Forord
Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I
henhold til planloven må der ikke etableres noget forhold i strid med planens bestemmelser, med
mindre Byrådet har givet dispensation efter planlovens bestemmelser herom. Overtrædelse af
planens bestemmelser er strafbart.
En lokalplan fastlægger således bindende bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse
og udformning af lokalplanområdet. Planen medfører dog ikke handlepligt. Det betyder, at
eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men at enhver ændring af de eksisterende
forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I afsnittet om lokalplanens retsvirkninger
står der mere om lokalplanens betydning, herunder om muligheder for dispensation, ekspropriation
og erstatning.
Lokalplanens kort og tegninger
Lokalplanens kort og tegninger er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del
af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens
illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning.
Redegørelsen
Planloven fastlægger, at en lokalplan skal ledsages af en redegørelse. I denne lokalplan består
redegørelsen dels af bemærkninger, der – under samme overskrift – løbende følger lokalplanens
bestemmelser, dels af ”Redegørelse” bagest i hæftet. I denne del findes bl.a. en samlet redegørelse
for, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, samt
for hvilke tilladelser eller dispensationer, der eventuelt skal indhentes fra andre myndigheder, før
lokalplanen må realiseres.
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplan 142 har til formål at give mulighed for at etablere ny bebyggelse til centerformål på
Farum Hovedgade. Lokalplanen fastlægger bestemmelser der muliggør to overordnede bebyggelser,
hhv. en ny dagligvarebutik og en ny etagebebyggelse. Bebyggelserne placeres omkring et fælles
parkeringsareal centralt i området med vejadgang fra Farum Hovedgade.
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Bemærkninger

Lokalplan 142
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 21.april 2018
fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål, at fastsætte
områdets anvendelse til centerformål til
bl.a. detailhandel, liberale erhverv, cafeer
og restauranter, privat og offentlig service,
boliger samt kulturelle og offentlige formål.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på
matrikelkortet, kort 1, og omfatter følgende
matrikler samt alle nye matrikler, der
udstykkes fra disse:
15at, 15i, 16g, 7000cn Farum By, Farum.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder,
benævnt 1-5, som angivet på kort 2

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone, og
forbliver i byzone med denne lokalplans
vedtagelse.

§ 3 Anvendelse
3.1

4

Lokalplanens område må kun anvendes til
centerformål i form af detailhandel
herunder dagligvarebutik, liberale erhverv,
offentlige formål, privat og offentlig
service, mindre service- og
håndværksvirksomheder, boliger, kulturelle
formål, restaurationsvirksomhed samt
tilhørende fællesfaciliteter.

Ad 3.1 Bestemmelsen har til formål at
området opnår en centeragtig og
udadvendt karakter med funktioner,
der understøtter hinanden.
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Anvendelsen fordeles således for de enkelte
delområder:
Delområde 1:
Bebyggelse til detailhandel i form af en
dagligvarebutik med et bruttoetageareal til
butiksformål på min. 1.000 m².
Delområde 2:
Bebyggelse til detailhandel, liberale
erhverv, offentlige formål, privat og
offentlig service, mindre service- og
håndværksvirksomheder, boliger, kulturelle
formål, restaurationsvirksomhed samt
tilhørende fællesfaciliteter.
Boliger skal placeres over stueetagen, og
inden for delområdet må den enkelte butik
have et bruttoetageareal til butiksformål på
maks. 500 m².
Delområde 3:
Bebyggelse og anlæg til varelevering.
Delområde 4:
Bebyggelse til detailhandel, liberale
erhverv, privat og offentlig service, mindre
service- og håndværksvirksomheder,
kulturelle formål samt
restaurationsvirksomhed.
Delområde 5:
Ubebyggede arealer samt mindre bygninger
og anlæg til servicering af området,
herunder eks. cykelparkering, skure,
kundevognsskjul mv.

3.3

Inden for lokalplanområdet må der
etableres kælder til parkering, teknik,
depot, lager og lign.

3.4

Inden for lokalplanområdet må der desuden
etableres over- og underjordiske anlæg til
håndtering og forsinkelse af regnvand.
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§ 4 Udstykning
4.1

Der må ikke foretages matrikulære
ændringer af ejendommene indenfor
lokalplanområdet uden Byrådets tilladelse.

§ 5 Vejforhold og parkering
Vejadgang
5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra
Farum Hovedgade og Gammelgårdsvej,
som illustreret på kort 3.

5.2

Fra Farum Hovedgade vejbetjener den
nordligste vejadgang alene adgang til
parkeringsareal i kælder/gårdrum.
Fra Farum Hovedgade vejbetjener den
sydligste vejadgang alene områdets fælles
areal til parkering mv., herunder adgang til
varelevering for funktioner inden for
byggefelt B og D jf. kort 3.

5.3

Fra Gammelgårdsvej vejbetjenes
lokalplanområdet af to overkørsler, som
alene må anvendes som adgang for
varelevering til butiksbebyggelsen inden
for byggefelt A og C.
Parkering

5.4

Der skal inden for lokalplanområdet
minimum etableres bilparkering i henhold
til følgende normer:
-

1½ p-plads pr. bolig for
etageboligbebyggelse.
1 p-plads pr. 40 m² butiksareal
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv

Heraf skal der inden for det udlagte areal til
parkering mv. på terræn, etableres
parkeringspladser til 2 handicapbiler og 1
handicapbus samt i kælderen eller i det
udlagte gårdrum etableres parkeringsplads
til 1 handicapbus.
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5.5

Parkeringspladser til personbiler skal
etableres med en størrelse på min. 2,5 x 5,0
m.

5.6

Parkeringspladser må indrettes som
fællesanlæg og skal placeres i princippet
som illustreret på kort 3.

Bemærkninger

Parkering til bebyggelsen inden for
byggefelt B må desuden placeres i
kælderanlæg, som illustreret på kort 3.
5.7

Der skal inden for lokalplanområdet
etableres cykelparkering for mindst 1 cykel
pr. 50 m² øvrig arealanvendelse, samt
overdækket cykelparkering for mindst 2
cykler pr. bolig, samt cykelparkering.

5.8

Cykelparkeringspladser skal placeres inden
for de udlagte torvearealer samt areal
udlagt til gårdrum og/eller kælder, samt
søges placeret tæt på ind- og opgange.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens placering
6.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de på
kort 3 viste byggefelter A-D.
Kundevognsskure, teknikbygninger,
cykelparkering, affald og lignende mindre
bygninger må dog opføres uden for
byggefelterne.

6.2

Altaner må etableres med en dybde på op
til 2,3 m, og må overskride byggefelterne
med maks. 2,0 m. Altaner skal desuden
etableres med en frihøjde på minimum 3 m
over terræn.

6.3

Underjordiske kælderanlæg må placeres
inden for det på kort 3, udlagte kælderareal.
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Inden for arealet udlagt til adgangsanlæg til
parkeringskælder må der etableres
rampeanlæg, bilelevator eller lign.
Herudover må der inden for arealet
etableres overdækning i form af pergola
eller lign.
Hvis der etableres bilelevator inden for
arealet, skal denne placeres bag bebyggelse
inden for byggefelt B.

