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Forord
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 afsnittet ”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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Forord
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplan 139.1 omfatter den tidligere ’posthusgrund’ i den sydlige del af Værløse Bymidte.
Med lokalplanen justeres en række planmæssige bestemmelser i forhold til Lokalplan 139. Der justeres på forholdet mellem de i stueetagen udlagte arealer til hhv. erhverv og ’bolig og erhverv’.
Kravet til, at 80 m² af stueetagens erhvervslokaler skal anvendes til restaurant eller café udgår.
Selvom dette krav udgår, giver lokalplanen fortsat mulighed til at anvende erhvervslokalerne i stueog underetage til restaurant eller café.
Lokalplan 139.1 indeholder desuden en række justeringer af kortbilagene i forhold til Lokalplan
139. Disse justeringer fremgår af Illustration 3 i lokalplanforslaget. Ydermere indeholder lokalplanforslaget en række mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser, herunder mulighed for at opføre trappehuset fra parkeringsdækket i cortenstål.
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 139.1 aflyses Lokalplan 139. Af denne årsag gentages en
række af bestemmelserne fra Lokalplan 139 i lokalplanen. Ligesom Lokalplan 139, muliggør lokalplanen derfor også, at der på grunden kan etableres en bebyggelse til sundhedshus, erhverv og boliger i op til 5.100 m² med en underetage til parkering i op til 3.000 m².
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan 139.1 for en etagebebyggelse i den sydlige del af
Værløse Bymidte
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 sikre muligheden for at etablere etagebebyggelse med bolig og erhverv,
at sikre at ingen bebyggelse må etableres
højere end kote 72 og
at sikre en variation i bebyggelsens facade i
form af bygningsspring og tilbagerykkede
facadepartier.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på Kort 1.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler:
14 oø, Ll. Værløse By, Værløse samt dele
af 7000bi og 7000f, Ll. Værløse By, Værløse.

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone
og skal med lokalplanen forblive i byzone.
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

§ 3 Anvendelse
Anvendelse
3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til
blandet bolig og erhverv, i form af etagebebyggelse.
Bebyggelsens underetage må dog kun anvendes til parkering, lager- og opbevaringsrum samt affalds- og teknikrum samt erhverv, i form af udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, café- og restaurantformål
samt liberalt erhverv.
De på Kort 4 med blåt omrids markerede
områder i bebyggelsens stueetage må dog
kun anvendes til erhverv, i form af udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker,
café- og restaurantformål samt liberalt erhverv.
De på Kort 4 med rødt omrids markerede
områder i stueetagen må dog kun anvendes
til bolig til helårsbeboelse, herunder fælleslokaler, og erhverv, i form af udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, café- og restaurantformål samt liberalt erhverv.

Ad. 3.1 Eksempler på udvalgsvarebutikker:
skobutik, tøjbutik, genbrugsbutik,
cykelhandler med tilhørende serviceværksted, brillebutik, fotobutik,
mv.
Eksempler på dagligvarebutikker:
Grønthandler, fiskehandler, slagter, kiosk, delikatesseforretning mv.
Eksempler på liberalt erhverv: læge, fysioterapeut, ejendomsmægler,
advokat, bank, fitnesscenter mv.
Bebyggelsens nederste plan benævnes i denne lokalplan som bebyggelsens ’underetage’. Etagen
der er placeret oven på underetagen, benævnes i denne lokalplan
som ’stueetage. Denne navngivning
illustreres på nedenstående principskitse.

Bebyggelsens 1. sal må dog kun anvendes
til liberalt erhverv og boligformål til
helårsbeboelse, herunder fælleslokaler til
boligen.
De øvrige etager oven på bebyggelsens 1.
sal må dog kun anvendes til boligformål til
helårsbeboelse, herunder fælleslokaler til
boligen.
Lokaler til erhverv
3.2.1

Det enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikslokale må maksimalt være 500 m².

3.2.2

I bebyggelsens underetage må der etableres
erhverv på maksimalt 205 m².
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Bemærkninger

Støjfølsom anvendelse
3.3

Boliger må kun etableres, hvis der til hver
af boligerne sikres de i § 8.2.3 fastsatte
støjskærmede, udendørs opholdsarealer.

3.3.1

Boliger og anden støjfølsom anvendelse må
kun etableres, hvis der gennem støjisolering/-afskærmning sikres et acceptabelt indendørs støjniveau.

