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Forord
Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I henhold til planloven må der ikke etableres 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 123 fastlægger bestemmelser for bebyggelse med 36 almene seniorboliger, tilhørende
fælleshus og fællesareal på det grønne område umiddelbart syd for Langhuset. Lokalplanen skal ligeledes sikre at bebyggelsen indpasses i de omkringliggende omgivelser, samt er i stand til at håndtere eventuelle skybrudshændelser.
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan 123 – Ydungård Seniorbofællesskab
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 05.01.2018 fastsættes herved følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område.

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
At muliggøre opførelsen af ca. 36 tæt-lav
boliger med fællesbygning og dertilhørende
fælles friarealer.
At sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet fremtræder med et fælles udtryk med
hensyn til materialer, farver, proportioner
og arkitektur.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på
Kort 1 og omfatter dele af ejendommen
3fg, Ll Værløse By, Værløse.

2.2

Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i byzone

§ 3 Anvendelse
Lokalplanområdet
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse
samt tilhørende fælleshus i højest 1 etage.
Boliger må kun anvendes til helårsbeboelse.

3.2

Uanset ovenstående må der opføres transformerstationer samt andre mindre tekniske
anlæg til sikring af den sædvanlige forsyning.
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§ 4 Udstykning
4.1

Området kan udstykkes i én sammenhængende matrikel for hele området efter princippet vist i Kort 1 jf. lokalplanafgrænsningen.

Ad 4.1 Kort 2 viser, at hver boligenhed
anlægges ved et byggefelt med tilhørende haveareal.

Lokalplanområdet kan også udstykkes i de
enkelte boligenheder jf. Kort 2.

§ 5 Veje, stier og parkering
Veje
5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun
etableres fra Lille Værløsevej som angivet
på Kort 2

5.2

Internt vejareal og parkering skal udlægges
med et forløb og en udstrækning i princippet som vist på Kort 2

Se nærmere i redegørelsen om anlæg af veje mv. jf. vejlovgivningen.

Stier
5.3

Inden for området udlagt til fælles friarealer, jf. Kort 2, må der etableres stier for gående i nødvendig omfang til afvikling af
den interne færdsel. Stierne må kun etableres med en bredde på mindst 1,5 m og må
kun anlægges i et materiale, der er egnet til
færdsel for personer med handicap.
Parkeringsareal nord for bebyggelsen

5.4

Der skal udlægges 37 parkeringspladser i
området der er udlagt til parkering på Kort
2
Parkeringspladser udlagt nord for bebyggelsen skal anlægges med en bredde på
mindst 2,5 m, en længde på mindst 5 m og
et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af parkeringspladserne.
Parkeringspladser skal etableres med fast
underlag.
Parkering internt i bebyggelsen
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Der skal yderligere oprettes 19 parkeringspladser internt i bebyggelsen.
14 af disse parkeringspladser skal anlægges
efter princippet på Kort 2. 2 af disse skal
etableres som handicapparkeringspladser.
De resterende 5 parkeringspladser kan etableres i forbindelse til den enkelte boligenhed på arealet mellem vejen og boligerne, dog ikke på arealer der på Kort 2 er
markeret som grønt område.
Parkeringspladser udlagt internt i bebyggelsen skal anlægges med en bredde på mindst
2,5 m, en længde på mindst 5 m og et manøvreareal på mindst 7 m i forlængelse af
parkeringspladserne.
Længdeparkeringspladser skal uanset ovenstående anlægges med en bredde på mindst
2,8 m, en længde på mindst 5 menter og et
manøvreareal på mindst 2 menter i forlængelse af hver plads. Manøvreareal må være
fælles for to pladser.
Handicapparkeringspladser skal etableres
med en bredde på mindst 3,5 m.
Parkeringspladser skal etableres med fast
underlag.

§ 6 Ledningsanlæg
6.1

Ledningsanlæg må kun fremføres som
jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1

8

Det samlede etageareal for bebyggelsen må
maksimalt være 3385 m² eksklusiv småbyggeri
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Ny bolig bebyggelse skal placeres inden for
de i Kort 2 indtegnede byggefelter benævnt
A fordelt på maksimalt 36 boliger.
Boligerne skal forskydes med minimum
0,75 m pr 3 boligenheder.
Der må uden for de udlagte byggefelter i
tilknytning til den enkelte boligenhed opføres 1 skur i boligenhedernes forhave ud
mod fællesarealet på maksimalt 10 m²

7.2

Der må etableres et fælleshus inden for
byggefelt B angivet på Kort 2
Fælleshuset må have et maksimalt omfang
på 225 m².

7.3

Boligbebyggelsen må maksimalt opføres i 1
etage med en maksimal højde som ikke må
oversige 4,5 meter målt fra terræn.
Fælleshuset må maksimalt opføres i 1 etage
med en maksimal højde på 6,25 meter målt
fra terræn

§ 8 Bebyggelsens udseende
8.1

Alle beboelsesbygninger inden for lokalplanområdet skal have en ydre fremtræden,
hvor materialer og farvesætning fremstår
som en harmonisk helhed og udtrykker arkitektonisk kvalitet.
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Alle facader på beboelsesbygninger skal
fremstå som hvide pudsede momentvis afbrudt af partier i tegl.
Alle døre og vinduer på beboelsesbygninger inden for lokalplanområdet skal fremstå
i samme materiale(-r) og med samme farve.
Tagvinduer og ovenlys må kun etableres
som plane vinduer, der følger taghældningen og flugter med tagfladen.
Alle tage på beboelsesbygninger skal udføres med ensidet hældning og fremstå ens
med samme hældning og må udføres i enten tegl, tagpap, sedum eller græstørv.

8.3

Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer med et glanstal over 15
målt efter Teknologisk Instituts metode.
Solenergianlæg må kun fremstå med antirefleksbehandlet glas, og må kun etableres
som en integreret del af bygningens tag eller være tilpasset bygningens facader og ikke give refleksioner der medfører gener for
omgivelserne.

Ad 8.3 Måling af glanstal (Teknologisk
Institut):Der sendes en lysstråle i
en vinkel på 60 grader på teglstenen. En fotocelle måler det lys, der
kastestilbage. Glanstallet er udtryk
for, hvor mange promille af lyset,
der tilbagekastes fra denne vinkel.
Det vurderes, at tagmaterialer med
glanstal over 15 kan give væsentlige gener fra refleksion.

Der må ikke opsættes paraboler på bygningerne.
8.4

Udvendige bygningsdele må ikke udføres i
kobber eller zink, herunder også tagrender,
nedløbsrør, inddækninger eller skotrender.
Der må ikke etableres skorstene på boligerne inden for lokalplanområdet.
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Ad. 8.4 Begrundelsen for forbuddet mod
brug af kobber er, at frigivelse af
kobber kan skade miljøet i søer og
vandløb.
Røg fra brændeovne og pejse er en
udbredt kilde til gener lokalt. Derfor muliggør lokalplanen ikke skorstene.
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§ 9 Ubebyggede arealer
9.1

Ubebyggede arealer skal fremtræde med et
ordentligt og rydeligt udseende, og udendørs oplagring, herunder henstillen af kølbåde og uindregistrerede køretøjer, må ikke
finde sted.

9.2

Fælles friarealer angivet på Kort 2 skal
fremstå som et grønt og åbent område og
beplantes med træer.
Øvrige fællesarealer mellem vej og boligenheder må belægges således at der skabes et fælles byrumsareal til intern færdsel.

Ad 9.2 Områder som at angivet med grønt
på Kort 2 skal således holdes grønne.

Muligheden for at belægge områder med fliser forhindrer ikke yderligere grønne tiltag.

Der må på friarealerne ikke belægges med
asfalt.
9.3

Ubebyggede arealer i tilknytning til den
enkelte bolig skal fremstå og holdes som
have.
Hegning skal hovedsagligt udføres som levende hegn. Der tillades dog enkelte faste
afskærmninger mellem naboer i boligenhedernes forhaver.
Der skal på de fælles friarealer indrettes
forsinkelsesbassiner til lokal håndtering af
regnvand i overensstemmelse med principperne vist på Kort 2.

9.4

Der må i forbindelse med fælleshuset anlægges to udendørs terrassearealer uden
overdækning jf. Kort 2.
Skiltning

9.5

Skiltning ud over almindelig navne- og
husnummerskiltning må ikke finde sted.
Terrænregulering
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Der må i lokalplanområdet makismalt foretages terrænændringer på ca. +/- 2,5 meter
efter en samlet plan således at terrænhældninger ikke overstiger 1:20 på området
færdselsarealer af hensyn til beboernes tilgængelighed til boligerne.
Terrænreguleringen skal derudover sikre
tilvejebringelsen af regnvandsbassiner, der
skal placeres efter principperne i Kort 2.

