Kære Furesø Kommune
Vi har følgende indsigelser mod Lokalplan 140.
§ 5.10: ”….Hække, der omkranser parkeringsarealerne skal være 1 m bredde…” Ændres til: ”…Hække, der
omkranser parkeringsarealerne skal være en række hækbøg…” En meter bred hæk er en ualmindelig bred
hæk.
§ 5.13: sidste afsnit ”Øvrige cykelparkeringspladser skal etableres med mindst 2/3 af det nødvendige antal
cykelparkeringspladser pr. blok i konstruktion/beboelsesbygning indenfor byggefeltet” – Dette afsnit slettes.
Og afsnit ovenfor ændres således: ”Placering af cykelparkering på terræn skal ske med en placering som
angivet på kort 3 med plads til det nødvendige antal cykelparkeringspladser pr. blok i fritstående
cykelstativ uden overdækning eller sidebeklædning”
§ 6.16: ”Der skal i boligbloks kælder- eller stueetage etableres depotrum” – Dette afsnit slettes, da der jo pt
er etableret depotrum, efter aftale med Furesø Kommune, i hver enkelt lejlighed. Såfremt dette også skal
ændres, må depotrum nødvendigvis etableres på terræn.
§ 10.1: Regnvand første afsnit ”Der skal være etableret opsamling og genanvendelse af regnvand fra tage til
toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine” - Punktet slettes. Konstruktivt fylder det alt for meget i
teknikrummene, med specialtilslutninger, osv. Endvidere er der øget risiko for utætheder grundet de ekstra
rør med tilhørende rørsamlinger. Teknikrummene bliver endnu større, og de brugbare kvm i lejligheden
bliver reduceret. Endelig synes den samfundsmæssige gevinst, i forhold til de øgende drift- og
vedligeholdelsesomkostninger at være yderst, hvis nogen, minimale.

Kontakt mig venligst, såfremt der måtte være uklarheder eller spørgsmål til ovennævnte.
På forhånd tak.

Med Venlig Hilsen

Erland M. Jensen
Medejer, emj@dk-t.dk
Cell: +45 2371 2067

Dansk Totalentreprise, Aalborg A/S
Nibevej 2, 9200 Aalborg SV
CVR: 4023 1250

Att: Jens S Kristensen
Tak for det fremsendte.
På mødet vedrørende lokalplan 140 i mandags, fremgik det, at der var givet
byggetilladelser til tre (af de planlagte 4) blokke. Det var uklart, om den 4. blok ville
blive bygget, da den afhang af, om der var plads til cykler, depotrum, affald sortering,
mm. På den vedhæftede plan, er den sydligste blok nu ”fjernet” og lagt over som en
større blok (uden bogstavs betegnelse) på nordsiden af Garnisonsvej, som nu har 6
blokke (mod oprindeligt 5). Er det en konkret ændring i projektet? Det virker
umiddelbart som en bedre løsning end de 4 blokke presset sammen på et areal, der
er cirka halvt så stort som det nordlige areal, hvor der skulle være 5 blokke med
meget større plads mellem blokkene.
Uanset svaret, må denne mail gerne indgå som en bemærkning til lokalplanforslag
140!

Med venlig hilsen
Hans-Henrik Husen

Fra Erhvervsstyrelsen
Furesø Kommune har sendt forslag til lokalplan nr. L 140 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne i
offentlig høring i perioden 6. maj 2019 – 3. juni 2019.
Planforslaget giver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til at gøre indsigelse, men styrelsen har nedenstående
bemærkninger til lokalplanen, som det forudsættes, at Furesø Kommune forholder sig til i det endelige
planforslag.
Lokalplanen udlægger matr. nr. 98bu, område 4, som naturlandskab, men det fremgår ikke af lokalplanen at
området ligger de ydre grønne kiler og er omfattet af bestemmelser i Fingerplan 2019.
Fingerplan 2019
Forslag til lokalplaner må ikke være i strid med planlovens regler eller beslutninger (landsplandirektiver)
efter § 3, eller § 5j (om hovedstadsområdet), eller offentliggjorte forslag hertil. Det er en national interesse,
at den kommunale planlægning sker i overensstemmelse med Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets
planlægning, Fingerplanen. Som udgangspunkt kan de grønne kiler derfor ikke inddrages i den kommunale
planlægning, med mindre Fingerplanen giver mulighed for det. Det fremgår af lokalplan 140, at den er i
overensstemmelse med Fingerplanen, uden at der dog er redegjort for arealets beliggenhed i de ydre
grønne kiler. Lokalplan 140 udlægger området til naturområde. Det kan give indtryk af, arealet udlægges
som et lokalt naturområde til brug for bebyggelsens beboere. For at lokalplanen kan være i
overensstemmelse med Fingerplanen, bør det derfor synliggøres i lokalplanen, at arealet ligger i
hovedstadsområdets regionale ydre grønne kiler. Det forudsætter, at arealet ikke må få en lukket karakter
med hegning eller lignende, at lokal anvendelse ikke bør prioriteres, men at arealet bevarer en overvejende
almen rekreativ anvendelse og tilgængelighed.

Med venlig hilsen

Mette Widding Johannsen
Fuldmægtig
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog

