LOKALPLAN 125

Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum

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, medmindre
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 bilagsdelen ”Redegørelse” bagest i hæftet. I bilagsdelen 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 evt. skal indhentes fra andre myndigheder,
før lokalplanen må realiseres.
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Denne lokalplan fastlægger, hvor og hvordan der må opføres en boligbebyggelse på Hjortefarmen Korsbjergpark - i Farum Nordby. Området er tidligere landbrugsland og henligger ubebygget bortset fra gården Korsbjerghave med tilhørende bygninger. Lokalplanområdet er på luftfotoet herunder
vist med gul indramning.

Lokalplanen er udarbejdet af Furesø Kommune, og rettighederne til kort / foto tilhører kommunen.
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Lokalplan 125
Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum

I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i § 2
nævnte område i Furesø Kommune.

§1

Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:
at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til
boligformål i form af tæt lav bebyggelse samt
etagebebyggelse med tilhørende fælleshus,
at regulere bebyggelsens omfang og placering
så det bl.a. sikres, at levevilkårene for de truede
dyrearter, der forekommer i området, og som figurerer på EU-habitatdirektivets liste, ikke forringes,
at sikre, at ny boligbebyggelse i lokalplanområdet fremtræder med et fælles udtryk med hensyn
til materialer, farver, proportioner og arkitektur.

§2

Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kort 1
og omfatter ejendommen matr.nr. 35a Farum
By, Farum, samt alle parceller, der efter den 1.
august 2015 udstykkes i området.

2.2

Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i
byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse og etagehusbebyggelse samt tilhørende fælleshus - alt
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Ad 3.1 Uanset lokalplanens bestemmelser
er det umiddelbart tilladt at drive
eget erhverv i egen bolig, når virksomheden drives af personer, som

i højst to etager. Boliger skal anvendes til helårsbeboelse.

Arealet med signaturforklaringen ”Naturområde” jf. kort 2 må kun henligge som naturområde
og som sådant anvendes som friareal.

3.2

Uanset ovenstående må der opføres én transformerstation samt andre mindre tekniske anlæg
til sikring af den nødvendige forsyning, jf. § 7.7.

§4

Udstykning og lignende

4.1

Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning
må kun finde sted således, at hver bolig kan
etableres som en ny, selvstændig ejendom, hvis
skel følger boligenhedens afgrænsning mod
vej/sti, fællesarealer og tilstødende boligenheder.
Der må ske selvstændig udstykning af områder
til fællesfaciliteter – herunder fælleshus og legeplads.

§5

Vejforhold og parkering

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Korsbjerghave / Korsbjergvænge som
angivet på kort 2.

5.2

Vejareal til intern færdsel og parkering skal udlægges med et forløb og en udstrækning i princippet som vist på kort 2 – angivet med signaturforklaringerne ”Vej” og ”Parkering”.
Vejarealet inddeles i 3 strækninger benævnt AB, B-C, og D-E som vist på kort 2. Hver af
strækningerne skal anlægges efter de principper
for vejprofiler for den pågældende strækning,
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bebor den pågældende ejendom, og
virksomheden drives uden ansatte eller medhjælpende uden for husstanden, og virksomheden drives på en
sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke brydes,
og virksomheden ikke medfører
ulempe for de omboende.
Dyrearterne spidssnudet frø og stor
vandsalamander, som forekommer
inden for lokalplanområdet, er beskyttet af EU-habitatdirektivet. Fastlæggelsen af anvendelsen af naturområdet som friareal skal sikre levevilkårene for disse dyrearter.