6.5

Indenfor byggefelt A skal opføres en
dagligvarebutik med et bruttoareal på
minimum 1.000 m2 med varelevering i
bygningens nordvestlige side, som angivet
på kort 4.
Bebyggelsens omfang

6.6

Inden for byggefelterne A-D må der
maksimalt opføres:
Byggefelt A: maks. 1.500 m²
Byggefelt B: maks. 2.150 m²
Byggefelt C: mask. 100 m²
Byggefelt D: maks. 50 m²

Ad. 6.6: Det samlede etageareal inden for
lokalplanområdet svarer til en
samlet bebyggelsesprocent på ca.
60 for lokalplanområdet som
helhed.

Derudover må der etableres kælder jævnfør
§ 6.3.
6.7

Det samlede bruttoetageareal til
butiksformål inden for lokalplanområdet
må ikke overstige 2.300 m².

6.8

Inden for lokalplanområdet må
bruttoetagearealet til butiksformål for den
enkelte butik ikke overstige 1.500 m² for
dagligvarebutikker og 500 m² for
udvalgsvarebutikker.
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Bebyggelsens højde
6.9

Inden for byggefelterne A-D må
bebyggelsen maksimalt opføres i:
Byggefelt A: maks. 1 etage og 5,5 m
Byggefelt B: maks. 3 etager og 13,0 m
Byggefelt C: maks. 1 etage og 5,5 m
Byggefelt D: maks. 1 etage og 4,0 m
Derudover må der etableres kælder jævnfør
§ 6.3.

6.10

Bilelevator eller overdækning af rampe jf. §
6.4 må etableres med en højde på op til 3,5
meter.
Øvrige forhold

6.11

Til bebyggelsen inden for byggefelt A og B
skal der etableres opsamlingsanlæg til
toiletskyl.
Dette krav bortfalder for bebyggelse inden
for byggefelt A hvis taget etableres som
grønt tag jf. § 7.12.

§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1

Bebyggelse skal ved sin udformning,
proportioner, materialer og farver gives en
ydre fremtræden, i princippet som angivet i
bilaget Facadeillustrationer.
Facader

7.2

Facader på bebyggelsen inden for byggefelt
A og B skal udføres i tegl i røde nuancer.

Ad. 7.2 Ved udformning af facader skal
hensynet til naboer afvejes i
forhold til indbliksgener.

De på kort 3 markerede stueetager med
facader orienteret mod areal til adgang,
parkering og varelevering samt mod
torvearealer, skal udføres som
butiksfacader og med kundeindgang
orienteret mod areal til adgang, parkering
og varelevering samt torveareal som vist på
bilaget Facadeillustrationer.
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7.3

For bebyggelse inden for byggefelt A må
facaden mod Gammelgårdsvej etableres
med beplantning eller med andre
støjdæmpende foranstaltninger så det
samlede udtryk fremstår grønt.

7.4

På bebyggelse inden for byggefelt B må der
på de nordvendte facader etableres
altangange.

Bemærkninger

Altangange skal udføres i tegl som
hovedbebyggelsen og/eller som en let
konstruktion i træ, metal, glas eller lign.,
eksempelvis som vist på bilaget
Facadeillustrationer.
Altangange må ikke etableres mod arealet
udlagt til adgang, parkering og
varelevering, samt på gavlfacaden mod
naboejendommen matr. nr. 15cg Farum by,
Farum og mod Farum Hovedgade.
7.5

På bebyggelse inden for byggefelt B må der
ikke etableres altaner i gavlfacaden mod
naboejendommen matr. nr. 15cg Farum by,
Farum.

7.6

Varelevering inden for byggefelt C skal
afskærmes i forhold til støj således de
vejledende støjgrænser kan overholdes på
naboarealer.
Facader på bebyggelse inden for byggefelt
C skal opføres som teglfacader i rødlige
farver eller som lydhegn med
træbeklædning i form af trælameller
og/eller med beplantning.

7.7

10

Bebyggelsen inden for byggefelt D må
opføres i tegl som bebyggelsen inden for
byggefelt A og B, og/eller som en let
konstruktion i metal, træ, glas eller lign.
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Bemærkninger

Mindre bygningsdele, herunder øverste
etage på bebyggelse inden for byggefelt B,
og mindre bygninger, såsom
indgangspartier, kundevognsskure,
bilelevator og lign. må desuden udføres i
andre materialer og farver end
hovedbebyggelsen, såsom metal, træ,
stenkompositmateriale, skifer og/eller glas.
Værn på altaner, tagterrasser og lign. må
opføres som glas eller metalværn.

7.9

Solceller og solfangere skal integreres i
facader.
Reflekterende solceller eller
solvarmepaneler med glanstal over 20 målt
efter Teknologisk Instituts metode, må ikke
anvendes.

7.10

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

7.11

Tag på bebyggelsen inden for byggefelt A
skal etableres som fladt tag. Tag på
bebyggelsen inden for byggefelt B skal
etableres som saddeltag, københavnertag
eller mansard tag.

7.12

Som tagbeklædning må anvendes tegl,
tagpap og skifer i mørke nuancer.
Alternativt må flade tage etableres som
grønne tage.
Reflekterende tagmaterialer med glanstal
over 20 målt efter Teknologisk Instituts
metode, må ikke anvendes
Tag på bebyggelsen inden for byggefelt C
må desuden etableres som espalier.
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7.13

Teknik og lignende på tage skal inddækkes
eller afskærmes, så de fremstår som en
integreret del af bygningens arkitektur.

Bemærkninger
Ad. 7.11 Teknik som af hensyn til funktionen
ikke kan inddækkes er eksempelvis
kølekondensator, solceller og lign.

Undtaget herfra er teknik som af hensyn til
funktionen ikke kan inddækkes.
7.14

Solceller og solfangere skal integreres i
tagflader.
Såfremt der etableres anlæg til indvinding
af solenergi på bygninger med
taghældninger under 10 grader, må
anlægget højst rage 1,0 m op over tagets
højeste punkt, og anlægget skal placeres
mindst 1,0 m fra tagkant.
Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på
bygninger med taghældninger under 10
grader skærmes bag en minimum 0,5 m høj
brystning, må anlægget føres ud til
brystningen.
Reflekterende solceller eller
solvarmepaneler med glanstal over 20 målt
efter Teknologisk Instituts metode, må ikke
anvendes.
Skiltning

7.15

Den enkelte virksomhed må kun reklamere
med virksomhedens navn og logo. Der må
ikke reklameres for enkeltprodukter og
mærker.
Inden for byggefelt A er det dog tilladt, at
ophænge et enkelt banner med midlertidige
reklamer for enkeltprodukter på facaden ud
mod det udlagte areal til adgang, parkering
og varelevering. Banneret må etableres med
en maksimal dimension 3 x 5 meter.

7.16

Skilte må ikke være gennemlyste – kun
skrift og logo må fremtræde gennemlyste.
Der må ikke etableres gennemlyste skilte
på gavlen af bebyggelse inden for byggefelt
A mod matrikel nr. 15ah og 15 cg.
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7.17

Skiltning skal tilpasses bygningens
størrelse og arkitektur og følge opdelingen
af vinduer, døre og porte, der ikke må
tildækkes. Skilte må have en maksimal
højde på 0,8 m.

7.18

På facader mod det udlagte areal til adgang,
parkering og varelevering samt mod Farum
Hovedgade må der desuden etableres
udhængsskilte. Der må maksimalt være ét
udhængsskilt pr. virksomhed/butik.

Bemærkninger

Udhængsskilte skal placeres med en
frihøjde på min. 2,5 m over terræn, og skal
placeres med en ensartet indbyrdes afstand.
7.19

Der må inden for lokalplanområdet
placeres 1 fælles skiltepylon, med placering
som vist i princippet på kort 3.
Pylonen må ikke placeres i oversigtsarealer
ved adgange.