9.7

Der må i forbindelse med denne terrænregulering indrettes terrænmure inden for et
område maksimalt 2.5 meter fra skel.
Terrænmurenes højde må ikke overstige 1,5
meter.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen
10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før vej,
vendeplads og parkeringspladser er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne herom i § 5.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det
er indrettet forsinkelsesbassiner til lokal
håndtering af regnvand jf. § 9.3.
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§ 11 Retsvirkninger
11.1

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.
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.

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
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Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom,
der tilhører private, eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at
give dispensation fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene til lavenergibebyggelse.
Erstatning
Lokalplaner der udlægger arealer til offentlige formål.
Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom,
der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
Lokalplaner kan bestemme, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

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

§ 12 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
12.1

14

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

De omtalte ”visse forudsætninger”
består i, at planforslaget er overensstemmende
med kommuneplanen, at
der ikke er tale om at påbegynde et
lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en offentlig myndighed.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage
ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag,
jf. § 27, stk. 3 i planloven.
Ændringer i planforslaget,
der fører til, at planforslaget helt
skifter karakter således, at der reelt
foreligger et nyt planforslag, kræver
efter planlovens § 27, stk. 3, at der afholdes en ny offentlighedsfase om lokalplanforslaget.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse/høring
Forslag til Lokalplan xxx blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den x.xxxxx 201x.
Forslag til Lokalplan xxx blev offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 201x med en høringsperiode indtil den x.xxxxx 201x.

Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplan xxx er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den x.xxxxx 201x.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Lokalplan xxx er offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 201x.
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Kort
Koordinater til lokalplangrænse og til delområder
Skemaet herunder rummer koordinater til de dele af lokalplangrænsen, som ikke følger matrikelskel.
Koordinaterne (x og y) er angiver i det danske kordinatsystem UTM Zone 32 Euref89.
X

Y

Vedr. matrikelnummer

Lokalplangrænse
710.790,7912

6.186.865,09

3fg

710.792,0628

6.186.847,941

3fg

710.892,0553

6.186.845,013

3fg

710.893,0668

6.186.831,29

3fg

710.920,636

6.186.832,947

3fg

Koordinaterne kan angives på flere måder. Enten i en tabel eller på et kort (f.eks. kort 2).
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål.
Lokalplan 123 er tilvejebragt på baggrund af DAB’s ønske om at etablere 36 nye almene ældreboliger i området syd for Langhuset. I overensstemmelse med Furesø Kommunes strategi for fremtidens
boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse er dette ønske blevet imødekommet.
Formålet med Lokalplanen er derfor at skabe rammerne for et nyt seniorbofællesskab