Ad 4.1 Udstykning betyder etablering af
nye, selvstændige ejendomme.
Ved arealoverførsel forstås overførsel af areal fra en eksisterende ejendom til en anden eksisterende ejendom.
Ved sammenlægning forstås sammenlægning af to eller flere ejendomme til én ejendom.
Ved boligenhed forstås den enkelte
bolig med dertil hørende private friarealer og private småbygninger
som eksempelvis udhus.

som fremgår af kort 3.
I det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet skal
der etableres vendeplads som angivet på kort 2
(dimensioner ca. 18 m x 18 m).
Vejstrækningerne A-B og B-C samt vendepladsen må kun anlægges i fliser og/eller asfalt, jf.
dog § 5.3 vedrørende parkeringspladser.
Vejstrækningen D-E må kun anlægges i fliser.
Dog må op til halvdelen af bredden (max. 1,5
m) anlægges i græsarmeringssten.
5.3

Der skal etableres 1½ bilparkeringsplads til hver
bolig, der opføres inden for lokalplanområdet.
Mindst to af bebyggelsens samlede antal pladser
skal udformes, så de kan anvendes af personer
med handicap. Parkeringspladserne, må kun
placeres i princippet som vist på kort 2.
Bilparkeringspladser skal for så vidt angår vinkelparkering (vejstrækningen A-B, jf. kort 2)
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. Handicapegnede bilparkeringspladser skal
etableres med en bredde på mindst 3,5 m.
Bilparkeringspladser skal for så vidt angår
længdeparkering (vejstrækningen B-C, jf. kort
2) anlægges med en bredde på mindst 2,8 m, en
længde på mindst 5 m og et manøvreareal på
mindst 2 m i forlængelse af hver plads. Manøvreareal må være fælles for to pladser.
Ved etablering af 45 bilparkeringspladser, må
op til 15 af pladserne etableres i græsarmering.
Parkering i øvrigt må kun etableres i fliser
og/eller asfalt. Handicapegnede bilparkeringspladser må kun etableres i fliser og/eller asfalt.

5.4

Inden for området udlagt til fælles friarealer, jf.
kort 2, må der etableres/anlægges stier for gående i nødvendigt omfang til afvikling af den interne færdsel, herunder i tilknytning til adgangen til de enkelte boliger og til fælleshuset. Stierne må kun etableres med en bredde på mindst
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Ad 5.3 Ved opførelse af 30 boliger skal der
således etableres i alt mindst 45 bilparkeringspladser, og 2 af disse skal
udformes, så de kan anvendes af
personer med handicap.

1,5 m og må kun anlægges i et materiale, der er
egnet til færdsel for personer med handicap.

§6

Ledningsanlæg

6.1

Ledningsanlæg må kun fremføres som jordkabler.

§7

Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Inden for lokalplanområdet må der kun opføres
beboelseshuse med i alt op til 30 boliger samt ét
fælleshus.
Herudover må der etableres udhuse, drivhuse,
legehuse og overdækninger (herunder carporte)
samt anlæg til affaldshåndtering og anlæg til
håndtering af regnvand i overensstemmelse med
nedenstående bestemmelser.

7.2

Boliger inklusive fælleshus må ikke overstige et
samlet etageareal på 3.000 m2.

Ad 7.2 Arealer af carporte, småbygninger
og overdækninger mv., jf. § 7.3 og
7.6 indgår ikke i beregningen af de
3.000 m2 etageareal.

7.3

Der udlægges byggefelter som vist på kort 2.
Bebyggelse må kun opføres inden for de udlagte
byggefelter, jf. dog nedenstående samt § 7.7.

Ad 7.3 Begrebet ”bebyggelse” omfatter alle
former for byggeri og overdækninger mv.

Uanset ovenstående må bebyggelse og anlæg til
områdets affaldshåndtering samt anlæg til håndtering af regnvand opføres/etableres uden for
byggefelterne.
Endvidere må der uden for byggefelterne etableres overdækning i form af carport og kun til én
bilparkeringsplads pr. bolig og kun for så vidt
angår vinkelparkeringspladserne, jf. § 5.3.
Uanset ovenstående skal naturområdet, jf. kort 2
friholdes for enhver form for bebyggelse og anlæg.
7.4

Boligbebyggelse og fælleshus må kun opføres i
højst 2 etager og med de på byggefelterne angivne gulvkoter +/- 25 cm, jf. kort 2. Bygnings-
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Ved opførelse af 30 boliger må der
således etableres op til 30 carporte –
men kun i forbindelse med vinkelparkeringen, som skal etableres mod
nord på den øst-vest-gående vejstrækning A-B, jf. kort 2 og kort 3.
Bestemmelsen betyder, at der ikke
må etableres carporte i forbindelse
med længdeparkeringen.

