøget trafikbelastning og
støj samt behov for nye vejanlæg.
At der ikke gives mulighed for udendørs oplag.

Den eksisterende bygning inden for lokalplanområdet vil kunne anvendes til rekreative formål og
rekreativt service- eller publikumsorienterede erhverv som støttepunkt i tilknytning til den rekreative anvendelse af skoven, så længe at det ikke medfører væsentlige ændringer i det eksisterende miljø, og de øvrige retningslinjer i Fingerplan 2019 overholdes.
Lokalplan 138 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2019.
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Furesø Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammedel beliggende i område 21, (Landområde Syd),
Hjortespringskilen og omfatter rammeområde 21L5 som vist herunder på udklip fra Kommuneplan
2017.
Da Lokalplan 138 tillader, at der inden for lokalplanområdet kan drives service- og publikumsorienterede erhverv som støttepunkt i tilknytning til den rekreative anvendelse af skoven, er der sammen
med denne lokalplan tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan 2017.
21L5 Hjortespringkilen
Anvendelse
Skovbrug, landbrug, jernbaneanlæg og rekreative formål samt hidtidig lovlig anvendelse
af eksisterende boliger og andre bygninger. Området må anvendes i overensstemmelse
med Fingerplanens retningslinjer for indre kiler.
Store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål må ikke etableres eller udvides i
området.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan kun finde sted i det omfang, det er nødvendigt for skovbrugs- og
landbrugsdriften samt eventuelle mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse til rekreative formål. Ny bebyggelse placeres og udformes med særlig hensyntagen
til bevarelse af de landskabelige værdier i området.

Særlige bevaringsværdier
Områdets karakteristiske landskabstræk skal bevares. Hovedparten af området er statsskove med offentlig adgang. De åbne arealer
mellem Frederiksborgvej og Furesøen (Kollekollesletten) skal friholdes for skovrejsning. Bebyggelse, der er udpeget i hovedstrukturens kort 6.1 og i Bilag B, skal bevares.

Solenergianlæg
Etablering af solenergianlæg må kun ske på en måde, der sikrer, at det ikke dominerer den visuelle oplevelse fra det tilstødende landskab.
Supplerende oplysninger
Landzone.
Området er ikke lokalplanlagt.
Store dele af området er omfattet af
beskyttelsesinteresser, søbeskyttelseslinjer,
skovbyggelinjer, fredninger mv.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017
Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 omfatter rammeområde 21L5, hvor anvendelsen suppleres med rekreativt service- eller publikumsorienterede erhverv som støttepunkt i tilknytning til den rekreative
anvendelse af skoven. Herudover gives der mulighed for undervisnings-, informations-, og foreningsformål samt kontorformål.
Formålet er at muliggøre en mere fleksibel anvendelse af den eksisterende bevaringsværdige bygning. Tillægget kan findes bagerst i dette dokument som bilag.
Arkitektur- og byrumsstrategi
Lokalplanen omhandler en bevaringsværdig bygning, og stiller krav til, at bygningen skal bevares i
overensstemmelse med kommunens arkitektur og byrumsstrategi for at sikre, at områdets kulturhistoriske værdier og identitet fortsat kan berige bymiljøet, og samtidig indgå som en aktiv del af byen.
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Med lokalplanen tillades en række aktiviteter og anvendelser, hvis primære formål er at støtte den
rekreative anvendelse af skoven og dermed tilføje yderligere kvalitet, helhed og sammenhæng i områderne omkring Hareskov Station og Hareskovby.
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.

Lokalplanområdet må som udgangspunkt ikke
befæstes, og der må kun anvendes permeabel
belægning i form af grus.
Dette sikrer en relativt høj regnvandsnedsivning
på grunden.

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.

Ikke relevant. Grundet områdets beskedne størrelse, er det begrænset hvor meget der kan bebygges uden at ændre markant i områdets nuværende udseende og anvendelse.
I lokalplanen prioriteres, at de eksisterende kulturhistoriske værdier bevares i deres nuværende
dimensioner og udseende.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser som sikrer, at belysning ikke må virke blændende eller
generende for omgivelserne. Der stilles også
krav til typer af belysning.