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet henligger i dag som et grønt område i forbindelse med Vesterbo (Langhuset) på
Kirke Værløsevej. Lokalplanen afgrænses som vist på Kort 1. Området er beliggende i byzone og
har tidligere været bebygget med en byggelegeplads.
Lokalplanområdet dækker et areal på 16.500 m² +/- 5 % og omfatter en del af matr. nr. 3fg, Ll Værløse By, Værløse. Syd og vest for lokalplanområdet findes parcelhusbebyggelsen Søndergårdskvarteret som nærmeste nabo.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger området til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse. Der må opføres
36 boliger på maksimalt 120 m² i højst 1 etage. Bebyggelse skal opføres inden for fastlagte byggefelter. Beboelsesbygninger og skure i forhaverne skal hver især gives en ensartet fremtræden
med hensyn til materialer, farver og arkitektur.
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser om materialetyper, men at de skal være ens og i samme
farve. Kommunen har ikke vurderet, at der er grund til at fastsætte bestemmelser om bestemte materialetyper, da de omgivende boligbebyggelser er meget forskellige både materiale- og farvemæssigt.
Vejadgangen til området ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet fra Kirke Værløsevej. Bilparkeringen skal primært foregå på et samlet parkeringsareal mellem Kirke Værløsevej og bebyggelsen med mulighed for enkelte parkeringspladser inde i selve bebyggelsen af hensyn til gangbesværede beboere. For at sikre, at området får en grøn karakter både internt og i forhold til omgivelserne indeholder lokalplanen bestemmelser om levende hegn, samtidig med at dele af de interne friarealer skal holdes grønne og beplantes med træer.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2017 – 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. Landsplandirektivet opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det
indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Hovedparten af 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.
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Redegørelse
Lokalplan 123 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2017.
Furesø Kommuneplan 2017
Området er i kommuneplanens rammedel beliggende i bydel 11,
Værløse og omfatter rammeområdet 11B1, Vesterbo.
Lokalplan 123 er i overensstemmelse med nedenstående rammer,
hvilket også betyder, at Lokalplanen skal sikre de eksisterende
kvaliteter ved det fælles friareal som de nye boliger skal bygges
på.
Kommuneplanens specifikke rammer for de berørte områder er
gengivet på denne side.
Lokalplan 123 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og
rammeområde 11B1.
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Arkitektur- og byrumsstrategi
Byrådet vedtog den 26. marts 2015 et forslag til ”Grundlag for strategi for arkitektur og byrum”.
Projektet er vurderet i forhold hertil ud fra målet om at styrke kommunens arkitektur og byrum i
forhold til identitet, kvalitet og funktion. Der er i lokalplanforslaget bestemmelser, som skal sikre, at
bebyggelsen udformes med vægt på at skabe gode rammer for fællesskaber i samspil med omgivelserne, og at nybyggeri i skala harmonerer med de eksisterende boligbebyggelser, der omgiver lokalplanområdet.
Planforslagets bestemmelser om den ny bebyggelses arkitektoniske udtryk og materialevalg
tillader, at seniorbofællesskabet kan få en ensartet fremtoning og derved udadtil markere, at
der her ikke bare er tale om en ”normal” boligbebyggelse men om et særligt bofællesskab.
Zoneforhold
Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Varmeforsyning
Furesø Kommune har i 2011 vedtaget en strategisk energiplan, der ikke lægger op til ændringer i
områdets energiforsyning. For lavenergibyggeri er der ingen tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Miljøforhold
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.
Der er ikke konstateret jordforurening på lokalplanområdet.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af
grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner.
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv. Lokalplanen sikrer renovationsforholdende ved en angivelse af område til renovation og affald jf. Kort 2
Spildevandsplan og afløbsforhold
Efter spildevandsplanen skal regnvand og spildevand holdes hver for sig. Det tilstræbes generelt, at
regnvand i videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives, genanvendes eller tilbageholdes i regnvandssøer eller -bassiner. Furesø Kommune tillader dog ikke
nedsivning i/på forurenede lokaliteter.
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Det er sikret i lokalplanen at området leder regnvand til
et antal regnvandssøer med henblik på størst mulig nedsivning og forsinkelse. Regnvandssøerne har overløb til
regnvandsledninger uden for lokalplanområdet. Regnvandssøerne indgår tillige som et rekreativt naturelement
i tilknytning til områdets øvrige naturtyper.

Bæredygtighed i øvrigt
Furesø Kommune har vedtaget nogle krav til bæredygtighed i lokalplaner. Kravene omfatter en række
forhold, som, idet omfang de er relevante i dette område, er kommenteret i forhold til lokalplanen i
skemaet herunder.
Krav der skal gælde i alle Furesø Kommunes
nye lokalplaner

Forhold som skal sikres via lokalplanbestemmelser, i det omfang det er relevant

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer
at der terrænreguleres efter en samlet plan, som
muliggør, at bebyggelsen overholder Furesø
Kommunes tilgængelighedskrav.
I områder, der bebygges eller befæstes, skal regnDer er i lokalplanen bestemmelser der sikrer, at
vandet så vidt muligt håndteres lokalt, og være syn- lokal afledning af regning foregår via en række
ligt i bybilledet og i naturen.
forsinkelsesbassin, som samtidig sikrer et blåt
element i områdets fælles friarealer.
De maksimale afløbskoefficienter i kommunens
Lokalplanen ændrer ikke spillevandsforholdene
spildevandsplan skal sikres overholdt.
for området.
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet med
henblik på at undgå oversvømmelse og med henblik på sikring af landskabet.

Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser for tæt-lav
bebyggelse med høj tæthed, som dog indeholder
krav om visse grønne strøg, der skal sikre indpasning i det omkringliggende område.
Lokalplanen indeholder bestemmelser, som begrænser belysning til enkelte interne gadelamper

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

Lokalplanen lægger op til, at bebyggelsen sluttes
til den kollektive forsyning, men forhindrer samtidig ikke muligheder for vedvarende energi.

Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald, herunder
genanvendelige affaldsfraktioner og storskrald.

Lokalplanen sikrer et område i nærheden af parkeringspladsen til affaldshåndtering.

Vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler og
cykler skal prioritere gående, cyklister og kombinationsrejsende.

Lokalplanen sikrer et område til den primære parkering. Ud over enkelte interne parkeringspladser,
vil den interne biltrafik være minimal.

Bygningstætheden skal være stor med henblik på
en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af
bebyggelsens påvirkning af landskabet.
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For at mindske forurening af grundvand samt søer,
vandløb og vådområder bør bygningselementer af
zink og kobber ikke anvendes.

