Sagen 18/19988
Indstillings-skema. Modtagne høringssvar – Ballerupvej 70A – ændringer af etageboligbebyggelse i landzone
Høring / naboorientering foretaget fra den 14.03.2019 til den 04.04.2019

Bemærkninger fra

Bemærkninger

Forvaltningens kommentarer

Indstilling

Danmarks
Naturfredningsforening,
Furesø afdeling

Forventer at landzonetilladelse pr. 28.04.17 overholdes mht..
Tilladelse til to ekstra boliger på tagetage uden at hæve taget
samt etablering af elevatortårn på bygningens sydfacade.
Afslag på etablering af altaner og ændring af
vinduesåbninger.

Forvaltningen vurderer, at opførelse af et større trappeog elevatortårn på bygningens østfacade medvirker til en
bedre udnyttelse af etagerne og fastholder den stramme,
aksiale facade mod Ballerupvej. Tages hæves ikke.
Forvaltningen anbefalet det trappetårn, der aftrapper
mellem 2. og 3. etage.
Etablering af to nye tagkviste på tagflade mod øst magen
til de to eksisterende på tagfladen mod vest vurderes at
være i overensstemmelse med bygningens symmetri og
fremtræden.

Det foreslås indstillet, at der
meddeles:

Positiv overfor etablering af sedumtag. Et grønt tag vil
hindre lys-refleksion og få bygningen til at synes mindre høj
og samtidigt tilbageholdes regnvand.
Forslag B med loggiakonstruktion mod sø er en bombastisk
løsning og er et indgreb i facadens udtryk.
Anlæggelsen af haveareal mod sø er ikke forligelige med
søbeskyttelseslinjen.
Opfordrer kommunen til at udarbejde en lokalplan som det
fremgår intention om jf. kommuneplanens rammeområde
21F4

Sedumtag virker fremmed for et historicistisk byggeri fra
begyndelsen af 1900-tallet og anbefales umiddelbart ikke.
Loggiakonstruktionen og havearealer mod sø (mod vest)
fremstår dominerende og er umiddelbart ikke forenelig
med hensynet til søens beskyttelse.

Tilladelse til at opføre trappe- og
elevatortårn, der aftrapper mellem 2.
og 3. etage (vignet nr. 3).
Tilladelse til etablering af dør og
adgangsvej mod vest (mod sø) fra
lejlighederne i stueetagen (vignet nr.
4). Det er en betingelse, at der ikke
etableres private eller fælles
haveanlæg
Afslag på etablering af sedumtag
Tilladelse til udvendig efterisolering,
pudsning og maling med lys nuance.

Lokalplanlægning ingen bemærkninger.
Tilladelse til at etableres to tagkviste
mod vest (sø) i tagfladen med samme
udformning som de to eksisterende
tagkviste i den vestvendte tagflade
(se reference på vignet nr. 4 og 5)
Tilladelse etableres to kviste i
tagfladen mod øst (væk fra sø)
Tilladelse til at udskifte de
eksisterende vinduer med
opsprossede vinduer i stil med de
originale. Det er en betingelse, at nye
vinduer udføres i træ
Afslag på etablering af loggia på
bygningens facade mod vest (sø)
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Afslag på etablering af altaner på 1.
og 2. etage (vignet nr. 4 og 5)
Afslag på etablering af kviste i
facadelinjen på tagetagen mod vest
(sø), (vignet nr. 4 og 5)
Afslag til etablering af haveareal
mod vest (sø)
Furesø By og Land

Positiv overfor renoveringsprojektet.
Landzonetilladelsen overholdes mht. bygningens højde,
vinduesåbningernes størrelse og forbuddet mod altaner

Se venligst ovenfor

Se venligst ovenfor

Furesø Kommune, som
grundejer (skov og sø)

Ingen bemærkninger

-

-

Høringssvar vedr. Ballerupvej 70A, sagen 18/19988.