Ad. 3.3 og Der henvises til bestemmelserne om
3.3.1 støj i §§ 7 og 9.

§ 4 Udstykning
4.1

Inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes yderligere ejendomme.

Ad. 4.1 Gennem arealoverførsel kan ejendommen tilpasses den bebyggelse,
som lokalplanen muliggør.
Bestemmelsen er ikke hinder for
ejerlejlighedsopdeling af bygningen.
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Bemærkninger

§ 5 Vejadgange, stier og parkering
Vejadgang
5.1

Vejadgang til bilparkering i bebyggelsens
underetage må kun etableres fra Hareskovhvilevej ved det med gul pil markerede område på Kort 2.
Bilparkering

5.2.1

Der skal anlægges p-pladser tilknyttet til
ejendommen, svarende til min. 1 p-plads pr.
bolig.
Der skal anlægges p-pladser tilknyttet til
ejendommen, svarende til min. 1 p-plads pr.
25 m² til udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, café- og restaurantformål.
Der skal anlægges p-pladser tilknyttet til
ejendommen, svarende til min. 1 p-plads pr.
50 m² til liberalt erhverv.
Alle p-pladser skal anlægges med en bredde på mindst 2,5 m, en længde på mindst 5
m og med et manøvreareal på mindst 7 m i
forlængelse af p-pladsen.

5.2.2

Der skal anlægges mindst 4 handicapegnede p-pladser tilknyttet til ejendommen.
Handicapegnede p-pladser skal etableres
med en bredde på mindst 3,5 m og en
længde på mindst 5 m og med et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af p-pladsen.

5.2.3

Der skal etableres mindst én handicap pplads til kassevogne tilknyttet til ejendommen. P-pladser til kassevogne skal have en
bredde på mindst 4,5 og en længde på
mindst 8 m.
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5.2.4

Handicapegnet parkering må kun etableres
på fliser, klinker, asfalt eller anden fast belægning.

5.2.5

Bilparkering tilknyttet til ejendommen må
kun placeres i bebyggelsens underetage.
Dette gælder dog ikke handicap p-pladsen
til en kassevogn, jf. § 5.2.3.

Bemærkninger

Cykelparkering
5.3

Der skal etableres overdækket cykelparkering for mindst 2 cykler pr. bolig.

.

Overdækket cykelparkering må kun placeres i bebyggelsens underetage.
Der skal etableres cykelparkering for
mindst 1 cykel pr. 50 m² erhvervslokale.
Stier
5.4

Der skal etableres en sti/trappe på strækningen vist med rød linje på Kort 2.
Ved det med blåt markerede punkt på den
røde linje på Kort 2 skal sti/trappens bredde
være mindst 3,3 m.
Ved det med gult markerede punkt på den
røde linje på Kort 2 skal sti/trappens bredde
være mindst 2,7 m.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
Underetagen
6.1

Inden for lokalplanområdet kan der etableres underetagebebyggelse i én etage plus
offentligt tilgængelige opholdsarealer.
Underetagen må etableres med et bebygget
areal på op til 3000 m².

Ad. 6.1 For definition af underetage, se ad.
3.1.
Se mere om offentligt tilgængelige
opholdsarealer i § 8.2.1.

Underetagen skal opføres med en indvendig
frihøjde på mindst 2,2 m.

Lokalplan 139.1

9

Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Randbebyggelsen
6.2.1

Inden for byggefelt I angivet på Kort 3 må
der etableres bebyggelse i op til 1 etage
over underetagen plus tagterrasse.

Ad. 6.2 Randbebyggelsen udgør den større
samlede bebyggelse, som er placeret oven på underetage og med facade ud til vejen.

Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde ikke overstige kote 55,0.
Dog må der etableres værn til tagterrasser i
op til kote 56,5.
6.2.2

Inden for byggefelt II angivet på Kort 3 må
der etableres bebyggelse i op til 2 etager
over underetagen plus tagterrasse.
Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde ikke overstige kote 58,4.
Dog må der etableres værn til tagterrasser i
op til kote 59,9.

6.2.3

Inden for byggefelt III angivet på Kort 3
må der etableres bebyggelse i op til 3 etager
over underetagen plus tagterrasse.
Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde ikke overstige kote 61,8.
Dog må der etableres værn til tagterrasser i
op til kote 63,3.