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

Grundet områdets kulturhistoriske værdi er der i
lokalplanen prioriteret, at der ikke må opsættes
solpaneler eller lignende.
Så længe at det ikke er synligt, er det op til ejer
at beslutte, hvilken form for energi der ønskes
anvendt.
Alle nye boligbebyggelser skal have mulighed
Ikke relevant da der ikke må indrettes boliger
for adgang til fælleshuse eller fælleslokaler samt inden for området.
fællesskure.
Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald,
herunder genanvendelige affaldsfraktioner og
storskrald
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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 kobber ikke anvendes.

Lokalplanen stiller krav til etablering af cykelparkeringspladser.

Lokalplanen indeholder et forbud mod anvendelsen af zink og kobber på udvendige bygningselementer.

Lokalplaner
Hareskovby er omfattet af Lokalplan 116 som overvejende udlægger områderne til boligområder
med mulighed for erhverv langs en strækning af Gammel Hareskovvej. Den gamle skovriderbolig
er udlagt til institutioner og bolig.
Den del af Lokalplan 116, som omfatter lokalplanområdet, aflyses ved vedtagelsen af Lokalplan
138. De omkringliggende skovområder og Hareskov Station er ikke lokalplanlagt.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i landzone.
Planlægning i landzone
Lokalplanområdet ligger i landzone, der reguleres af landzonebestemmelserne i planlovens §§ 35 –
38. Landzoneadministrationen skal hindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar
grænse mellem by og land. Byudvikling skal ske, hvor der gennem planlægning er åbnet mulighed
herfor. Sigtet er at forbeholde landzone til jordbrugserhvervene, og at tilgodese landskabs- og naturværdier.
I landzone må der ikke uden tilladelse fra byrådet foretages udstykning, opføre ny bebyggelse eller
ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Planloven fastlægger
endvidere en række bestemmelser om forhold, som ikke er omfattet af kravet om landzonetilladelse.
Blandt andet kan overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse tages i brug til bolig, mindre
butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål samt kontorformål, såfremt det sker i eksisterende bygninger og uden væsentlige om- eller tilbygninger. Desuden kan virksomheder og butikker
etableret i overflødiggjorte bygninger udvides uden landzonetilladelse.
Lokalplanen begrænser dog udvidelsesmulighederne ved at fastsætte bestemmelser om, at der ikke
må opføres mere bebyggelse end 25 m2. Yderligere forhindrer lokalplanen at der etableres bolig på
ejendommen.
Planloven indeholder en mulighed for at give en landzonelokalplan bonusvirkning. Det betyder, at
lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse.
Lokalplanen giver bonusvirkning og erstatter den tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, som er
nødvendig for at udstykke ejendommen i en selvstændig ejendom svarende til lokalplangrænsen.
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Lokalplanen erstatter ikke øvrige landzonetilladelser, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, idet det skønnes hensigtsmæssigt, at kommunen har mulighed for at vurdere konkrete ansøgninger individuelt og afholde en naboorientering/-høring inden der gives tilladelse til ændringer
inden for lokalplanområdet, der kræver landzonetilladelse.
Varmeforsyning
Varmeplanlægningen udlægger Hareskovby, umiddelbart syd for lokalplanområdet, til naturgasforsyning. Hareskov Skole og Hareskovhallen er dertil udlagt til naturgasbaseret lokal kraftvarme.
Lokalplanområdet grænser op til naturgasområdet, men selve lokalplanområdet er ikke varmeplanlagt. Ejendommen vurderes at have mulighed for tilkobling til naturgasnettet.
Solenergianlæg
Byrådet vil sikre, at særlige bebyggelser, bymiljøer og landskaber ydes beskyttelse, således at fredede bygninger, bygninger og miljøer, der er omfattet af bevaringsbestemmelser, ikke fratages kvaliteter ved etablering af solenergianlæg. På den baggrund indeholder lokalplanen en bestemmelse,
som forbyder opsætning af solceller inden for lokalplanområdet.
Jordvarme
Da Furesø Kommune er beliggende i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), skal
der altid søges om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.
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.
Lokalplanområdet er hverken kortlagt som V1 eller V2 forurenet, og der er ingen mistanke om forurening på grunden.