7.20

Pylonens størrelse må ikke overstige 3
meter i højden og 1 meter i bredden.

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Ubebyggede arealer skal disponeres og
anlægges i overensstemmelse med kort 3
og principperne angivet på kort 4.

8.2

Der udlægges torvearealer i princippet som
vist på kort 3.

8.3

Torvearealer skal etableres med fast, jævn
belægning, som belægningssten eller lign.
Beplantning

8.4

Langs med skel mod matrikel 15ah og 15cg
skal der plantes i alt 6 træer, med en
omtrentlig placering, som vist på kort 3.

8.5

I forlængelse af areal til varelevering langs
med Gammelgårdsvej skal der plantes
minimum 5 træer med en omtrentlig
placering, som vist på kort 3.
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8.6

Bemærkninger

Inden for det udlagte areal til adgang,
parkering og varelevering skal der plantes
3-5 træer med en omtrentlig placering, som
vist på kort 4.
Hegn

8.7

Der må etableres hegn i skel i princippet
som vist på kort 3.
Hegn må udføres som træhegn, som
levende hegn eller som lydhegn, og må
etableres i en højde på op til 3,0 m.
Hegn langs Gammelgårdsvej inden for
byggefelt C, må dog etableres med en højde
på op til 3,5 m.

8.8

Mod matr.nr. 15ah og 15cg Farum by,
Farum skal etableres lydhegn, evt. med
begrønning, med en højde på minimum 2,7
m.
Opholdsarealer

8.9

Der skal etableres opholdsarealer til den
enkelte bebyggelse i henhold til kort 3.

8.10

Udendørs opholdsarealer må, ud over på
terræn, placeres på altaner, tagflader,
tagterrasser og lign.

Ad. 8.9 Etablering af opholdsarealer på
tagflader
regnes
jf.
Bygningsreglementet som en etage.

Gårdrum og grønne arealer
8.11

Der udlægges areal til gårdrum, med en
omtrentlig placering, som vist på kort 3.
Gårdrum skal indrettes som opholdsarealer
med beplantning, samt legeplads eller lign.

8.12

Der udlægges grønne arealer, i princippet
som vist på kort 3.
De grønne arealer skal etableres som
græsarealer eller lavt bunddække, evt. i
kombination med træer og/eller buske.
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Oplag
8.13

Udendørs oplag må kun ske i indhegnede
og afskærmede varegårde og oplagspladser.
Afskærmning skal bestå af beplantning,
faste hegn eller mur i samme materialer
som de primære bygningers facader.
Belysning

8.14

Belysning skal etableres med nedadrettede
lyskilder eller placeres, så de ikke medfører
oplysning af private arealer uden for
lokalplanområdet.

8.15

Arealet mellem byggefelt A og matrikel nr.
15ah og 15cg skal udføres med belysning
som beskrevet i § 8.13.
Støttemure

8.16

I skel mod sydvest må eksisterende
støttemure erstattes og suppleres, så det
nuværende niveauspring mellem
ejendommene kan bevares og om
nødvendigt øges med op til 0,5 m
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§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen
10.1
Ny bebyggelse og ændret anvendelse af
eksisterende bebyggelse må ikke tages i
brug før:







Parkeringsarealer, beplantning samt
opholdsarealer for den enkelte
bebyggelse er anlagt.
De nødvendige tiltag er etableret for
den pågældende bebyggelse til
sikring af, at støjniveauet indendørs
og på omkringliggende boligernes
opholdsarealer ikke overskrider
Miljøstyrelsens vejledning om støj.
Der er etableret anlæg til håndtering
og forsinkelse af regnvand for
området som helhed, til overholdelse
af gældende afløbskoefficient.
Der er etableret opsamlings anlæg for
regnvand til genanvendelse til
toiletskyl – alternativt for bebyggelse
inden for byggefelt A, at der er
etableret grønt tag.

§ 11 Servitutter og lokalplaner
11.1

Der aflyses ingen servitutter med
lokalplanen.

11.2

Lokalplan nr. 36.1 ”Et område ved
Gammelgårdsvej” samt Lokalplan nr. 46
”Farum Hovedgade” ophæves begge for de
dele, der er omfattet af nærværende
lokalplan.

§ 12 Retsvirkninger
12.1

16

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort,
må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.

Lokalplanen gælder for alle
byggerier og anlæg, uanset, om
disse kræver byggetilladelse eller
anmeldelse efter
byggelovgivningen. Kræver
byggeriet eller anlægget særlig
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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.

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
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.

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
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.
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

Lokalplan 142

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

Bemærkninger

nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.

§ 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
13.1
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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 142 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den x.xxxxx 2019.
Forslag til Lokalplan 142 blev offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 2019 med en høringsperiode
indtil den x.xxxxx 2019.

Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplan 142 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den x.xxxxx 2019.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Lokalplan 142 er offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 2019.
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske fra to private bygherrer om at udvikle et område
mellem den sydlige del af Gammelgårdsvej og Farum Hovedgade til et nyt centerområde med bl.a.
butikker, boliger, restauranter og lign.
Udviklingen af området langs Farum Hovedgade har været i gang i flere år, og der har løbende
været drøftelser omkring både indretningen og udviklingen af selve Farum Hovedgade, men også
udviklingen og udnyttelsen af det aktuelle areal.
Der er nu konkrete planer for området, som også har været drøftet i de forskellige
interessentgrupper omkring udviklingen af Farum Hovedgade, og det er på baggrund af dette
projekt, at denne lokalplan er udarbejdet.
Inden for området er der udarbejdet et samlet projekt, der indeholder en ny dagligvarebutik, som
placeres langs Gammelgårdsvej samt en ny etagebebyggelse i områdets nordlige del, som i
stueetagen etableres med forskellige publikumsorienterede funktioner såsom butikker,
café/restaurant, servicefunktioner og lign. De øvre etager vil blive indrettet som boliger i op til 3
etager, og foran bebyggelserne planlægges etableret et samlet areal til bl.a. parkering.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er afgrænset af Gammelgårdsvej mod vest og Farum Hovedgade mod øst. Mod
nord grænser området op mod eksisterende boligbebyggelse og mod syd mod et område til blandet
bolig og erhverv.
Området omfatter matriklerne 15at, 15i, 16g, 7000cn, alle Farum By, Farum, har et samlet areal på
ca. 6.300 m2, og er beliggende i byzone.
Størstedelen af de eksisterende bygninger inden for området er tidligere erhvervs- og
butiksbebyggelser, som i dag står tomme. Herudover indeholder området en enkelt bolig beliggende
på Gammelgårdsvej 6, samt større, ubebyggede arealer til parkering. Den eksisterende bebyggelse
varierer i størrelse med højder i 1-2,5 etager.

Fotos fra området som det ser ud i dag.
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Fotos fra området som det ser ud i dag.