6.2.4

Inden for byggefelt IV angivet på Kort 3
må der etableres bebyggelse i op til 4 etager
over underetagen plus tagterrasse og tekniske anlæg.
Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde inkl. tekniske anlæg og installationer ikke overstige kote 65,2.
Dog må der etableres værn til tagterrasser i
op til kote 66,7.
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6.2.5

Bemærkninger

Inden for byggefelt V angivet på Kort 3 må
der etableres bebyggelse i op til 5 etager
over underetagen plus tagterrasse og tekniske anlæg.
Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde inkl. tekniske anlæg og installationer ikke overstige kote 68,6.
Dog må der etableres værn til tagterrasser i
op til kote 70,1.

6.2.6

Inden for byggefelt VI angivet på Kort 3
må der etableres bebyggelse i op til 6 etager
over underetagen plus tekniske anlæg.
Øverste overkant af etagedæk for beboelse
må ikke overstige kote 69,0.
Inden for byggefeltet må bebyggelsens
samlede højde ikke overstige kote 72,0.

6.2.7

Det samlede etageareal inden for byggefelt
I, II, III, IV, V og VI må maksimalt udgøre
5100 m².

6.3

Tagterrasser må ikke opføres nærmere end
1,5 m fra tagets kant, målt fra skæring mellem yderkant af ydermur og tagflade.

Ad. 6.2.7 Der henvises til bygningsreglementets beregningsregler for etageareal.

Dog må tagterrasser på byggefelt I, II og III
opføres ud til tagets kant, målt fra skæring
mellem yderkant af ydermur og tagflade.
Dog må tagterrasser ikke etableres nærmere
end 6,5 meter fra midten af den i § 5.4 udlagte sti/trappe
6.4

Bebyggelse må kun opføres med facade i
eller maksimalt 25 cm fra den på Kort 2
med mørkegrøn markerede byggelinje.
Byggelinjen er ikke til hinder for, at der kan
etableres bygningsfremspring på etagerne
over nederste etage, i princippet som på
Tegning 1.
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6.5

Bemærkninger

Frihøjden under bygningsfremspring skal
være mindst 2,75 m.
Øvrig bebyggelse

6.6.1

Oven på underetagen må der etableres ét
trappehus på op til 20 m² med en maksimal
bygningshøjde på 3 m.

6.6.2

Der må ikke etableres yderligere, øvrig bebyggelse inden for lokalplanområdet.

§ 7 Bebyggelsens udformning
Materialer og udseende
7.1

Randbebyggelsen skal udføres med variation i facaden i form af bygningsfremspring
og tilbagerykkede facadepartier i princippet
som på Tegning 1 og Tegning 2.

7.1.1

Al bebyggelse skal overvejende opføres
med facader i tegl med røde og rødbrune
nuancer.

Ad. 7.1.1 Bestemmelsen er ikke til hinder for,
at der kan etableres beklædningstegl, som vist nedenfor.

Facader på trappehuset jf. § 6.6.1 kan dog
opføres i corten stål.

7.1.2

Der må ikke anvendes udvendige bygningselementer med overflader af kobber
eller større bygningselementer med overflader af zink.

Ad. 7 1.2 Bestemmelsen skal mindske forurening af grundvand samt søer, vandløb og vådområder. Zink må anvendes til bl.a. inddækninger og
tagrender.

7.1.3

Indgangspartier til erhvervslokaler, som er
tilstødende til det på Kort 2 med blåt markerede areal til udeservering og butiksudstilling, skal opføres i glas og i princippet
som på Tegning 2.

Ad. 7.1.3 Bestemmelsen er ikke til hinder for,
at der kan etableres indgange til
erhvervslokaler andre steder i bebyggelsen.
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7.1.4

Bemærkninger

Vinduespartier skal være i træ eller aluminium i mat hvid, mat sort eller mat grå.
Vinduer skal udformes på en måde, der sikrer, at boliger og erhverv beskyttes mod trafikstøj, jf. § 9.2.

7.2

Hegn til private haver, altanværn og tagterrasseværn samt hegn/værn mellem tagterrasser må kun opføres i transparent eller
matteret farveløst glas i en højde på mindst
120 cm og maksimalt 150 cm.
Altan- og tagterrasseværn skal udformes på
en måde, der sikrer altaner og tagterrasser
mod støjgener, jf. § 9.1.
Øvrige hegn i det på Kort 2 med lysegrønt
markerede indre gårdrum må kun opføres i
stål eller aluminium i en højde på mindst
120 cm og maksimalt 150 cm.

