TILLÆG 1 til LOKALPLAN 26.3
Rådhustorvet mv.
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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
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 supplerer den gældende Lokalplan 26.3, idet den kun ændrer anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 26.3. Der tillades ingen nye anvendelsesmuligheder, idet tillægget
blot ophæver opdelingen af lokalplanområdet i to delområder - for så vidt angår anvendelsesmulighederne samt tilføjer de eksisterende anvendelser, café og biograf. Alle øvrige bestemmelser i Lokalplan 26.3 er fortsat gældende.
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Tillæg 1 til Lokalplan 26.3, Rådhustorvet mv.
I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det
i § 2 nævnte område.
Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 26.3,
vedtaget af Farum Byråd 9. december 1987.
Lokalplan 26.3 er fortsat gældende.

§1

Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:
at ændre anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 26.3 § 3 med henblik på at det tidligere Farum Rådhus også kan anvendes til
private erhvervsformål.

Ad 1.1 Furesø Kommunes fraflytning af
Farum Rådhus nødvendiggør nye
anvendelsesbestemmelser for de
eksisterende bygninger.

at fastholde øvrige bestemmelser i Lokalplan 26.3.

§2

Områdets afgrænsning

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på
kort 1 og omfatter ejendommene matr.nr.
17s, 18at, 18au, 18cp og 18y Farum By, Farum samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§3
3.1

Ad 2.1 Lokalplanområdet er beliggende i
byzone.

Områdets anvendelse
Inden for lokalplanområdet må kun opføres
eller indrettes bebyggelse til liberale erhverv, administration, mindre fremstillingsvirksomhed, café og biograf samt skole, rådhus og andre offentlige formål.

Ad 3.1 Anvendelsesmulighederne svarer til
bestemmelserne i Lokalplan 26.3,
blot uden opdeling på to delområder. I overensstemmelse med den
eksisterende anvendelse tilføjes café og biograf.
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3.1.1

Inden for lokalplanområdet må kun etableres virksomhed, hvis eksterne støj ikke
overstiger følgende grænseværdier målt i
skel:
Mandag-fredag, kl. 7.00-18.00 og lørdag kl.
7.00-14.00: 55 dB(A)
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 og lørdag
kl. 14.00-22.00 samt søn- og helligdag kl.
7.00-22.00: 45 dB(A)
Alle dage kl. 22.00-7.00: 40 dB(A)

3.2

Tekniske anlæg: Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer eller andre tekniske anlæg til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere
end 3 m over terræn, og når de udformes i
overensstemmelse med den øvrige bebyggelse

Ad 3.1.1 Området betragtes i miljømæssig
henseende som et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse
(jfr. miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984, ekstern støj fra virksomheder).

Ad 3.2 Dette svarer til Lokalplan 26.3.

Alle øvrige bestemmelser i Lokalplan 26.3 er fortsat gældende.
Lokalplan 26.3 kan ses på plansystem.dk:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20 1074556 APPROVED 1204194803507.pdf
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Lokalplanens retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, 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 ændring 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.

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
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.

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.

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.

7

Erstatning
Ejeren af en privat ejendom, der udlægges til offentligt formål, kan forlange ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning, når ejendommen ikke
længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse
af de omliggende ejendomme, jf. planlovens § 48.
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Bestemmelserne i en lokalplan
medfører som altovervejende hovedregel ikke erstatningspligt for
kommunen.

Endelig vedtagelse
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget af Furesø Byråd den 23. marts
2015.
På vegne af Furesø Byråd

Niels Thygesen
Direktør

Asbjørn Gade-Nielsen
Byplankonsulent

Offentlig bekendtgørelse
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 er offentliggjort den 12. maj 2015.
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Lokalplan nr. 119: Kort 1
Lokalplanens afgrænsning (rød linje)
Matrikelkort og Luftfoto fra 2014, mål: 1:2.000