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet udlægges til centerformål i form af detailhandel, liberale erhverv, offentlige
formål, privat og offentlig service, mindre service- og håndværksvirksomheder, kulturelle formål,
blandet bolig og erhverv, samt restaurationsvirksomhed med tilhørende fællesfaciliteter.
Inden for området må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 2.300 m², og
bruttoetagearealet til butiksformål for den enkelte butik må ikke overstige 1.500 m² for
dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.
Disponering og bebyggelsens omfang
Lokalplanen er opdelt i 5 delområder der fastlægger de enkelte områders anvendelser, og herudover
udlægger lokalplanen fire byggefelter A-D hvor bebyggelsen skal placeres inden for. Dog må
kundevognsskure, teknikbygninger og lignende mindre bygninger opføres uden for byggefelterne.
Bebyggelsen er tænkt disponeret således, at dagligvarebutikken placeres inden for byggefelt A
længst mod vest og med vareleveringsfaciliteter inden for byggefelt C med adgang fra
Gammelgårdsvej. Herudover planlægges der inden for byggefelt B, længst mod nord, etableret en
sammenhængende bebyggelse med publikumsorienterede funktioner i stueetagen og boliger på de
øvre etager.
Centralt i området udlægges et adgangs-, parkerings og færdselsareal med adgang fra Farum
Hovedgade, hvor der etableres fælles parkering til bebyggelserne, ligesom der gives mulighed for et
etablere arealer til varelevering for butikker og lign. i stueetagen inden for byggefelt B.
I forbindelse med indgangene til butikkerne og de øvrige publikumsorienterede funktioner i
stueetagen udlægges der torvearealer til bl.a. udstilling af varer, udeservering og lign., ligesom der
nord for byggefelt B etableres et gårdrum, som skal indrettes som opholdsarealer til
boligbebyggelsen.
Bebyggelsens omfang varierer inden for lokalplanområdet og er angivet for hvert af byggefelterne.
Inden for byggefelt A og C må der etableres hhv. maksimalt 1.500 m² og 100 m² etageareal og
bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage og 5,5 meters højde. Inden for byggefelt B må det
maksimale etageareal ikke overstige 2.150 m² og bebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager og
13 meters højde. Byggefelt D omfatter et lille areal mod Farum Hovedgade, som påtænkes anvendt
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til en pavillonbygning eller lign. Inden for byggefelt D må der maks. etableres 50 m² etageareal og
bebyggelsens højde må ikke overstige 1 etage og 4 meters højde.
I den nordlige del af området gives der desuden mulighed for at etablere underjordisk kælder til
bl.a. parkering, depoter, teknik og lign. Adgangen til kælderen sker fra Farum Hovedgade, og selve
nedkørslen til parkeringskælderen kan enten etableres som en traditionel rampe, eller som en
bilelevator.
Bebyggelsens udseende
Bebyggelsen skal generelt udformes så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til
omgivelserne.
Lokalplanen fastlægger at bebyggelsen inden for byggefelt A og B skal fremstå med tegl i røde
nuancer. Bebyggelsen inden for byggefelt A, dagligvarebutikken, skal udføres med fladt tag, mens
bebyggelsen inden for byggefelt B etableres med saddeltag eller mansardtag. På bebyggelsen inden
for byggefelt B, må der på bygningens nordvendte facader, etableres altangange som etableres i tegl
som hovedbebyggelsen, og/eller som en let konstruktion i træ, metal eller lign. Mindre
bygningsdele såsom indgangspartier, kundevognsskure, bilelevator og lignende må desuden udføres
i andre materialer og farver end hovedbebyggelsen, eksempelvis i metal, træ,
stenkompositmateriale, skifer og/eller glas.
Bebyggelsens udtryk kan ses på nedenstående illustrationer, som findes i større versioner i
lokalplanens bilag: Facadeillustrationer.

Illustration der viser hvordan bebyggelsen inden for byggefelt A kan komme til at tage sig ud, set fra Gammelgårdsvej.

Illustration der viser hvordan bebyggelsen inden for byggefelt A kan komme til at tage sig ud, set fra arealet til adgang,
parkering og varelevering.
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Illustrationer der viser hvordan bebyggelsen inden for byggefelt B kan komme til at tage sig ud. Den nederste
illustration viser hvordan altangangen mod gården kan udføres.

Facader på bebyggelse inden for byggefelt C skal, ligesom hovedbebyggelsen, opføres som
teglfacader i rødlige farver eller alternativt som lydhegn med trælameller eller med beplantning.
Bebyggelsen inden for byggefelt D må ud over i tegl som hovedbebyggelsen, opføres som en let
konstruktion i metal, træ, glas eller lign.
Tage inden for området skal generelt udføres i tegl, tagpap eller skifer i mørke nuancer. Alternativt
må flade tage etableres som grønne tage. Tagfladen inden for byggefelt C må desuden etableres som
espalier.
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Eksempler på materialer der muliggøres inden for lokalplanområdet.

Skiltning
Inden for området må den enkelte virksomhed kun reklamere med virksomhedens navn og logo, og
der må ikke reklameres for enkeltprodukter og mærker. Dog er det på den østvendte facade på
bebyggelse opført inden for byggefelt A, tilladt at ophænge et enkelt banner med midlertidige
reklamer – herunder reklame for enkeltprodukter. Banneret må etableres med en maksimal
dimension 3 x 5 meter.
Herudover gælder at skilte ikke må være gennemlyste – kun skrift og logo må fremtræde
gennemlyste. Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur og følge opdelingen af
vinduer, døre og porte, der ikke må tildækkes. På facader mod parkeringsarealet samt mod Farum
Hovedgade må der desuden etableres udhængsskilte. Der må maksimalt være ét udhængsskilt pr.
virksomhed/butik.
I forbindelse med indkørslen til parkeringsarealet fra Farum Hovedgade må der placeres én fælles
skiltepylon med en maksimal højde på 3 meter og en maksimal bredde på 1 meter.
Veje, stier og parkeringsforhold
Vejadgangen til lokalplanområdet sker via to overkørsler fra Farum Hovedgade, hvoraf den
nordligste alene giver adgang til kælderen i forbindelse med byggefelt B, mens den sydlige giver
adgang til det fælles parkeringsareal centralt i området. Varelevering til dagligvarebutikken i
byggefelt A finder sted via to overkørsler til og fra Gammelgårdsvej.
Til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal der min. etableres bilparkering i henhold til
følgende parkeringsnorm:
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1½ p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse.
1 p-plads pr. 40 m² butiksareal
1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv.