7.2.1

Døre til opbevaringsrum fra altan skal
fremstå i mat sort farve, mat mørk grå farve, røde nuancer eller rødbrune nuancer.

7.2.2

Altaner må kun opføres som en del af bygningskroppen i princippet som på Tegning
1 og Tegning 2.

7.3

Al bebyggelse skal opføres med fladt tag,
eller med en hældning på maksimalt 5°.

7.3.1

Inden for lokalplanområdet må der ikke
etableres skorstene.
Teknisk anlæg og installationer

7.4.1

Tekniske anlæg og installationer må kun
placeres i teknikrum i underetagen eller
oven på randbebyggelsens byggefelt IV,
byggefelt V og byggefelt VI.
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7.4.2

Tekniske anlæg og installationer placeret
oven på randbebyggelsen skal placeres med
en afstand til tagets kant på mindst 2 m målt fra skæring mellem yderkant af ydermur
og tagflade.
Tekniske anlæg og installationer placeret
oven på randbebyggelsen må have en samlet højde på maksimalt 2 m.

Bemærkninger
Ad. 7.4.2 Tekniske anlæg som placeres oven
på randbebyggelsens tag regnes
som en del af bygningens samlede
højde og må derfor ikke placeres så
de overstiger de angivne højdekoter
inden for de respektive byggefelter.
Afskærmningen skal sikre et tilfredsstillende æstetisk udtryk.

Tekniske anlæg og installationer placeret
oven på randbebyggelsens tag skal visuelt
afskærmes.
7.4.3

Alle tagflader må beklædes med solceller
eller solvarmepaneler.
Reflekterende solceller eller solvarmepaneler med glanstal over 20 målt efter Teknologisk Instituts metode, må dog kun anvendes, såfremt de reflekterende sider er placeret vandret eller med en hældning på maksimalt 15°.

7.4.4

Der skal i bebyggelsens underetage udlægges minimum 64 m² til affaldsrum.
Der skal etableres niveaufri adgang til affaldsrummet fra Hareskovhvilevej med en
dørbredde på minimum 1 m.
Døre til affaldsrum fra Hareskovhvilevej
skal fremstå i mat sort eller mat mørk grå
farve.

7.4.5

Til bebyggelsen skal der etableres opsamlingsanlæg for regnvand til genanvendelse
til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine.
Skiltning

7.5.1

Der må ikke skiltes og reklameres for aktiviteter/funktioner og produkter, som ikke
forefindes inden for ejendommen.

7.5.2

Skiltning og reklamering på bygninger må
ikke have karakter af facadebeklædning.
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7.5.3

Bemærkninger

Butiksskiltning skal indpasses integreret i
stue- og underetagens facade- og indgangspartier.
Skilte må ikke have dimensioner, der overstiger 40 cm i højden og 40 % af butikkens
facadelængde.

7.5.4

Lysskilte må kun etableres med svage
lyskilder, der ikke er til gene for omgivelserne.

§ 8 Ubebyggede arealer
Belysning
8.1

Belysning må ikke virke blændende eller
generende for omgivelserne.

8.1.1

Lysmaster og lyspunkthøjde må ikke overstige 4,5 m.
Opholdsarealer

8.2.1

Foruden evt. trappehus jf. § 6.6.1, udlægges
arealerne oven på underetagen som offentligt tilgængelige opholdsarealer og vejarealer.
Disse arealer må ikke yderligere bebygges,
anvendes til private opholdsarealer eller oplag af materialer, affald, emballage og lignende.
Dog må der etableres private haver/opholdsarealer i det på Kort 2 med lysegrønt
markerede indre gårdrum. De private haver
må kun etableres langs bygningens facade i
en zone på op til 3 m ud mod det indre gårdrum. De private haver må ikke anvendes
til oplag af materiale, affald, emballage og
lignende.
Det på Kort 2 med blåt markerede område
til udeservering og butiksudstilling må kun
bruges til udeservering og butiksudstilling i
tilknytning til de tilstødende erhvervslokaler.
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8.2.2

Alle færdselsarealer for fodgængere må kun
befæstes med røde klinker.
Dog kan mindre dele som for eksempel
ramper og trapper etableres med andre faste
belægninger.