Støj
Ifølge planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre
den fremtidige anvendelse mod støjgener.
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Ovenstående billede med støjberegninger fra miljøstyrelsens støjkort viser, at lokalplanområdet kun
i mindre grad påvirkes af 58-63 dB fra Gammel Hareskovvej og Stationsvej. De ubebyggede arealer bliver generelt ikke berørt.
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 kontorer er eksempelvis Lden 63 dB. For institutioner er støjgrænsen Lden 58
dB.
Efter lokalplanen må ny boligbebyggelse ikke tages i anvendelse før, det er sikret, at de vejledende
støjgrænser kan overholdes for den ønskede anvendelse.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
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.
Lokalplanen stiller krav om, at affald og lignende oplag skal være afskærmet på egen matrikel.
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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.
De ubebyggede arealer må ikke befæstes, og kan derfor anvendes til nedsivning af regnvand. Parkeringsarealet skal etableres som grusparkering, hvilket også garanterer en vis permeabilitet.
Bygningsbevaring
Bygningen på Stationsvej 2 er den 24. juni 2013 blevet vurderet efter SAVE-metoden. SAVE er en
forkortelse af "Survey of Architectural Values in the Environment", som oversat betyder kortlægning af arkitektoniske værdier i bygninger og bymiljøer. SAVE er en systematisk observationsmetode, hvor husene vurderes efter fem parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi
samt originalitets- og tilstandsværdi, hvoraf de tre første almindeligvis vægtes højest.
Den bevaringsværdige bygning opnår samlet en middel bevaringsværdi (3) i denne vurdering, Bygningen er et eksempel på et velbevaret udhus i tilknytning til den gamle skovriderbolig i skoven,
som med sit ydmyge udtryk og enkle detaljering samt placering i høj grad forstærker byens karakter
af ’by ved skoven’.
Dertil er bygningen med til at fortælle historien om områdets skovdrift, og fysisk er bygningen i
samspil med den gamle skovriderbolig på den anden side af Stationsvej med til at definere og indramme indgangen til Hareskov Station.
Lokalplanen har til formål at bevare bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk.
Det tilhørende brændeskur vurderes ikke som værende bevaringsværdigt. Brændeskuret bidrager
dog i en vis grad til områdets historiefortælling.
Landhuset
Landhuset er en samlet betegnelse for den type huse, som blev bygget på landet i perioden fra 1700tallet og frem til ca. 1890. De ældste landhuse er bindingsværkshuse med stråtag, mens de senere
landhuse har murede ydervægge og tegltag.
Det typiske landhus er et bindingsværkshus, som det kendes fra gamle stuehuse på gårde ude på
landet eller i de mindre landsbyer. Da denne hustype er bygget igennem flere århundreder, er der
stor variation i både form, udtryk og farver.
Landhuset blev som regel bygget af lokale arbejdsmænd og håndværkere uden de store tanker omkring husets arkitektur og stil. De tidlige landhuse blev stort set udelukkende bygget af materialer,
som var tilgængelige i lokalområdet, dvs. med sten, bindingsværk, kalkede facader og stråtag.
De fleste landhuse blev som stedets øvrige bygninger bygget i bindingsværk – som regel ganske
enkelt og uden pynt, men gerne med inspiration fra lokale gårde, fx. med en rundbuekvist over hoved døren eller en kvader eller opstregning af tavl eller sokkel.
Landhusets typiske træk:
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Sokler af granitsten eller syldsten, sent i perioden også støbte fundamenter.
Vægge af bindingsværk og tavl med brændte eller ubrændte lersten – sent i perioden sås teglmure, ofte som tidligere bindingsværksvægge, der er blevet omsat i grundmur.
Overgavle af brædder eller bindingsværk efter egnens tradition.
Stråtage – kun ganske få tegltag.
Vinduer af træ, små med sprosser, i to rammer og ingen tværpost.

I takt med industrialiseringen, som i 1800-tallet tog fart i Danmark, blev der etableret teglværker,
som producerede robuste og hårdtbrændte teglsten og mursten til husbyggeriet. Det gjorde det muligt at bygge landhuse med murede ydervægge. På teglværkerne blev der også fremstillet tagsten af
tegl, som efterhånden erstattede de stråtækte tage i mange af de landhuse, der blev bygget fra midten af 1850 og frem.