Lokalplanen indeholder forbud mod udvendige bygningselementer af kobber og zink.

Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye boliger.

Lokalplanen indeholder forbud mod at etablere skorstene på ny bebyggelse.

Lovkrav til bæredygtighed i lokalplanlægning er ikke gentaget i kommunens krav ovenfor. Eksempelvis fremgår det ikke, at der er lovkrav om, at en lokalplan skal indeholde bestemmelse om, at et
støjbelastet areal ikke må tages i brug til støjfølsom arealanvendelse, før grænseværdierne for støj er
overholdt.
Alle lokalplanbestemmelser skal have hjemmel i planlovens § 15. Alle lokalplanbestemmelser skal
desuden have planlægningsmæssigt relevant begrundelse og arealrelateret karakter inden for de
hensyn, som lovligt kan varetages. Disse hensyn er funktion, arkitektur, klimatilpasning og forebyggelse af forurening.

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. Naturstier må dog kun etableres under hensyn til områdets naturinteresser og
forudsætter tilladelse efter naturbeskyttelsesloven i det omfang de berører beskyttede naturtyper.
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Miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. 448 af 10. maj 2017), 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
3 eller 4, 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.
Ifølge § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller
alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de
må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Da nærværende planforslag omfatter 16.500 m², vurderes det, at planforslaget omfatter et mindre
område på lokalt plan.
Nærværende lokalplanforslag er ikke omfattet af bilag 3 og 4. Nærværende lokalplanforslag giver
dog mulighed for øvrige anlægsprojekter, og ifølge § 3, stk. 1, nr. 3 skal sådanne planer kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Planforslaget påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
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, bilag 2, se nedenstående screeningsskema.

Screening af forslag til Lokalplan 123
Titel

Lokalplan 123, Seniorbofællesskabet Ydungård

Beskrivelse af planen

Planerne skal muliggøre opførsel af 36 tæt-lav boliger midt i Værløse på mellem 65 og 120 m² med tilhørende parkering, fælles friarealer og regnvandshåndteringprojekt.

Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

Er planerne omfattet af lov
om miljøvurdering af planer
og programmer, bilag 3
og/eller 4?
Kan planerne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?
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X

X

Forslaget til lokalplan 123 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, befinder sig
i fugleflugt ca. 1,1 km nord for lokalplanområdet. Det vurderes at lokalplanen ikke påvirker dette område.
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Redegørelse

Bemærkninger

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

X

Lokalplanen forudsætter ingen ændringer af andre
planer eller projekter. Klimatilpasningen er koordineret med Søndergårdskvarteret klimaprojekt, men
har ingen direkte påvirkning herpå.

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 et mindre boligområde i tilknytning til et eksisterende byområde.

Bymiljø

X

Planerne påvirker kun det bestående bymiljø i ubetydelig grad.

Bygninger

X

Der er ingen eksisterende bygninger i området.

Fortidsminder

X

Der er ingen fortidsminder i området.

Svage grupper f.eks. handicappede

X

Svage grupper vurderes ikke at være berørt af planlægningen. Fodgængerarealer skal, hvor det er muligt, etableres med fast belægning 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 ikke områdeklassificeret. Der er ikke
registreret jordforurening indenfor området. Der er
ikke følsom anvendelse af området i dag.

By- og kulturmiljø

Befolkningens sundhed /
sikkerhed

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning
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Vand
Grundvandsforhold

N

I
X

P

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

Trafik
Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed

X

Planen vil give mulighed for flere boliger i området
med deraf følgende øgede trafikmængder. Hermed
vil trafikken på adgangsvejen Kirke Værløsevej
øges en lille smule.
Det vurderes, at stigningen i trafikbelastningen ikke
vil være af væsentlig betydning, og at trafikafviklingen inden for området og i nærområdet derfor kun
bliver påvirket i mindre grad.

Natur
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

X

Nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca.
1,1 km nord for planområdet. På grund af afstanden
til området vurderes der hverken at ske en direkte
eller en indirekte påvirkning området.

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

X

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

Naturbeskyttelse

X

Der forefindes ingen beskyttede naturtyper inden for
lokalplanområdet.

Spredningskorridorer

X

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

Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering og miljørapport
Ved screeningen af Forslaget til Lokalplan 123 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. Konsekvenserne omfatter alene en mindre stigning i den lokale trafik. Byrådet har derfor efter lovens § 4 truffet afgørelse om, at der ikke skal
gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.
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