Ad 7.4 Måling af højder sker fra niveauplaner, der er lig med gulvkoten, til bebyggelsens højeste punk, jf. bygningsreglementet.

højden (eksklusive skorstene, ventilationshætter
og lignende) må ikke overstige 10 m. Antenner
til modtagelse af radio- og Tv-signaler må gives
en større højde, dog maksimalt 1,5 m over tagfladen.
7.5

Bebyggelse må opføres i skel mod nabo, jf. dog
§ 7.3 om placering af bebyggelse.

Ad 7.5 Begrebet ”bebyggelse” omfatter alle
former for byggeri og overdækninger mv.

7.6

Inden for de i § 7.3 fastlagte byggefelter må der
kun opføres/etableres småbygninger mv. i form
af udhuse, drivhuse, legehuse og overdækninger
efter nedenstående retningslinjer:

Ad 7.6 Lokalplanen fastsætter ikke yderligere bestemmelser om højde- og afstandsforhold for de nævnte småbygninger mv., og der gælder derfor
de almindelige regler i bygningsreglementet.

•

•

•

I tilknytning til hver bolig må der kun opføres ét udhus på højst 8 m2. Herudover må
der til hver bolig opføres mindre drivhuse
og legehuse på i alt højst 9 m2.
I tilknytning til hver bolig må der kun etableres overdækninger i et omfang af højst 10
m2 terrasseoverdækning samt 3 m2 cykeloverdækning i tilknytning til udhuset.
I tilknytning til fælleshuset må der kun opføres ét udhus på højst 40 m2 samt kun etableres terrasseoverdækning i et omfang af
højst 60 m2.

7.7

Uden for de i § 7.3 fastlagte byggefelter, men
ikke inden for det fastlagte naturområde, jf. kort
2, må der kun opføres én højst 6 m² stor og 1,5
m høj transformatorstation til lokalplanområdets
tekniske forsyning.

§8

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Den enkelte bygning såvel som den samlede
bebyggelse skal have en ydre fremtræden, hvor
proportioner, bebyggelsesformer, materialer og
farvesætning fremstår som en harmonisk helhed
og udtrykker arkitektonisk kvalitet.
Facader på beboelsesbygninger og fælleshus inden for lokalplanområdet må kun fremstå i:
- murværk i blank mur i lyse gule/lyse sandfarvede mursten i tegl,
- pudset/filtset mur eller andet pudset/filtset
ydervægsmateriale i ovennævnte farver,

8

- skifer og anden facadeplade (ex. fibercement) i
grå nuancer,
- træ,
jf. dog § 8.4.
Alle facader på beboelsesbygninger inden for
lokalplanområdet skal fremstå med samme materiale(-r).
Ingen udvendige bygningsdele som f.eks. inddækninger og nedløbsrør må udføres i kobber.
8.2

Alle døre og vinduer på beboelsesbygninger inden for lokalplanområdet skal fremstå i samme
materiale/-r og med samme farve.

8.3

Tage på beboelsesbygninger og fælleshus må
kun udføres som sadeltag (heltag) uden valm
med en rejsning på ikke over 30 grader, fladt
tag/built-up tag, pulttag (halvtag) og dobbelt
halvtag.
Som tagmateriale på beboelsesbygninger og
fælleshus må kun anvendes tagsten i rød eller
mørk grå/sort tegl eller beton, tagpap, skifersten
og cementfiberplader. Reflekterende tagmaterialer med glanstal over 20 målt efter Teknologisk
Instituts metode, må ikke anvendes.

Ad 8.1 Begrundelsen for forbuddet mod
brug af kobber er, at frigivelse af
kobber kan skade miljøet.