Ovenfor til venstre ses den bevaringsværdige bygning, som er bygget i landhus-stil. Til højre ses
skovriderboligen, der ligesom den bevaringsværdige bygning er bygget i landhus-stil. De to bygninger har engang sammen dannet én ejendom.
Landhusets særlige atmosfære kommer især tydeligt frem i de huse, som gennem årene er blevet
istandsat og renoveret med respekt for husets oprindelige arkitektur og byggeteknik. Det gælder fx
huse, hvor facaden er behandlet med traditionelle materialer som kalk i stedet for moderne akrylmaling, og hvor de gamle vinduer er bevaret og vedligeholdt, eller hvis det ikke har været muligt, skiftet ud med nye vinduer i den gamle stil med sprosser og kitfals i stedet for med moderne termovinduer med alt for kraftige sprosser.
Landhusets have var indrettet meget nøgternt og funktionelt ligesom landhuset. Størstedelen af haven blev brugt som køkkenhave og frugthave. Landhuset havde typisk også en gårdsplads med
stenbelægning, og derudover havde mange landhuse en prydhave, som skulle give en pæn ankomst
til huset.
Anbefaling:
 Benyt samme type materialer som de oprindelige. Nyere materialer vil ofte ødelægge udtrykket
i den originale byggeskik.
 Husene er ikke nødvendigvis bygget i lige linjer og rette vinkler i grundplanen, hvilket er en
væsentlig del af deres karakter. Der er ikke grund til at rette anlægget op i forbindelse med større facadeistandsættelser.
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Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
Vejlovgivningen
Anlæg af veje forudsætter, at vejmyndigheden har godkendt et detailprojekt for vejanlægget med en
redegørelse for vejens længde- og tværprofil, befæstelse afvanding mv. (privatvejslovens § 41). Det
gælder uanset, hvordan vejen er udlagt. Vejlovgivningen fastlægger en række vejregler om vejenes
udformning, herunder om hældningsforhold og oversigtsforhold.
Museumsloven
Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27
standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.
Stendiget på den nordlige side af Gammel Hareskovvej ligger lige omkring lokalplanafgrænsningen
mod Gammel Hareskovvej. Stendiget er beskyttet af museumsloven.
Naturbeskyttelsesloven
Inden for lokalplanområdets sydlige afgrænsning er der en forholdsvis smal skovbyggelinje. Kommunen ser ikke nogen grund til yderligere reduktion eller aflysning af skovbyggelinjen, og lokalplanen vurderes ikke at have nogen effekt på den eksisterende skovbyggelinje.
Lokalplanens Kort 2 viser skovbyggelinjen som en lysegrøn bræmme nord for Gammel Hareskovvej. På Kort 1 ses de arealer, som er fredskovspligtige. Naturstyrelsen har fået tilladelse til at aflyse
fredskovspligten inden for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet rummer ikke i sig selv nogen naturtyper, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Skovloven
Miljøstyrelsen gav den 27. juni 2018 Naturstyrelsen tilladelse til at ophæve fredskovspligten inden
for lokalplanområdet. Det forventes, at fredskovspligten ophæves ved eller lige efter lokalplanens
vedtagelse. De omkringliggende skovområder har ved lokalplanens vedtagelse stadig fredskovspligt.
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.
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Servitutter og ledninger
Der er foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer for ejendomme i lokalplanområdet
med henblik på at vurdere om de er uforenelige med lokalplanen. Gennemgangen viser, at der ikke
er servitutter eller deklarationer, der er uforenelige med lokalplanen.

Endelig vedtagelse
Dette er et lokalplanforslag. Lokalplanen forelægges til endelig vedtagelse efter behandling af eventuelle høringssvar, som er indkommet i løbet af høringen af lokalplanforslaget.
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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 Lokalplan 138 og Kommuneplantillæg 7 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 lille område, hvor formålet primært
er at bevare de eksisterende forhold.
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, at planen ikke må antages at
få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal således ikke miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10.