8.2.3

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

8.2.4

Inden for lokalplanens område må der ikke
etableres legeområder. Byrådet kan dog tillade, at der på de offentligt tilgængelige
opholdsarealer etableres et legeområde for
lokalplanområdets beboere.

Bemærkninger
Ad. 8.3.2 Bestemmelsen skal sikre, at belægningen inden for lokalplanområdet
svarer til belægningen i den øvrige
del af Bymidten.

§ 9 Forudsætninger for ibrugtagen
9.1

Før ny bebyggelse påbegyndes, skal der
udarbejdes støjberegninger som godtgør, at
støjniveauet på boligernes opholdsarealer,
jf. § 8.2.3 ikke overstiger Lden 58 dB.

9.2

Før ny bebyggelse påbegyndes, skal der
udarbejdes støjberegninger som godtgør, at
støjniveauet inden døre ikke overstiger Lden
45 dB.

9.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret eventuelle nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, som sikrer opfyldelse af kravene i §§ 9.1 og 9.2.

9.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret de i §§ 5.2 og 5.3 påkrævede
parkeringspladser til biler og cykler og den
i § 5.4 nævnte sti/trappe.

9.5

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret den i § 7.1.3 nævnte indgang til
erhvervslokaler i stueetage.

9.6

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

Lokalplan 139.1

Ad. 9.7 Den gældende afløbskoefficient for
området er 0,8.
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Lokalplanbestemmelser
9.7

Bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der
er etableret opsamlingsanlæg for regnvand
til genanvendelse til toiletskyld og evt.
tøjvask, jf. § 7.4.5.

§ 10 Servitutter og lokalplaner
Servitutter
10.1

Følgende servitutter tinglyst på matr. nr. 14
oø Ll. Værløse By, Værløse aflyses inden
for lokalplanområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse:
Tinglysningsdato/lø- Tillægstekst
benummer

10.1.1 09.12.1988-20673-06 Dok. om varmeforsyning kollektiv
varmeforsyning
mv.

Ad. 10.1.1 Servitutten sikrer, at ejendommen
skal være tilsluttet til den kollektive
fjernvarmeforsyning i området. I
Furesø Kommunes gældende energiplan fra 2011 fremgår det, at der
ikke er forsyningspligt inden for
området.

10.1.2 27.07.1982-16155-06 Lejekontrakt med
Post- og Telegrafvæsenet.

Ad. 10.1.2 Lejekontrakten er ikke længere relevant, da ejendommen ikke anvendes af postvæsenet.

Lokalplaner
10.2

Følgende lokalplaner og byplanvedtægt aflyses ved nærværende lokalplans endelige
vedtagelse:

10.2.1 Byplanvedtægt nr. 11 for Ll. Værløse By- Ad 10.2.1 – I nærværende lokalplans redegø10.2.3 relse gives en opsummering af de
midte aflyses inden for nærværende lokalaflyste lokalplaners virke.
plans område.
10.2.2 Lokalplan nr. 10 aflyses inden for nærværende lokalplans område.
10.2.3 Lokalplan 139 aflyses.

Lokalplan 139.1
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Retsvirkninger

Bemærkninger

Lokalplanens retsvirkninger
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.

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

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

Anden lovgivning
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet
i lovgivningen.
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

Det følger af planlovens § 18, at private tilstandsservitutter, der er uforenelige med planens indhold, fortrænges af planen. Private
tilstandsservitutter, der alene er uforenelige
med planens formål, ophæves af lokalplanen,
når dette i medfør af planlovens § 15, stk. 2,
nr. 16 udtrykkeligt er anført i planen.

Ekspropriation
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der
tilhører private, eller private rettigheder
over fast ejendom, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplan 139.1
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Bemærkninger

Erstatning
Ejeren af en privat ejendom, der udlægges
til offentlige 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.