Ad 8.3 Måling af glanstal (Teknologisk Institut):
Der sendes en lysstråle i en vinkel
på 60 grader på ex. teglstenen. En
fotocelle måler det lys, der kastes
tilbage. Glanstallet er udtryk for
hvor mange promille af lyset, der
tilbagekastes fra denne vinkel.

Alle tage på beboelsesbygninger inden for lokalplanområdet skal have samme tagform og
evt. hældning og skal fremstå med samme materiale.
Tagvinduer og ovenlys på al bebyggelse må kun
etableres som plane vinduer, der flugter med
tagfladen.
Uanset ovenstående må tag på al bebyggelse inden for lokalplanområdet fremstå som beplantede tage.
Synlige tagrender må kun være ufarvet zink eller stål.
8.4

Beboelsesbygninger og fælleshus må forsynes
med solfangere/-celler/-paneler, når de etableres
som en integreret del af bygningens tag eller er
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Ad 8.4 At skulle udføres som en integreret
del af bygningens tag betyder f.eks.,
at solceller ikke må etableres som et
selvstændigt anlæg placeret oven på

tilpasset bygningens facader og ikke giver refleksioner, der medfører gener for omgivelserne.
8.5

Udhuse, der opføres i tilknytning til den enkelte
bolig, jf. § 7.6, 1. punkt, skal fremtræde med
ens facader og tage og i samme materiale/-r og
med samme farve.

8.6

Overdækninger, der etableres i tilknytning til
den enkelte bolig, jf. § 7.6, 2. punkt, skal fremstå i ens materialer.

8.7

Alle carporte inden for lokalplanområdet skal
fremtræde ens/med samme konstruktion i samme materiale/-r og med samme farve.

taget, men skal være nedfældet i tagfladen.

Alle carporte skal opføres i en åben og let konstruktion, dvs. med alle fire sider åbne.

§9

Ubebyggede arealer og beplantning

9.1

Ubebyggede arealer skal fremtræde med et ordentligt og ryddeligt udseende, og udendørs oplagring, herunder henstillen af kølbåde og uindregistrerede køretøjer, må ikke finde sted.
Køretøjer med en totalvægt på mere end 3.500
kg. må ikke parkeres inden for lokalplanområdet.

9.2

Belægninger på opholdsarealer etableret i forbindelse med den enkelte bolig og fælleshuset
må kun udføres i nedsivningsegnede materialer.

9.3

Inden for områderne udlagt til vej, parkering og
fælles friareal, jf. kort 2, må der kun ske terrænregulering på højst plus minus ½ meter.

9.4

For alle ubebyggede arealer, der tjener som adgangs- og tilkørselsarealer gælder, at terrænhældninger ikke må overstige 1:20.

9.5

Terrænforskelle i øvrigt må kun afvikles som
skrænt med et fald ikke stejlere end 1:2.
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Ad 9.2 Nedsivningspotentialet i lokalplanområdet er rigtigt godt, hvorfor
overfladevand skal håndteres på
grunden f.eks. ved nedsivning af tagvand i regnvandsbede og nedsivning
af vejvand i grøfter med filtermuld.

9.6

Inden for naturområdet, jf. kort 2, må der ikke
opføres nogen form for anlæg eller bebyggelse,
og der må ikke ske terrænregulering.
De inden for naturområdet beliggende vandhuller og vådområder skal bevares.
Inden for naturområdet må ny beplantning etableres i form af spredte grupper af hjemmehørende arter af løvfældende træer og buske, og der
må etableres nye skjule- og overvintringssteder
for padder i form af stendiger og paddegruber.

9.7

De bevaringsværdige træer, der er vist på kort 2,
må ikke fældes, og det eksisterende terræn må
ikke ændres inden for træernes drypzone, jf. også § 9.6

9.8

Beplantning langs veje og skel må kun bestå af
hjemmehørende arter af løvfældende træer og
buske.