Screening af forslag til Lokalplan 138 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2017
Titel
Beskrivelse af planen

Lokalplan 138,
Bevaringsværdig bygning på Stationsvej i Hareskovby.
Kommuneplantillæg nr. 7

Formålet med lokalplanen er at opretholde den eksisterende bygning
på Stationsvej 2 som bevaringsværdig og supplere med bevaringsbestemmelser.
Samtidig giver lokalplanen mulighed for at udvide anvendelsesmulighederne inden for området uden samtidig at medføre en væsentlig
forøget trafikbelastning og støj eller større ændringer i det eksisterende miljø.
Anvendelsesmulighederne, skal primært knytte sig til, og støtte, den
eksisterende rekreative anvendelse af skoven og understrege og styrke forbindelsen mellem Hareskov Station, Hareskovby og Hareskoven.
Lokalplanen tillader publikumsorienterede erhverv af den type, hvis
salg overvejende består af mad- og drikkevarer. Cykeludlejningsvirksomhed eller tilsvarende kunne eksempelvis finde sted inden for
lokalplanområdet.
Lokalplanen giver også mulighed for offentlige formål så som for-
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eningsformål og undervisningsformål. Dertil kan bygningen anvendes som kontorformål.

Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

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

X

Forslaget til Lokalplan 138 og Kommuneplantillæg nr. 7
fastlægger alene anvendelsen af et mindre område på lokalt plan som supplement til den eksisterende rekreative
anvendelse af den omkringliggende skov.

Kan planerne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?

X

Lokalplanområdet ligger lige op ad det internationale beskyttelsesområde Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Det vurderes, at de aktiviteter, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil påvirke beskyttelsesområderne væsentligt.

Bemærkninger

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

X

Lokalplanen forudsætter kommuneplantillæg, da
anvendelsesmulighederne udvides til også at omfatte salg af mad og drikkevarer.

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

X

Der er alene tale om ændret anvendelse af en mindre, eksisterende bygning, som ønskes bevaret, og
tilladelse til et mindre nybyggeri på 25 m2.

Lokalplan 138

Anvendelsen skal støtte den eksisterende rekreative anvendelse i området, hvorfor planerne må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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By- og kulturmiljø
Bymiljø

X

Bygninger

X

Planerne supplerer og understøtter den eksisterende anvendelse og påvirker derfor kun det bestående bymiljø i ubetydelig grad.
Lokalplanen muliggør ikke ændringer i den bevaringsværdige bygning (udhuset). Den tilladte nybygning har omtrent samme volumen som det eksisterende brændeskur, der forventes nedrevet.

Fortidsminder

X
Der skal tages hensyn til det eksisterende stendige
nord for Gammel Hareskovvej, som er beskyttet af
museumsloven. Lokalplanen tillader ikke ændringer
på eller omkring stendiget.

Befolkningens sundhed /
sikkerhed
Svage grupper f.eks. handicappede

X

Svage grupper vurderes ikke at være berørt af planlægningen. Fodgængerarealer skal, hvor det er muligt, etableres med fast belægning (grus) af hensyn
til tilgængelighed for alle.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

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

X

Området er ikke områdeklassificeret. Der er ikke
registreret jordforurening indenfor området.

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning
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Vand

N

I
X

Grundvandsforhold

P

V
Lokalplanområdet er registreret som Område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Lokalplanen vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene.

Trafik
Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed

(X)

Planen vil give mulighed for en anvendelse, som
kan resultere en mindre forøgelse af trafikmængden
i området. Dertil stiller lokalplanen krav til, at der
etableres 4 parkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Biler skal af trafiksikkerhedsmæssige årsager have
mulighed for at vende inde på lokalplanområdet, så
man ikke skal bakke ud på Stationsvej.
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.
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Natur
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

X

Nærmeste Natura 2000 område grænser til lokalplanområdet. Lokalplanen forventes ikke at medføre betydelige ændringer i miljøet.

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

X

Der er i lokalplanområdet registreret arter af flagermus omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Inden
der foretages ændringer i de eksisterende bygninger, skal det undersøges, hvorvidt flagermusene
opholder sig i bygningerne, og om der i givet fald
skal foretages de nødvendige tiltag til udslusning af
eventuelle flagermus jf. naturstyrelsens vejledning
herom.

Naturbeskyttelse

X

Det vurderes, at fredskoven nord for lokalplanområdet ikke påvirkes væsentligt af planen.

Spredningskorridorer

X

Der er herudover ingen økologiske forbindelser, eller interesseområder for våd eller tør natur indenfor
planområdet.

Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering og miljørapport
Miljøscreeningen er i høring hos de ansvarlige myndigheder for natur, miljø, vej og statslig planlægning. Den endelige konklusion vil foreligge efter høringens afslutning og behandlingen af indkomne høringssvar.
Byrådet skal derefter efter lovens § 10 træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.
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Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017
I henhold til Lov om planlægning ændres kommuneplanens bestemmelser for lokalplanlægningen
for en del af rammeområde 21L5 for Hjortespringkilen. Kommuneplantillægget er tilvejebragt
sammen med Lokalplan 138 for Udhuset i Hareskovby. Med hensyn til miljøvurdering, redegørelse
og forholdet til anden planlægning henvises til Lokalplan 138.
Fremtidige rammebestemmelser
Rammebestemmelserne for en del af rammeområde 21L5 Hjortespringkilen ændres med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 7. Der foretages særligt justeringer af anvendelsesmulighederne.
Den eksisterende ramme 21L5 for Hjortespringkilen:
Anvendelse
Skovbrug, landbrug, jernbaneanlæg og rekreative formål samt hidtidig lovlig anvendelse af eksisterende boliger og andre bygninger. Området må anvendes i overensstemmelse med Fingerplanens
retningslinjer for indre kiler. Store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål må ikke
etableres eller udvides i området.
Bebyggelse
Ny bebyggelse kan kun finde sted i det omfang, det er nødvendigt for skovbrugs- og landbrugsdriften samt eventuelle mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse til rekreative formål.
Ny bebyggelse placeres og udformes med særlig hensyntagen til bevarelse af de landskabelige værdier i området.
Særlige bevaringsværdier
Områdets karakteristiske landskabstræk skal bevares. Hovedparten af området er statsskove med
offentlig adgang. De åbne arealer mellem Frederiksborgvej og Furesøen (Kollekollesletten) skal
friholdes for skovrejsning. Bebyggelse, der er udpeget i hovedstrukturens kort 6.1 og i Bilag B, skal
bevares.
Solenergianlæg
Etablering af solenergianlæg må kun ske på en måde, der sikrer, at det ikke dominerer den visuelle
oplevelse fra det tilstødende landskab.
Den nye ramme 21L6 for Udhuset i Hareskovby:
Anvendelse
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning samt ny bebyggelse må kun anvendes til:
 offentlige og rekreative formål så som informations-, institutions-, undervisnings- og foreningsformål der knytter sig til den rekreative brug af skoven.
 Publikumsorienterede erhverv så som isbod, smørrebrødsforretning, café, slikbod og hvis salg
overvejende består af mad- og drikkevarer.
 publikumsorienterede erhverv med salg eller leje af aktiviteter og produkter, der supplerer,
knytter sig til, og støtter, den rekreative brug af skoven.
 kontorformål.
Området må anvendes i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for indre kiler. Store
areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål må ikke etableres eller udvides i området.
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Bebyggelse
Der må ikke opføres mere bebyggelse end det på grunden eksisterende bevaringsværdige hus og en
ny bygning på maksimalt 25 m2.
Særlige bevaringsværdier
Den eksisterende bygning er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller flyttes.
Zone
Landzone.
Parkering
For ny bebyggelse gælder, at der skal etableres mindst 4 parkeringspladser.
Formål
Med dette tillæg udvides de eksisterende anvendelsesmuligheder til også at omfatte mindre publikumsorienterede erhverv der knytter sig til den rekreative anvendelse af skoven, og hvis primære
salg består af mad- og drikkevarer. Dertil gives der mulighed for undervisnings-, informations-, og
foreningsformål samt kontorformål.
Dette skal muliggøre en mere fleksibel anvendelse af det eksisterende bevaringsværdige udhus.
Herudover justerer tillægget parkeringsnormen.
Forudgående høring og offentlig høring
Furesø Kommune har i perioden fra den 1. juni 2018 til den 30. juni 2018 gennemført indkaldelse af
ideer og forslag til mv. med henblik på planlægningsarbejdet.
Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at Byrådet kan modsætte sig opførelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Dette er et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget forelægges til endelig vedtagelse
efter behandling af eventuelle høringssvar, som er indkommet i løbet af høringen af tillægget, og offentliggøres herefter.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør
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Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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