Lokalplan 139.1

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

Foreløbig vedtagelse og offentlig høring af Forslag til Lokalplan 139.1
Forslag til Lokalplan 139.1 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den 26. juni 2019.
Forslag til Lokalplan 139.1 blev offentligt bekendtgjort den 27. juni 2019 med en høringsperiode
indtil den 18. august 2019.
Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 139.1
Lokalplan 139 blev endeligt vedtaget af Furesø Byråd den 25. september 2019
På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
By- og kulturdirektør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Kort 1

Lokalplan 139.1
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Kort og tegninger
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Kort og tegninger
Kort 2
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Kort og tegninger
Kort 3
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Kort og tegninger
Kort 4
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Kort og tegninger
Koordinater til lokalplanområde
Skemaet herunder indeholder koordinater som angiver lokalplanområdet. Koordinaterne (x og y) er
angivet i koordinatsystem UTM Zone 32 Euref89.
X

Y

Lokalplanområde
711578,56 6187010,73
711537,01 6187035,93
711550,06 6187072,44
711582,98 6187069,61
711615,07 6187066,77
711612,05 6187031,13
711590,54 6187033,04
711588,98 6187030,42
711587,7 6187027,88
711580,49 6187013,61
711579,08 6187010,82
711578,56 6187010,73

Lokalplan 139.1
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Lokalplanområdet set fra det sydvestlige hjørne

Kort og tegninger

Tegning 1

Lokalplan 139.1
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Lokalplanområdet set fra det nordvestlige hjørne

Kort og tegninger

Tegning 2

Lokalplan 139.1
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Illustrationer

Lokalplanområdet set fra øst

Illustration 1
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Illustrationer

Lokalplanområdet set fra nordøst

Illustration 2
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Illustrationer
Illustration 3
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Illustrationer
Illustration 4

Skyggestudie af lokalplanområdet
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
I 1982 blev posthuset i Værløse Bymidte etableret, og indtil 2008 var der et aktivt posthus på ejendommen. Efter posthuset lukkede, har bygningen været anvendt til en række forskellige formål.
Furesø Byråd besluttede d. 24. juni 2015 at sætte ejendommen i offentligt udbud med byudvikling
som den primære parameter for valg af køber. Ejendommen blev udbudt af to omgange, efter at der
i første omgang ikke blev fundet et projekt, som vurderedes at have en tilstrækkelig kvalitet til at
kommunen ville sælge ejendommen.
Projektet som nærværende lokalplan tager udgangspunkt i, er således det projekt som Byrådet d. 5.
november 2017 valgte at sælge ejendommen på baggrund af 2. udbudsrunde. Projektet er tegnet af
Urban Agency.
Lokalplan 139.1 giver mulighed for at etablere en etagebebyggelse med op til 5.100 etagemeter i
bebyggelsesstruktur, som følger vejforløbet på Hareskovhvilevej og Bymidten. Lokalplanområdet
er omfattet af et skrånende terræn, hvor der er over 3,5 meter forskel fra laveste og højeste punkt.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af posthusgrunden i Værløse Bymidte.

Eksisterende forhold
Omgivelser og beliggenhed
Posthusgrunden er beliggende i Værløse Bymidte. Værløse Bymidte er Værløses største knudepunkt for transport, butikker, offentlige- og kulturelle services. Bymidten afgrænses af Fiskebækvej,
Skovgårds Allé, Stiager og Kollekollevej. S-tog-stationen i den sydlige del af Bymidten sikrer en
direkte forbindelse til København og Farum.

Posthuset set fra Hareskovhvilevej

Bymidten består af et udendørs indkøbscenter, som er kendetegnet af den røde klinkebelægning
samt med en udstrakt brug af røde teglsten i bygningerne. Der er ca. 16.000 m² butiksareal i Værløse Bymidte, fordelt på ca. 55 butikker på Bymidten, hvoraf der er ca. 8 dagligvarebutikker og ca. 8
restauranter, barer og caféer. Værløse Bio. Bymidten indeholder desuden en række ejer-, andels- og
almene boliger og et mindre antal liberale erhverv.

Lokalplan 139.1
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Redegørelse
Der er også en række offentlige- og kulturelle tilbud placeret på Bymidten, heriblandt Furesø Rådhus, Galaksen, Furesø Bibliotek, Borgerservice og Værløse Bio.
Bymidtens butikker og øvrige tilbud er forbundet af to nord/sydgående forløb, på hver side af Den
Røde Plads, samt et øst/vestgående forløb, hvor Furesø Rådhus er placeret i den østlige ende, og
Galaksen i den vestlige ende. Forløbene mødes på Scenetorvet, som fungerer som Bymidtens centrale torvedannelse.
Bymidtens forløb skaber ikke en optimal rumlig forbindelse til S-tog-stationen. Når man ankommer
med S-toget, fremgår det ikke tydeligt, at der ligger et attraktivt handelscentrum få minutters gang
fra stationen. Man bliver ikke naturligt ledt fra stationen og op til butikkerne på gågaden og den
Røde Plads. Det skyldes blandt andet den eksisterende bygning på Posthusgrunden, som er inaktiv,
og ikke henleder opmærksomheden på, at der et attraktivt byliv nord for bygningen.