9.9

Hegn i skel mod nabo, mod færdselsarealer,
mod fælles friarealer og mod naturområde må
kun etableres som levende hegn. Dog må der
ved sammenbyggede boliger etableres faste
træhegn i skellet mellem boligerne og i forlængelse af gavle. Hegnene må strække sig højst 3
m ud fra boligens ydervæg, og højden må ikke
overstige 1,80 m.

§ 10 Belysning og skiltning
10.1

Belysning af vejstrækningerne A-B og B-C må
kun udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på mindst 3,5 m og højst 4,5 m.
Belysning af vejstrækningen D-E samt belys-
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Ad 9.6 Af hensyn til bevaringen af vandhullet som egnet ynglested for padder
må der ikke ske udsætning af ænder,
fisk, krebs, skildpadder eller andre
dyr i vandhullet, ligesom der ikke må
opsættes andehuse eller fodres ænder i eller nær vandhullerne.

Jf. Miljøministeriets publikation ”40
danske træer og buske”(1985).

Ad 9.7 Tilladelse til fældning og beskæring
forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

ning inden for området udlagt til fælles friarealer, hvor der må etableres/anlægges stier for gående i nødvendigt omfang, jf. § 5.4, må kun udføres som pullertbelysning evt. monteret på
bygningsdele.
Al belysning skal afskærmes, så lyset ikke er
generende for omgivelserne.
10.2

Skiltning ud over almindelig navne- og husnummerskiltning må ikke finde sted.

10.3

Inden for området udlagt til naturområde, jf.
kort 2, må der ikke etableres hverken skiltning
eller belysning.

§ 11 Grundejerforening
11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med
medlemspligt for alle ejere af ejendomme, der
inden for lokalplanens område anvendes til boligbebyggelse med lodrette lejlighedsskel.

Ad 11.1 Der må påregnes tinglyst servitut
med tilsvarende bestemmelser om
oprettelse og medlemskab af grundejerforening(en) for ejere af ejendomme med og tilknyttet etageboligbebyggelse.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes
af Furesø Kommune.
11.2

Grundejerforeningen er forpligtet til at være
medlem af den fælles grundejerforening.

Ad 11.2 Den fælles grundejerforening er oprettet jf. bestemmelserne i Lokalplan
32.2, § 12, og er en overordnet
grundejerforening
ved
navn
”Grundejerforeningen
Rørmose
Park”.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje,
vendeplads og parkeringspladser samt fællesarealer og belysning er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne herom i § 5
og § 9 og § 10.

§ 13 Ophævelse af lokalplan
13.1

Lokalplan 32.2 for et nyt boligområde på
Hjortefarmen, vedtaget endeligt af Farum By-
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Ad 13.1 Ophævelsen af Lokalplan 32.2 inden
for det aktuelle planområde sker ved

råd den 25. januar 2005, ophæves for så vidt
angår det område, der er omfattet af nærværende Lokalplan 125.

den endelige vedtagelse af Lokalplan
125.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger
14.1

14.2

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre den bebyggelse m.v., der er indeholdt i
planen.
Ligeledes må eksisterende, lovlige forhold
fortsætte som hidtil. Men ved ændringen af
anvendelsen af bygninger eller ubebyggede
arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller
nye anlæg og ved større om- og tilbygninger
træder lokalplanen i kraft over for den enkelte,
jf. planlovens § 18.
Fravigelser fra planen, dispensation
Byrådet har mulighed for at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, medmindre der er tale om fravigelser, der vil stride
mod principperne i planen. Sådanne fravigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan,
jf. planlovens § 19.
Som hovedregel kan byrådet først meddele dispensation efter at byrådet ved orientering af
naboer m.fl. har givet disse mulighed for at
udtale sig om dispensationsønsket, jf. planlovens § 20.

14.3

Ekspropriation
Byrådet kan ekspropriere private ejendomme
eller private rettigheder over ejendomme, når
ekspropriationen er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan, jf. planlovens §
47.
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Ad 14 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 alene 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.
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.