Heraf skal der inden for det udlagte areal til parkering mv. på terræn etableres parkeringspladser til
2 handicapbiler og 1 handicapbus samt i kælderen eller i det udlagte gårdrum etableres
parkeringsplads til 1 handicapbus.
Parkeringspladser må indrettes som fællesanlæg for flere ejendomme, og skal hovedsageligt
placeres inden for arealet udlagt til adgang, parkering og varelevering. Parkering til bebyggelsen
inden for byggefelt B må desuden placeres i kælderanlægget under bebyggelsen.
Cykelparkeringspladser skal placeres inden for de udlagte torvearealer og/eller areal udlagt til
gårdrum, samt søges placeret tæt på ind- og opgange.
Ubebyggede arealer
Områdets ubebyggede arealer skal disponeres og anlægges i overensstemmelse med principperne på
illustrationsplanen, kort 4.
Der udlægges arealer til forskellige formål, herunder til adgang, parkering og varelevering, til
torvearealer, til gårdrum og til grønt areal. Inden for lokalplanområdet skal der desuden etableres
opholdsarealer til den enkelte bebyggelse. Disse må, ud over på terræn, placeres på altaner,
tagflader, tagterrasser og lign.
Torvearealerne, der etableres omkring bygningerne og skal fungere som adgangs- og forarealer for
butikker og lign., skal etableres med fast belægning, eksempelvis asfalt, belægningssten eller lign.
På torvearealerne må der i forbindelse med butikkers indgange etableres areal til udstilling af varer,
ligesom der gives mulighed for udeservering. Herudover må der fra torvearealerne ske varelevering
til butikker og lign. inden for byggefelt B.
Nord for byggefelt B udlægges der et areal til gårdrum, som skal indrettes som opholdsarealer,
eksempelvis med beplantning samt anlæg til ophold, aktiviteter eller lign. Herudover udlægges
grønne arealer omkring byggefelt A, som skal etableres som græsarealer eller lavt bunddække, evt. i
kombination med træer og/eller buske.
Inden for området må etableres hegn i skel mod naboerne. Hegnene må etableres med en højde på
op til 3,0 meter og udføres som træhegn, som levende hegn eller som lydhegn. Inden for byggefelt
C, må der dog opføres et hegn i vejskel langs Gammelgårdsvej, som må etableres med en højde på
op til 3,5 m. I skel mod naboerne på matrikel nr. 15ah og 15cg Farum by, Farum skal der etableres
lydhegn i en højde på min. 2,7 meter.
Udendørs oplag inden for området må kun ske i indhegnede og afskærmede varegårde og
oplagspladser. Afskærmning skal bestå af beplantning, faste hegn eller mur i samme materialer som
de primære bygningers facader.
Lokalplanen stiller desuden krav om, at der inden for området etableres beplantning, som skal sikre
en begrønning af området.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Miljøministeren har efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i
hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2017. Fingerplan 2017 er en
revision af Fingerplan 2013 og er desuden under revision som forslag til 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 §§ 2 og 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 142 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2017 og forslag til
Fingerplan 2019.
Furesø Kommuneplan 2017
I Kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i bydel 1, Farum Vest og er omfattet
af to rammeområder.
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1C4 – ”Område ved
Gammelgårdsvej”, som udlægger området til centerformål med liberale erhverv og offentlige
institutioner, mindre service- og håndværksvirksomheder, kulturelle formål og boliger. Inden for
rammeområdet er der fastlagt en bebyggelsesprocent på maks. 30 og bebyggelse må maksimalt
opgøre med 1 etage med udnyttet tagetage.
Den resterende del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 1C5 – ”Farum Hovedgade 4252 og 33-39”, som udlægger området til centerformål med detailhandel, liberale erhverv, offentlige
formål, boliger, blandet bolig og erhverv samt restaurationsvirksomhed. Inden for rammeområdet er
der fastlagt en bebyggelsesprocent på maks. 35 % for ren boligbebyggelse, mens det samlede antal
etagemeter for øvrig bebyggelse ikke må overstige 45 % af områdets areal som helhed.
Bebyggelsens højde må ikke overstige 1 etage med udnyttet tagetage, dog maks. 2 etager for
ejendommene Farum Hovedgade 48, 50 A, 50 B og 52. Inden for området er den maksimale
butiksstørrelse fastlagt til maks. 1.000 m² for dagligvarebutikker og maks. 500 m² for
udvalgsvarebutikker. Dog må der inden for området etableres 1 dagligvarebutik med et
bruttoetageareal på op til 2.000 m².
For rammeområde 1C5 gælder desuden særbestemmelsen – ”Særlige rammer for Farum
Hovedgadeområdet”, som beskriver principperne for arkitektur og byrum.
Lokalplan 142 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for så vidt angår
anvendelsen af området, bebyggelsesprocenten, samt det maksimale etageantal.
Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.
Kommuneplantillægget udvider rammeområde 1C5 til at omfatte hele det aktuelle lokalplanområde.
Samtidig ændres rammebestemmelserne for området således, at der inden for området gives
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mulighed for, at bebyggelsen inden for Farum Bygade 46, 48, 50A, 50B og 52 må etableres i op til
3 etager, og herudover hæves bebyggelsesprocenten til 60 for rammeområdet som helhed.
Forslag til Tillæg nr. 5 er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget og er i offentlig høring samtidig
med dette. Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget er lokalplanen i overensstemmelse med
kommuneplanen.
Kommuneplanens eksisterende rammer for de berørte områder er gengivet herunder.
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Arkitektur- og byrumsstrategi
Byrådet har vedtaget ”Arkitektur og Byrum”, der danner grundlag for det strategiske arbejde med
arkitektur og byrum i Furesø Kommune.
Lokalplanen er vurderet i forhold hertil ud fra de generelle mål om at styrke kommunens arkitektur
og byrum i forhold til identitet, kvalitet og funktion, og med udgangspunkt i principperne helhed og
sammenhæng og byggeri som arkitektur. Helheden og sammenhængen skal ses både i Farum
Hovedgadeområdet, men også inden for de enkelte bebyggelser og byrum, som giver mulighed for
skabe byliv, lyst til ophold, mv. Med lokalplanen sikres det, at den nye bebyggelse tilpasses
arkitekturen i det omgivende område, eksempelvis i forhold til bebyggelsens materialevalg og
kravet om, at bebyggelserne internt i området skal opføres med en arkitektonisk sammenhæng så
der skabes et sammenhængende byområde.
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
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet
med henblik på at undgå oversvømmelse og
med henblik på sikring af landskabet.
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Lokalplanen fastlægger byggefelter til
placering af bebyggelse inden for et
eksisterende byområde, ligesom der også stilles
krav vedr. omfanget af terrænregulering.
De maksimale afløbskoefficienter i
Lokalplanen stiller krav til overholdelse af den
kommunens spildevandsplan skal sikres
gældende afløbskoefficient og alternativt
overholdt.
forsinkelse af vandet i tilfælde af, at
afløbskoefficienten ellers vil overskrides.
Tagvand skal opsamles og genbruges til toilet- Lokalplanen fastlægger at der til bebyggelsen
skyl, som betingelse for ibrugtagning af ny
skal etableres opsamlingsanlæg til toiletskyl.
bebyggelse. Gælder for byggerier større end
Dog bortfalder dette krav for byggefelt A hvis
1.000 m²
taget etableres som grønt tag.
Krav om eller mulighed for at etablere grønne Lokalplanen giver mulighed for etablering af
tage, hvor det er foreneligt med et
grønne tage på for bebyggelser der opføres med
arkitektonisk tilfredsstillende udtryk.
fladt tag.
Krav vedrørende natur og landskab
Lokalplan 142
Bygningstætheden skal være stor med henblik Lokalplanen forøger bebyggelsesprocenten i
på en effektiv udnyttelse af arealet og
området og muliggør desuden en højere
minimering af bebyggelsens påvirkning af
bebyggelse på en del af arealet for at sikre en
landskabet.
fortætning af området.
Den udendørs belysning må ikke påvirke
Lokalplanen sikrer at belysning med
omgivelserne negativt.
nedadrettede lyskilder, så der ikke sker
oplysning af private arealer uden for
lokalplanområdet.
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Krav vedrørende ressourcer
Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt
eller delvist bliver forsynet med vedvarende
energi, eksempelvis varmepumper, solenergi
og jordvarme.
Områder skal fremtidssikres i forhold til
kildesortering, opbevaring og afhentning af
affald, herunder genanvendelige
affaldsfraktioner og storskrald
Krav vedrørende transport
Vej- sti og parkeringsbestemmelser for biler
og cykler skal prioritere gående, cyklister og
kombinationsrejsende

Lokalplan 142
Lokalplanen giver mulighed for at etablere
solceller eller lignende anlæg på bebyggelsens
tag og facader.
Lokalplanen sikrer, at der på terræn kan
placeres affaldsstationer til kildesortering af
affald.
Lokalplan 142
Lokalplanen stiller krav om at
cykelparkeringspladser for bebyggelsens
brugere og beboere skal etableres tæt ved
bebyggelsens ind- og opgange.

Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af to lokalplaner.
Lokalplan nr. 46 – ”Farum Hovedgade” omfatter størstedelen af lokalplanområdet og yderligere er
den nordvestlige del af lokalplanområdet omfattet af Lokalplan nr. 36.1 – ”Et område ved
Gammelgårdsvej”.
Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves begge ovenstående lokalplaner for de områder, som
er omfattet af nærværende lokalplan.
Butikkers påvirkning af bymiljøet
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker,
redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i
området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanområdet er beliggende i et område der i kommuneplanen allerede er udlagt til
centerformål med mulighed for at opføre bl.a. butikker, og ligger i et område som allerede er
udbygget til bl.a. butiksformål.
Med muligheden for at etablere forskellige typer af butikker inden for lokalplanområdet, vil denne
del af Farum blive bedre lokalt forsynet med bl.a. dagligvarer, og dermed også kunne blive mere
attraktivt for nye borgere. Etableringen af centerområdet kan således bidrage til en videre udvikling
af denne del af Farum, og vil i sig selv skabe et lille bymiljø med forskellige blandede funktioner.
Lokalplanområdet er optimalt og centralt placeret i forhold til det overordnede vejnet i området,
hvilket betyder at etableringen af nye butikker ikke forventes at medføre trafikale problemer i
nærområdet. Der gives herudover mulighed for at etablere støjafskærmning mellem butiksområdet
og de omkringliggende boligområder således, at der ikke opstår støjgener i forbindelse med driften
af butikkerne. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikkerne, og det
vurderes derfor, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af
det omgivende bymiljø.

Lokalplan 142

35

Redegørelse
Det vurderes desuden, at de nye butiksbebyggelser ikke vil påvirke byens friarealer.
Trafikale forhold
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har COWI foretaget en vurdering af i hvilket
omfang projektet vil påvirke trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.
Kunderne til butiksområdet vil i stort omfang være trafik, der allerede kører på Farum Hovedgade i
dag, og den mindre vækst i trafikken, som tilførslen af butikker vil give, vil næppe være mærkbar
på Farum Hovedgade og den vurderes ikke at give anledning til afviklingsmæssige problemer. Indog udkørsel til parkeringsområdet sker fra Farum Hovedgade, tæt på Banktorvet. På den aktuelle
strækning er hastigheden lav på Farum Hovedgade, og der vil ikke være behov for at etablere
svingbaner for at afvikle kundetrafikken. Den svingende trafik vil i perioder kunne medføre mindre
kødannelser, hvilket er forventeligt og naturligt på en central by- og handelsgade. Dette vil samtidig
medvirke til at holde hastigheden nede på strækningen.
Varekørsel til den nye dagligvarebutik er planlagt at foregå fra Gammelgårdsvej fra syd. Dette sker
for at undgå at varetrafik til butikken skal ledes ind og ud via den centrale p-plads, hvor der vil være
meget gående trafik fra både parkerede biler og fra Farum Hovedgade. Varegården er placeret
mellem byggeriet og Gammelgårdsvej parallelt med vejen. Dette betyder, at lastbiler til butikken
kan svinge ind og ud af varegården uden at fortage bakkemanøvre på Gammelgårdsvej, hvilket
sikkerhedsmæssigt er en god løsning.
Da vejnettet omkring butikken består af mindre boliggader, er der desuden foretaget en vurdering af
manøvreforholdene for kørsel med sættevogn til og fra varegården på Gammelgårdsvej.
Vurderingen er foretaget for hhv. Farum Hovedgade / Gammelgårdsvej, Gammelgårdvej /
Ryttergårdsvej og Gammelgårdsvej / Paltholmvej.
Generelt er der ikke væsentlige udfordringer i forhold til trafikafviklingen.
I krydset Farum Hovedgade / Gammelgårdsvej er forholdene dog snævre, og tillader ikke at
sættevogne foretager højre sving fra Farum Hovedgade. Der skal som minimum opsættes skiltning
som forbyder højresving ind fra Farum Hovedgade for at sikre, at lastbiler alene kan svinge til
venstre ind fra Farum Hovedgade.
For at sikre en god fremkommelighed for lastbilerne på Gammelgårdsvej anbefaler COWI, at der
etableres stopforbud i vejens højre side på hele strækningen fra Farum Hovedgade til Paltholmvej.
Dette forslag forudsætter politiets godkendelse af skiltningen.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.
Varmeforsyning
Området er forsynet med fjernvarme, og der er tilslutningspligt i området. For lavenergibyggeri er
der ingen tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
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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 ikke kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men er omfattet af
områdeklassificering for lettere forurenet jord.
Støj
Ifølge planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan
sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Sådanne afskærmningsforanstaltninger kan bestå i
anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af ny
bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal.
Ligeledes skal det ved etablering af virksomheder inden for et lokalplanområde sikres, at
virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er
gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser.
Ved etablering af eksempelvis dagligvarebutikker er der risiko for, at særligt vareleveringen kan
medføre støjgener for omgivelserne. Med henblik på at håndtere dette forhold allerede i
planlægningsfasen, har NIRAS A/S på vegne af bygherre udarbejdet et støjnotat, der beskriver
støjforholdene ved etablering af en dagligvarebutik inden for området.
Som grundlag for notatets konklusion er der foretaget beregning af ekstern støj i 3 punkter ved de 3
nærmeste naboer på Gammelgårdsvej. Resultaterne viser, at det vil være muligt at overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier med nedenstående forudsætninger for butikken:
1. Der kommer indtil 6 vareleverancer indenfor en sammenhængende 8 timers periode i
dagsperioden på hverdage (kl. 7.00-18.00) samt indtil 5 vareleverancer indenfor 7 timers
perioden om formiddagen på lørdage (kl. 7.00-14.00).På søn- og helligdage (kl. 7.00-18.00)
kan der forekomme indtil 2 vareleveringer og lørdag eftermiddag (14.00-18.00) kan der
komme indtil 1 varelevering.
2. Der ikke foregår vareindlevering i aften- og natperioden.
3. Der opføres en ca. 22 m lang, min. 3 m høj absorberende støjskærm vest for varegården
langs med Gammelgårdsvej.
4 Den vestvendte facade langs varegården og Gammelgårdsvej etableres med grøn
beplantning således at denne fungerer absorberende.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Det konkrete lokalplanområde er ikke registreret som NFI område, men en del af området ligger
inden for et Boringsnært beskyttelsesområde.
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Lokalplanområdet er en del af Farum bymidte og er allerede i dag fuldt udbygget.
Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet ændres ikke med lokalplanen, og 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.
Spildevandsplan og afløbsforhold
Efter spildevandsplanen er lokalplanområdet udlagt til fælleskloakering men da der for nyligt er lagt
en separat regnvandsledning i Farum Hovedgade, er det planen at området med tiden skal overgå til
separatkloakeret område. Tag- og overfladevand fra lokalplanområdet skal derfor tilsluttes
regnvandsledningen i Farum Hovedgade og i den kommende spildevandsplan vil lokalplanområdet
være separatkloakeret.
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.
Afløbskoefficienten for centerområder er i Spildevandsplanen fastlagt til 0,70. Hvis en ejendom
ønskes befæstet mere end afløbskoefficienten giver mulighed for, skal vandet nedsives eller
forsinkes på grunden i rørbassin eller lignende, så den maksimale vandafledning fra ejendommen er
i overensstemmelse med den maksimale afløbskoefficient.
Spildevandslav
Når der anlægges privat kloak som forsyner mere end to ejendomme, er der tale om et fælles privat
kloakanlæg, og der skal etableres et spildevandslav. Kommunen stiller krav om etablering af
spildevandslav med mindre der foreligger en aftale mellem forsyningsselskabet og grundejer om at
overtage kloaksystemet.