Skitseret aksonometri af Bymidten. De stiplede linjer angiver de forløb, som binder Bymidten sammen. Det nord/sydgående forløb er på illustrationen tegnet ind, så den går ned til S-tog-stationen. Bygningen markeret med blå er det eksisterende posthus, hvor lokalplanen giver mulighed for at etablere etagebebyggelse, som kan gøre forbindelsen mellem
Bymidten og S-tog-stationen tydeligere.
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Redegørelse
Posthusgrundens historie
Posthuset i Værløse Bymidte var oprindeligt placeret i den historiske nabobygning ’Hareskovhvile’
(Bymidten 118). Med tiden viste det sig, at bygningen ikke kunne opfylde de pladsmæssige- og logistiske krav, som der stilledes til tidens posthusbygninger. I 1982 stod et nyt Posthus i Værløse
Bymidte klart på Bymidten 70. Posthuset havde en stor varegård og med plads til både at servicere
borgere, og at opbevare breve og pakker.

1982 - Ceremoni i forbindelse med åbningen af Posthuset i Værløse Bymidte

I takt med, at digital kommunikation såsom e-mail blev tilgængeligt, mindskedes behovet for et
stort posthus igen. Over hele Danmark har de store posthusbebyggelser lukket til gengæld for at blive indplaceret i mindre lokaler. I 2018 er Posthuset i Værløse Bymidte eksempelvis placeret i forbindelse med et supermarked.
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Luftfoto af Værløse Bymidte fra 1979. Før Posthuset blev etableret på Bymidten 70, var grunden ikke bebygget. I stedet blev grunden
benyttet til parkering, grønne arealer, og en stiforbindelse. Med nærværende lokalplan genskabes denne stiforbindelse.
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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, 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 139.1 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2019.
Furesø Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 11C1 i Kommuneplan 2017, som kan ses på nedenstående kortudsnit. Lokalplan 139.1 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i rammeområdet, og med kommuneplanen i øvrigt.
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Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af en byplanvedtægt og to lokalplaner. De eksisterende planer aflyses
inden for nærværende lokalplans afgrænsning. Lokalplanerne kan ses på nedenstående kortudsnit.

Byplanvedtægt nr. 11 for Ll. Værløse Bymidte
Byplanvedtægt nr. 11 for Værløse Bymidte er endeligt vedtaget d. 27. juli 1977 af Værløse Kommunalbestyrelse. Planen er tilvejebragt fir at muliggøre et alsidigt centerområde, velfungerende for
alle kategorier af Værløses beboere og med en afbalanceret blanding af boliger, kommercielle, sociale og kultur- og fritidsmæssige funktioner til dækning af behovene inden for daværende Værløse
kommunegrænse. Planen omfatter en stor del af Værløse Bymidtes område.
Lokalplan nr. 10 for den sydøstlige del af Værløse Bymidte
Lokalplan nr. 10 er endeligt vedtaget d. 16. september 1980 af Værløse Kommunalbestyrelse. Lokalplanen er tilvejebragt for at fastlægge den nærmere udnyttelse af Værløse Bymidtes sydøstlige
hjørne. Lokalplanen udlægger areal, dels til den store parkeringsplads syd for gågaden – dels til den
omkringliggende bebyggelse. Vest for parkeringspladsen giver lokalplanen mulighed for at opføre
et posthus som en forskudt 2-etagers bygning på i alt ca. 2000 m² etageareal med en varegård ud til
Hareskovhvilevej. Øst for parkeringspladsen udlægger lokalplanen areal til offentlige formål. Hareskovhvile sikres bevaret, og lokalplanen giver mulighed for at bygge til i begrænset omfang.
Lokalplan 139 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte
Lokalplan blev vedtaget af Furesø Byråd d. 28. november 2018. Med Lokalplan 139.1 foretages justeringer i forhold til Lokalplan 139. . Justeringer af byggefelter og lokalplanområde kan ses på illustration 3. Lokalplan 139 aflyses ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 139.1
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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 - selv om det i nogen grad adskiller sig fra den omkringliggende bebyggelse - vil bidrage positivt til områdets særegne rumlige identitet. Lokalplanen sikrer, at der i
Værløse Bymidte tilføjes nye arkitektoniske træk, på samme tid med, at der er sikre en klar rød tråd
til eksisterende bebyggelser.
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.
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
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Lokalplan 139.1
Lokalplan stiller krav til overholdelse af den
gældende afløbskoefficient som forudsætning
for ibrugtagning af ny bebyggelse.
Lokalplanen stiller krav til, at der skal etableres
anlæg til opsamling af regnvand til genanvendelse.
Lokalplan 139.1
Lokalplanen muliggør en optimal udnyttelse af
stationsnære byzonearealer idet, lokalplanen
sikrer en etagebebyggelse med en høj bebyggelsesprocent.
Lokalplanen sikrer en maksimal lyspunktshøjde
for belysning og at lysskilte kun må etableres
med svage lyskilder, der ikke er til gene for omgivelserne.
Lokalplan 139.1
Lokalplanen giver mulighed for at etablere solceller eller solvarmeanlæg på bebyggelsens tag.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere fælleslokaler for bebyggelsens beboere.
Lokalplanen sikrer, at lokalerne til affaldshåndtering er placeret på en hensigtsmæssigt i bebyggelsen i forhold til afhentning af affald.
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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 lobber ikke anvendes.
Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye
boliger.