Lokalplanens afgrænsning følger matrikelskel.
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Lokalplanens baggrund og formål.
Den privatejede del af det tidligere Farum Rådhus kan i henhold til Lokalplan 26.3 kun anvendes til
offentlige formål (skole og rådhus og andre offentlige formål). Efter Furesø Kommunes fraflytning
af bygningen ønsker ejeren, at plangrundlaget ændres med henblik på også private anvendelsesmuligheder.
Lokalplan 26.3 fra 1987 Fastlægger følgende anvendelser for henholdsvis den nordlige (1) og sydlige (2) del af området (se lokalplankort på næste side):
Område 1 må kun anvendes til erhvervsformål og til offentlige formål: Inden for området må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til liberale erhverv, administration, mindre fremstillingsvirksomhed og lignende formål, der efter byrådets skøn ikke medfører gener i form af støj, luftforurening
eller lugt. Området betragtes i miljømæssig henseende som et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (jfr. miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ekstern støj fra virksomheder).
Område 2 må kun anvendes til offentlige formål (skole og rådhus og andre offentlige formål).
Inden for området kan der opføres transformerstationer eller andre tekniske anlæg til kvarterets
forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m
over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
Opdelingen af området i de to delområder betyder, at det tidligere Farum Rådhus i delområde 2 ikke
kan anvendes til private kontorformål og lignende.
Med dette tillæg til lokalplanen ophæves forskellen på det to delområder for så vidt angår anvendelsesbestemmelserne. Endvidere tilføjes de eksisterende anvendelser café og biograf. Dette indebærer, at hele området fremover har de samme anvendelsesbestemmelser: Inden for området må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til liberale erhverv, administration, mindre fremstillingsvirksomhed, café og biograf samt skole, rådhus og andre offentlige formål.
Anvendelsesbestemmelsen suppleres med en grænse for virksomheders eksterne støj, der svarer til
et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, med følgende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs:
Mandag-fredag, kl.07.00-18.00 og lørdag kl. 07.00-14.00
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 og lørdag kl. 14.00-22.00
samt søn- og helligdag kl. 07.00-22.00
Alle dage kl. 22.00-07.00

Maksimalt 55 dB(A)
Maksimalt 45 dB(A)
Maksimalt 40 dB(A)

Støjfølsomme anvendelser i nærområdet kan dog betyde skærpede krav til en virksomhed i området.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Da dette tillæg til Lokalplan 26.3 kun rummer en lille justering af anvendelsesmulighederne i området refereres der i dette afsnit kun til den planlægning, der direkte har betydning af tillægget. Der
henvises generelt til redegørelsen i Lokalplan 26.3. der kan ses via dette link:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20 1074556 APPROVED 1204194803507.pdf
Furesø Kommuneplan 2013
Området er i kommuneplanens rammedel beliggende i Bydel 2 Farum Midt og omfatter rammeområde 2C3. Kommuneplanens specifikke rammer for lokalplanområdet er gengivet herunder.
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 fastholder de eksisterende anvendelsesmuligheder fra Lokalplan 26.3,
men muliggør en anden lokalisering af disse inden for lokalplanområdet. Endvidere tilføjes anvendelsesmulighederne café og biograf i overensstemmelse med de faktiske forhold. Café og biograf er
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centerformål, der oprindeligt er etableret som en del af Farum Kommunes kulturhus i den tidligere
Paltholmskole.
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 er ikke i strid med Kommuneplan 2013s rammer for lokalplanlægning af
området. Rammerne giver mulighed for detailhandel - det gør lokalplanen ikke.
Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning
Kommuneplantillæggets mål er, at forebygge fremtidige store tab som følge af kraftige regnhændelser. Området omkring Farum Bytorv og Farum Kulturhus er udpeget som et 2. prioritets indsatsområde. Dette indebærer, at en række tiltag i forhold til separatkloakering og vejudformninger mv. skal
undersøges.
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 omhandler kun anvendelsesbestemmelserne for et allerede bebygget område og er derfor ikke i strid med Tillæg 1 til Kommuneplan 2013.
Lokalplan 26.3
Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 erstatter ikke Lokalplan 26.3, men supplerer den som anført på side 11.
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for lokalplanområdet vurderes ikke at føre til negative ændringer af grundvandsbeskyttelsen og vil
dermed ikke være i konflikt med den statslige vandplanlægning.
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv.
Afløbsforhold
Efter spildevandsplanen tilstræbes det generelt, at tag- og overfladevand 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.
Lokalplanområdet er stort set udbygget, og Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 indeholder derfor ingen supplerende bestemmelser om dette emne.

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 og overkørsler til veje forudsætter, at vejmyndigheden har godkendt et detailprojekt
herfor.
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. Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 indeholder ingen yderligere bestemmelser om tilgængelighed.
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