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.
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Naturbeskyttelsesloven
Der findes ingen udpegede bindinger under Naturbeskyttelsesloven i og omkring lokalplanområdet.
Habitatbekendtgørelsen
Habitatområde 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og Fuglebeskyttelsesområde
209 - Furesø med Vaserne og Farum Sø er beliggende min. 265 m syd for planområdet, og
planernes muligheder vurderes hverken direkte eller indirekte at påvirke områderne.
Planerne påvirker hverken beskyttede arter direkte eller indirekte. Der er ikke i planområdet
registreret arter på habitatdirektivets bilag IV.
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 torvearealer kun må etableres med fast
belægning, ligesom færdselsarealer over parkeringsarealer skal markeres med tydelig skift i
belægningen.
Servitutter og ledninger
Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen.
Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private,
eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation kan kun ske under opfyldelse af en række betingelser:







Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation må kun ske til fordel for almenvellet (almene samfundsinteresser).
Ekspropriation til fordel for en privat aktør er ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt
tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet krav til ekspropriationens
nødvendighed, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet.
Ekspropriationens omfang skal være rimeligt i forhold til det formål som der eksproprieres til.
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For lokalplaner sendt i høring efter den 1. januar 2019, gælder desuden at adgangen til at foretage
ekspropriation bortfalder, hvis ikke der er truffet beslutning inden 5 år efter lokalplanens
offentliggørelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved
ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for
ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".

Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (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.
Den aktuelle lokalplan samt det tilhørende kommuneplantillæg omfatter et mindre område i den
vestlige del af Farum By. Planforslagene fastholder anvendelsen af området til centerområde, og
med planforslagene øges bebyggelsesprocenten og etageantallet for det aktuelle område for at sikre
en fortætning i området. Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser med henblik på at sikre at
den nye bebyggelse indpasses i lokalområdet.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at planforslagene omfatter et mindre område på lokalt
plan.
Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge
af den nye planlægning. Screeningen er fortaget med udgangspunkt i kriterierne i Lov om
miljøvurdering, se nedenstående screeningsskema.

Screening af forslag til Lokalplan 142 og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017
Titel
Beskrivelse af planen

Lokalplan 142.
Kommuneplantillæg nr. 5
Planerne skal muliggøre en fornyelse og fortætning af et område
omkring den sydlige del af Farum Hovedgade i form af flere typer
bebyggelse der udlægges til centerformål.
Lokalplanen omfatter et allerede fuldt udbygget område, hvor de
fleste ejendomme står tomme. Planen muliggør forskellige typer af
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bebyggelse, herunder etablering af en dagligvarebutik med
varelevering, samt en etagebebyggelse til bl.a.
publikumsorienterede funktioner i stueetagen og boliger på de øvre
etager. Herudover indeholder planen mulighed for bl.a. parkering på
terræn og i kælder.
Planområdet omfatter et grundareal på ca. 6.280 m2

Ja Nej Bemærkninger

X

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Miljøparametre

Forslaget til Lokalplan 142 og kommuneplantillæg nr. 5
fastlægger alene anvendelsen af et mindre område på
lokalt plan. Det betyder, at der kun skal gennemføres
miljøvurdering, hvis planerne må antages at få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Nærmeste internationale beskyttelsesområde er
Fuglebeskyttelsesområdet Furesø med Vaserne og Farum
Sø, samt Habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og
Frederiksdal Skov. Områderne er beliggende min. 265 m
syd for planområdet. Planområdet er beliggende i et
eksisterende udbygget område omkranset af eksisterende
by og vurderes ikke at påvirke internationale
beskyttelsesområder.

Vurderes nærmere

Kan planerne påvirke et
internationalt
beskyttelsesområde
væsentligt?

Ingen påvirkning

X

Negativ påvirkning

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

Positiv påvirkning

Indledende screening

Bemærkninger

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

X

Lokalplanen forudsætter kommuneplantillæg med
en mindre justering af de bebyggelsesregulerende
bestemmelser.

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

X

Der er alene tale om etablering af en mindre,
sammenhængende bebyggelse som indarbejdes i
et eksisterende byområde.
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By- og kulturmiljø
Bymiljø

X

Planerne påvirker bymiljøet positivt i kraft af, at der
vil ske en nedrivning af ældre, nedslidt bebyggelse
til fordel for en ny og arkitektonisk
sammenhængende bebyggelse omkring et fælles
parkerings- og torveareal. En gennemførelse af
planerne vil i et vist omfang bidrage til byliv og
varierede funktioner i bydelen.

Bygninger

X

Der er ingen bygninger inden for området, som er
registreret som bevaringsværdige.

Fortidsminder

X

Lokalplanområdet er allerede bebygget, og
der forventes ingen fortidsminder inden for området.
I givet fald gælder museumsloven.

Svage grupper f.eks.
handicappede

X

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

Brand, eksplosion,
giftpåvirkning

X

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

X

Området er områdeklassificeret. Der er ikke
registreret jordforurening inden for området.
Projektet forventes ikke at medføre jordforurening i
sig selv.

Befolkningens sundhed /
sikkerhed

Forurening
Jordforurening,
jordhåndtering og flytning

Vand
Grundvandsforhold

N

I
X

P

V
Lokalplanområdet er registreret som Område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD). En del af
området ligger desuden inden for et Boringsnært
beskyttelsesområde.
Lokalplanområdet er en del af Farum bymidte og er
allerede i dag fuldt udbygget.
Anvendelsesbestemmelserne for planområdet
ændres ikke med planerne, og vurderes ikke at føre
til negative ændringer af grundvandsbeskyttelsen.
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Trafik
Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og
trafiksikkerhed

X

Planen vil give mulighed for flere boliger i området,
samt etablering af butikker, restaurationer,
serviceerhverv og lign., Disse anvendelser kan
medføre øgede trafikmængder. Hermed er der
mulighed for at trafikken på adgangsvejen Farum
Hovedgade øges, ligesom varelevering til
dagligvarebutikken via Gammelgårdsvej kan
medføre øget støj.
Efter lokalplanen må ny bebyggelse ikke tages
i brug før, det er sikret, at de vejledende
støjgrænser kan overholdes for boligerne og deres
primære opholdsarealer. På samme måde skal det
sikres, at virksomheder inden for området ikke
medfører støjpåvirkning af omgivelserne, der
overstiger de vejledende grænseværdier.
Det vurderes, at en stor del af trafikken til
planområdet vil være trafik der allerede i dag kører
på Farum Hovedgade, og at stigningen i
trafikbelastningen derfor ikke vil være af væsentlig
betydning. Dermed vil trafikafviklingen inden for
området og i nærområdet kun blive påvirket i
mindre grad.
Der er desuden foretaget en vurdering af
manøvreforholdene i de nærmeste
kryds/rundkørsler for kørsel med sættevogn til og
fra varegården på Gammelgårdsvej.
Generelt er der ikke væsentlige udfordringer i
forhold til trafikafviklingen.
I krydset Farum Hovedgade / Gammelgårdsvej er
forholdene dog snævre, og der skal som minimum
opsættes skiltning som forbyder højresving ind fra
Farum Hovedgade for at sikre det, at lastbiler alene
kan svinge til venstre ind fra Farum Hovedgade.
For at sikre en god fremkommelighed for lastbilerne
på Gammelgårdsvej anbefaler COWI, at der
etableres stopforbud i vejens højre side på hele
strækningen fra Farum Hovedgade til Paltholmvej.
Dette forslag forudsætter dog politiets godkendelse.
Der er desuden foretaget en støjundersøgelse der
påviser, at de vejledende støjgrænser for
virksomhedsstøj kan overholdes i forbindelse med
varelevering til dagligvarebutikken.
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Natur
Internationale
naturbeskyttelsesområder
dvs. habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder

X

Habitatområde 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og
Frederiksdal Skov og Fuglebeskyttelsesområde 209
- Furesø med Vaserne og Farum Sø er beliggende
min. 265 m syd for planområdet, og planernes
muligheder vurderes hverken direkte eller indirekte
at påvirke områderne.