Lokalplan 139.1
Lokalplanen stiller krav til attraktive overdækkede cykelparkeringspladser for bebyggelsens
beboere.
Lokalplanen sikrer en ny og attraktiv stiforbindelse for gående.
Lokalplan 139.1
Lokalplanen indeholder et forbud mod anvendelsen af zink og kobber på udvendige bygningselementer.
Lokalplanen indeholder et forbud mod etablering af skorstene.

Varmeforsyning
Varmeplanlægningen udlægger området til fjernvarmeforsyning. Området er dog ikke omfattet af
tilslutningspligt.
Miljøforhold
I henhold til jordforureningslovgivningen er arealet områdeklassificeret som lettere forurenet byzonejord.
Handicapforhold
Bygningsreglementets tilgængelighedskrav sikrer, at nyt byggeri indrettes på en hensigtsmæssigmåde 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, asfalt eller anden fast belægning. Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om indretning af handicapparkeringspladser.
Støjforhold
Jernbanestøj
Bebyggelsen, som lokalplanen giver mulighed for at etablere er under Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi for jernbanestøj, jf. Miljøstyrelsens ”Støj-Danmarkskortet”.
Vejstøj
I forbindelse med tilvejebringelsen af lokalplanen er der foretaget beregninger af støjforhold for den
bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for at etablere. På baggrund af de beregnede støjniveauer fra trafik vurderes det, at størstedelen af de mulige udendørs opholdsarealer overholder. Det
samme gør facaderne der vender ind mod gården. Dog overskrides Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi på størstedelen af facaderne der vender ud mod vejene.
I lokalplanen stilles der derfor bl.a. krav til, at vinduer samt altan- og tagterrasseværn skal udformes
på en måde, der sikrer, at boliger og erhverv beskyttes mod trafikstøjen.
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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 renovationsstativer mv. Lokalplanen indeholder ingen særlige bestemmelser herom.
Spildevandsplan og 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. Lokalplanen
muliggør, at bebyggelsen forsynes med grønne tage med henblik på forsinkelse af regnvandet. Det
vil af tilslutningstilladelsen fremgå, hvilke afløbstal, der vil være gældende.
Lokalplanområdet er tilsluttet spildevandsforsyningen ved Novafos A/S med afløb til spildevandsselskabets renseanlæg. Novafos A/S skal godkende flytning af ledninger og brønde på grunden.
Der er i lokalplanområdet en ledning som afleder spildevand fra Hareskovhvile, Bymidten 118 og
fra parkeringspladsen, som vist på kortet nedenfor. Ledningen er ikke deklareret.
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Redegørelse
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.
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 herefter, at veje og øvrige færdselsarealer kun må etableres
med fast belægning.
Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Kommunen skal i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Lokalplan 139.1 giver ikke mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening
og evt. efterfølgende VVM-redegørelse
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