Endelig vedtagelse
Lokalplan 125 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den 2. marts 2016.
På vegne af Furesø Byråd

Niels Thygesen
Direktør

Lene Mårtensson
Centerchef

Offentlig bekendtgørelse
Lokalplan 125 er offentligt bekendtgjort den 15. marts 2016.
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Kort 3 - Principper for vejprofiler

Lokalplan 125 - Ny boligbebyggelse
til seniorbofællesskab på Hjortefarmen
i Farum
01-09-2015

Lokalplanens baggrund og formål
I efteråret 2013 godkendte Byrådet ”Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune”. Strategien skulle bl.a. medvirke til at skabe et samarbejde med kommunens ældre borgere,
som i tide planlægger at flytte i mere velegnede boliger. Nærværende lokalplan er et foreløbigt resultat af OK-fondens samarbejde med en af de nedsatte bofællesskabsgrupper om at opføre et seniorbofællesskab på Hjortefarmen.
Lokalplanområdet ligger i bydelen Farum Nordby lidt syd for Trevangsvej og er sidste etape i den
planlagte udvikling af den tidligere hjortefarm til nyt boligområde. Det planlægningsmæssige
grundlag for denne byudvikling var Lokalplan 32.2 ”Et nyt boligområde på Hjortefarmen”, som
blev vedtaget af Farum Byråd i 2005. Lokalplanen dannede grundlag for byudviklingen af det knap
8 ha store nye boligområde, som i dag rummer omkring 90 tæt lav boliger (Korsbjergvænge og
Korsbjerghave). Med opførelsen af de sidste ca. 30 boliger, som nærværende lokalplan muliggør,
vil boligområdet være fuldt udbygget og rumme omkring 120 boliger i alt.
Lokalplanområdet udgøres af ejendommen matr.nr. 35a Farum By, Farum, med nuværende adresse
Trevangsvej 161, og dækker et areal på knap 2½ ha. Området, der i dag er kommunalt ejet, er tidligere landbrugsland og henligger ubebygget bortset fra gården Korsbjerghave med tilhørende bygninger. Gården er fraflyttet i januar 2012 og har siden henstået ubeboet og står til nedrivning.
Lokalplanen tager afsæt i Lokalplan 32.2 med hensyn til vejadgang og bebyggelsens omfang og
fastlægger området til boligbebyggelse i form af tæt lav boligbebyggelse og/eller etageboligbebyggelse. Der må opføres op til 30 boliger samt ét fælleshus, med et samlet etageareal på højst 3.000
m2 i max. 2 etager. Bebyggelse skal opføres inden for fastlagte byggefelter, som tilgodeser kravene
til indretning af et funktionsdueligt bofællesskab. Beboelsesbygninger skal gives en ensartet fremtræden med hensyn til materialer, farver og arkitektur. For at give bebyggelsen et ”grønt” og fodgængervenligt præg med gode rammer for fællesskaber skal bilparkeringen (1½ p-plads pr. bolig)
foregå på fælles parkeringsarealer i tilknytning til hovedadgangsvejen. Et større område, end der var
fastlagt i den Lokalplan 32.2, fastlægges til naturområde med forbud mod enhver bebyggelse, hvorved levevilkårene sikres og potentielt forbedres for bl.a. dyrearterne spidssnudet frø og stor vandsalamander, som forekommer inden for lokalplanområdet, og som er beskyttet af EUhabitatdirektivet. To træer inden for det udlagte naturområde fastlægges som bevaringsværdige. Det
drejer sig om en flot, fuldkronet blodbøg og en gammel ask med en stammediameter på ca. 1,5 m –
sidstnævnte vurderes at have værdi som levested. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelse om,
at enhver grundejer er forpligtet til at være medlem af den fælles grundejerforening (Grundejerforeningen Rørmose Park).
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 125 ophæves den tidligere gældende Lokalplan 32.2 ”Et
nyt boligområde på Hjortefarmen”, for så vidt angår det område, der er omfattet af Lokalplan 125.