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

X

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

X

Der findes ingen områder i eller omkring
planområdet der er udpeget beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

X

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

Naturbeskyttelse

Spredningskorridorer

Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering og miljørapport
Ved screeningen af forslag til Lokalplan 142 og kommuneplantillæg nr. 5 er de ansvarlige
myndigheder inden for natur, miljø, vej og statslig planlægning hørt. Sammenfattende er det Furesø
Kommunes vurdering, at planerne kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Byrådet har
derfor efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og
udarbejdes miljørapport.

44

Lokalplan 142

Redegørelse
Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017
Furesø Kommuneplan 2017 blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2017. I henhold til Lov om
planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 21.04.2018, ændrer Tillæg nr. 5 kommuneplanens
rammer for rammeområderne 1C4 – Område ved Gammelgårdsvej samt 1C5 – Farum Hovedgade
42-52 og 33-39. Kommuneplantillægget tilvejebringes sammen med Lokalplan 142.
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 1C4 – ”Område ved Gammelgårdsvej”, som udlægger området til centerformål med liberale erhverv og offentlige institutioner,
mindre service- og håndværksvirksomheder, kulturelle formål og boliger. Inden for rammeområdet
er der fastlagt en bebyggelsesprocent på maks. 30 og bebyggelse må maksimalt opgøre med 1 etage
med udnyttet tagetage.
Den resterende del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 1C5 – ”Farum Hovedgade 4252 og 33-39”, som udlægger området til centerformål med detailhandel, liberale erhverv, offentlige
formål, boliger, blandet bolig og erhverv samt restaurationsvirksomhed. Inden for rammeområdet er
der fastlagt en bebyggelsesprocent på maks. 35 for ren boligbebyggelse, og det samlede antal
etagemeter for øvrig bebyggelse må ikke overstige 45% af områdets areal som helhed.
Bebyggelsens højde må ikke overstige 1 etage med udnyttet tagetage, dog maks. 2 etager for
ejendommene Farum Hovedgade 48, 50 A, 50 B og 52. Inden for området er den maksimale
butiksstørrelse fastlagt til maks. 1.000 m² for dagligvarebutikker og maks. 500 m² for
udvalgsvarebutikker. Dog må der inden for området etableres 1 dagligvarebutik med et
bruttoetageareal på op til 2.000 m².
For rammeområde 1C5 gælder desuden særbestemmelsen – ”Særlige rammer for Farum
Hovedgadeområdet”, som beskriver principperne for arkitektur og byrum.
Med hensyn til miljøvurdering, redegørelse og forholdet til anden planlægning henvises til
Lokalplan 142.
Habitatbekendtgørelsen
Habitatområde 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og Fuglebeskyttelsesområde
209 - Furesø med Vaserne og Farum Sø er beliggende min. 265 m syd for planområdet, og
planernes muligheder vurderes hverken direkte eller indirekte at påvirke områderne.
Planerne påvirker hverken beskyttede arter direkte eller indirekte. Der er ikke i planområdet
registreret arter på habitatdirektivets bilag IV.
Fremtidige planforhold:
Kommuneplantillæg nr. 5 justerer afgrænsningen af rammeområdet 1C5, som udvides med den del
af rammeområde 1C4, der omfatter matrikel 15at Farum By, Farum. Rammeområde 1C4 reduceres
derved mens rammebestemmelserne for 1C4 fastholdes. Ved justering af rammeområdernes
afgrænsning udlægges der ingen nye rammeområder.
Ved udvidelsen af rammeområde 1C5 ændres samtidig rammebestemmelserne for
bebyggelsesprocent og etageantal. Endvidere fastlægges det, at de særlige rammer for arealerne
indenfor Farum Hovedgadeområdet ikke skal gælde for rammeområde 1C5. Ved udarbejdelse af
lokalplan 142 er der taget stilling til de særlige rammer og disse er i videst muligt omfang
indarbejdet i lokalplanen. Nedenfor ses rammeområdets ændringer med rød skrift.
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1C5 – Farum Hovedgade 42-52 og 33-39
Anvendelse

Centerformål: detailhandel, liberale erhverv, privat og offentlig service, offentlige
formål, boliger, blandet bolig og erhverv samt restaurationsvirksomhed

Bebyggelsesprocent

Højst 60 % for rammeområdet som helhed.

Etageantal

Højst 1 etage med udnyttet tagetage. På Farum Hovedgade 46, 48, 50A, 50B og 52
højst 3 etager.

Bebyggelsens
udformning

Bebyggelse samt om- og tilbygning må kun gives en udformning, der er i
overensstemmelse med områdets særlige karakter.

Særlige
bevaringsværdier

Karakteristisk bevoksning og bebyggelse af særlig arkitektonisk og/eller
kulturhistorisk værdi samt karakteristisk bebyggelse skal bevares. Områdets særlige
karakter skal fastholdes og forstærkes.
Indenfor Farum Hovedgadeområdet: De på kort 1 i Bilag A viste bygninger med
bevaringsværdi 1-4 udpeges som bevaringsværdige.

Etageareal for
butikker

For Farum Hovedgade og Frederiksborgvej (områderne 1C1, 1C2, 1C5, 1C6, 1C7
og 1C2) må det samlede maksimale bruttoareal til butiksformål ikke overstige
11.000 m2.

Maksimale
butikstørrelser

Dagligvarer: 1.000 m2 bruttoetageareal, dog 1 butik op til 2.000 m2
bruttoetageareal. Udvalgsvarer: 500 m2 bruttoetageareal.

Parkering

Der skal inden for lokalplanområdet reserveres areal til bilparkering i henhold til
følgende normer:
- 1½ p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse.
- 1 p-plads pr. 40 m² butiksareal
- 1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv

Solenergianlæg

Etablering af solenergianlæg må kun ske på en måde, der ikke anfægter hensynet til
bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

Særlige rammer for
Farum
Hovedgadeområdet

De særlige rammer for arealerne indenfor Farum Hovedgadeområdet (i Bilag A)
gælder ikke for rammeområdet.

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 byplanvedtægt.

Vedtagelse til offentlig høring

46

Lokalplan 142

Redegørelse
Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 er i henhold til planlovens § 24 vedtaget til
offentliggørelse af Furesø Byråd den xx. xx 2019.

Offentlig bekendtgørelse
Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring i perioden fra den xx. xxx
til den xx. xxx 2019.

Endelig vedtagelse
Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 er vedtaget endeligt af Furesø Byråd den xx. xx 2019.
På vegne af Furesø Byråd
Claus Torp
Direktør
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Ellen Hvidt Thelle
Centerchef
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