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 2013. Landsplandirektivet opdeler
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hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade),
det ydre storbyområde (Byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde (Byfingrene), jf. Fingerplanens § 9. Her
skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne
for at styrke den kollektive trafikbetjening.
Lokalplan 125 er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fingerplan 2013.
Furesø Kommuneplan 2013
I Kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet beliggende i bydel 5, Farum Nordby, og omfattet af rammeområde 5B4 ”Hjortefarmen”, hvor der gælder følgende rammebestemmelser:

Lokalplan 125 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 5B4.
Strategi for arkitektur og byrum
Byrådet vedtog den 26. marts 2015 et forslag til ”Grundlag for strategi for arkitektur og byrum”.
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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 egen fremtoning og derved udadtil markere, at
der her ikke bare er tale om en ”normal” boligbebyggelse men om et særligt bofællesskab.
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013
På baggrund af de seneste års voldsomme skybrud har Staten og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan i forhold til håndtering
af regnvand. Denne klimatilpasningsplan skal optages i kommuneplanen. Tillæg 1 til Furesø Kommunes kommuneplan omhandler klimatilpasning. Kommuneplantillægget berører ikke direkte lokalplanområdet i Farum Nordby, og af de tilknyttede oversvømmelseskort fremgår det, at der inden
for lokalplanområdet ikke er nogen risiko for oversvømmelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om nedsivningsegnede belægninger, lokal afledning af regnvand og mulighed for at etablere
grønne tage. Disse bestemmelser understøtter kommuneplantillægget om klimatilpasning.
Zoneforhold
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.
Aflysning af lokalplan
Det aktuelle planområde er i dag omfattet af Lokalplan 32.2 ”Et nyt boligområde på Hjortefarmen”,
som blev vedtaget af Farum Byråd i 2005. På omkring tre fjerdedele af området omfattet af Lokalplan 32.2 er der siden vedtagelsen blevet opført ca. 90 tæt lav boliger (Korsbjergvænge og Korsbjerghave). Den sidste fjerdedel af det nye boligområde udgøres af det aktuelle lokalplanområde.
Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 125 ophæves Lokalplan 32.2, for så vidt angår det område, der er omfattet Lokalplan 125.
Støjforhold

Udsnit af redegørelseskort 5.1, Støjniveau, fra Kommuneplan 2013
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I Bygningsreglementet (BR10) er det et grundlæggende krav, at boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres installationer skal udformes, så de, som opholder sig i bygningerne,
ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer
samt fra nærliggende veje og jernbaner.
I den vejledning og de anvisninger, som er knyttet til Bygningsreglementet, er der krav om støjniveauet fra trafik, som skal overholdes indendørs, når vinduerne er lukkede. Kravene er: Lden 33 dB i
beboelses og opholdsrum i boliger. Vejledningen indeholder nærmere bestemmelser om målemetoder mv. Når det gælder det udendørs støjniveau / boligernes primære opholdsarealer, er den vejledende støjgrænse for boligområder Lden 58 dB. Som det fremgår af ovenstående kort ligger støjniveauet i lokalplanområdet på mellem 53 og 58 dB og støjgrænsen er således iagttaget.
Miljøforhold - jordforureningsloven
Lov om forurenet jord, § 711, 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, og lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret.
Energi og varmeforsyning
Lokalplanområdet er beliggende i varmeplanens naturgasområde. For lavenergibyggeri er der ingen
tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Da hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område med Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD),
skal der altid søges om tilladelse til etablering af jordvarme anlæg.
Affaldshåndtering
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv. Lokalplanen indeholder ingen særlige bestemmelser herom.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område med Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen - herunder det aktuelle lokalplanområde - som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI). Det er specielt de miljøfremmende stoffer, der kan påvirke grundvandets kvalitet.
Forurenede lokaliteter udgør en trussel mod grundvandskvaliteten, men også brug af sprøjtemidler
er en fare, da hele kommunen er sårbar over for nedsivning af pesticider. Kommunen bruger ikke
pesticider til vedligeholdelse af kommunale vej- og parkarealer og opfordrer til, at vedligeholdelse
af private arealer på tilsvarende måde sker uden brug af pesticider og saltning.
Lokalplan 125 omfatter ca. en fjerdedel af området for Lokalplan 32.2 ”Et nyt boligområde på Hjortefarmen” og erstatter denne for så vidt angår det aktuelle planområde. I Lokalplan 125 er byggefelterne placeret inden for samme område som tidligere, blot er felterne udlagt lidt anderledes en tidligere, og omfanget af byggemuligheder er reduceret. Lokalplanområdets fortsatte anvendelse til boligformål vurderes ikke at føre til negative ændringer af grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være
i overensstemmelse med de statslige vandplaner.
1

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.
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Afløbsforhold – Spildevand og regnvand
Ifølge spildevandsplanen skal regnvand og spildevand holdes hver for sig (området er separatkloakeret). Nedsivningspotentialer i området er rigtigt godt. Overfaldevandet skal derfor - i stedet for at
blive ledt til kloaksystemet - håndteres på grunden f.eks. ved nedsivning af tagvand i regnvandsbede
og nedsivning af vejvand i grøfter med filtermuld. Hvis der skal etableres regnbed er det ofte mest
hensigtsmæssigt at placere det i lavninger eller våde områder, hvor det kan indgå som et rekreativt
element. Nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse, jf. miljøbeskyttelsesloven.
Forsyningen er ikke bekendt med evt. eksisterende kloakanlæg inden for lokalplanens område. Kloakledninger uden for skel og kloakledninger som betjener mere end én ejendom bør placeres således
at de kan beskyttes ved tinglyst servitut. Dvs. at i vejareal eller fællesareal skal der være frit areal på
2,5 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke placeres bygninger og ske beplantning med dybtgående rødder. Ledninger, der ligger i en dybde over 3,5 meter skal sikres med en større afstand.
Da grunden i dag er ukloakeret, vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag for området. I 2015 er taksten 60.177,50 kr. pr. boligenhed. Hvis tag- og overfladevandet holdes inde på grunden, og der kun
etableres spildevandsstik, er taksten 36.106,25 kr. pr. boligenhed. Priserne er inkl. moms. Tilslutningsbidrag for evt. fælleshus vil blive fastsat efter en konkret vurdering.
Hvis den interne kloak udføres mens det er én stormatrikel, er der tale om et fælles privat kloakanlæg, og der skal etableres et spildevandslav. Furesø Spildevand kan evt. overtage det fælles private
kloakanlæg, hvis der indgås aftale herom inden udførelsen, og hvis kloakken udføres i henhold til
forsyningens krav. Hvis der derimod gennemføres en udmatrikulering inden kloakeringen, vil Furesø Egedal Forsyning føre stik frem til den enkelte grundgrænse og kloakanlægget vil være et offentligt kloakanlæg.

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.
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.
Naturbeskyttelsesloven
Inden for lokalplanområdet lever og yngler paddearterne spidssnudet frø og stor vandsalamander,
som er beskyttet af EU-habitatdirektivet. Vandhullet i den nordvestlige del af området er underlagt
bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanen skal sikre, at det eksisterende naturområde beskyttes og bevares som leve- og ynglested for de beskyttede arter, således at arterne fortsat
vil kunne opretholde levedygtige bestande i området. Naturområdet, som udlagt i lokalplanen, skal
sikre sammenhængen med de omgivende naturområder, herunder mose- og fredskovsområdet mod
syd, og de beskyttede arters muligheder for at vandre og spredes i landskabet.
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Skovloven
Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger fredskovsbevoksning, som kaster skovbyggelinjer af
sig, bl.a. ind over den sydlige del af lokalplanområdet, jf. lokalplanens kort 2. Lokalplanens placering af byggefelter iagttager skovbyggelinjerne.
Handicappolitik
Indretning af bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er det blevet undersøgt, på
hvilken måde tilgængelighedshensyn eventuelt kan tilgodeses yderligere inden for de muligheder,
som planloven giver.
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