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181

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 91 for et center- og
boligområde ved Vasevej og tillæg nr. 7 til Kommuneplan
2000/Temarevision 2004

Indledning

Forslag til lokalplan nr. 91 med tillæg nr. 7 til Kommuneplan
2000/Temarevision 2004 har været offentligt fremlagt i perioden
fra 15. februar til 13. april 2005.
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 33 skriftlige
indlæg.
Hvidbog med referat af borgermøde afholdt den 29. marts 2005
samt kopi af indsigelser er vedlagt dagsorden.

Retsgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Opsamlingen af bemærkninger og ændringsforslag i det indkomne
skriftlige materiale følger lokalplanforslagets opdeling i redegørelse, bestemmelser og helhedsplan. Nummeret i parentes refererer til
bilagsnummeret i sagen, som det fremgår af oversigten i det udsendte materiale. Myndighedernes bemærkninger er anført særskilt.
LOKALPLANENS REDEGØRELSE
Bemærkninger fra HUR (2)
HUR bemærker, at centerområdets afgrænsning ændres med lokalplanforslaget ved inddragelse af et mindre område mod nord, samt
ved at det østligst beliggende område overgår til boligformål. HUR
gør i den forbindelse opmærksom på, at der, indtil der er tilvejebragt bestemmelser i kommuneplanens hovedstruktur og rammer
for planlægningen af den samlede detailhandelsstruktur i kommunen i overensstemmelse med planlovens § 5, kun kan planlægges
for butikker i overensstemmelse med retningslinierne i Regionplan
2001.
HUR gør endvidere opmærksom på, at der er en fredning omkring
Udsigtsbakken.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2005/00360 - U
LSH

Bilag 1

Hvidbog med referat fra borgermøde og kopi af indsigelser
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Forvaltningens forslag til besvarelse:
Forvaltningen har orienteret HUR om, at byrådets vedtagelse af
Temarevision 2004 betragtes som en opfyldelse af dette planlægningskrav.
Med hensyn til fredningen omkring Udsigtsbakken tilføjes i lokalplanens redegørelse, under ”Naturbeskyttelse” på side 10, 1. afsnit:
”Ejendommene matr.nr. 3 bp og 3 bk Bistrup by, Bistrup er omfattet af fredningsdeklaration af 21. februar 1940, hvori det fastlægges, at der i en afstand på 10 m fra vejmidte ikke må opføres bebyggelse eller findes beplantning eller hegn i en højde på over 1,25
m”.
Bemærkninger fra Frederiksborg Amt (16)
Frederiksborg Amt finder, i medfør af samlebekendtgørelse om offentlige veje, at Vasevejens arealer bør tages ud af lokalplanområdet. Amtet har dog efterfølgende meddelt, den snarlige kommunalreformen taget i betragtning, at vejen kan godkendes medtaget i
lokalplanområdet, såfremt det i lokalplanens redegørelse anføres, at
lokalplanens bestemmelser indtil 1. januar 2007 ikke vil være gældende for amtsvejen.
I forbindelse med udformningen af de fremtidige adgangsforhold
anmoder amtet om, at der forelægges dokumentation til belysning
af evt. konsekvenser for trafikforholdene med henblik på afklaring
af evt. krav til udformningen af adgangsløsninger mv.
Amtet gør ligesom HUR opmærksom på, at der er en fredning omkring Udsigtsbakken.
Forvaltningens forslag til svar
I overensstemmelse med amtets ønske i forbindelse med at lade
Vasevej indgå i lokalplanens område anføres i lokalplanens redegørelse, under ”Trafikforhold” på side 11, 5. afsnit anføres: ”Indtil
1. januar 2007 er lokalplanens bestemmelser ikke gældende for
amtsvejen.”
Med hensyn til den ønskede dokumentation henvises til behandlingen af tidligere sag på dagsordenen om den gennemførte trafik- og
parkeringsundersøgelse for Vasevej. I forbindelse med lokalplanarbejdet har Rambøll Nyvig i samarbejde med forvaltningen foretaget
en registrering og analyse af de eksisterende samt fremtidige trafikog parkeringsforhold ved Vasevej. Med udgangspunkt i konklusionerne fra undersøgelsen vil forvaltningen, i forbindelse med realiseringen af konkrete projekter i området, rette henvendelse til amtet
med henblik på drøftelse af konkrete tiltag for en hensigtsmæssig
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trafikafvikling. Som en konsekvens foretages følgende ændring af
§ 5.2:
”Arealet mellem vejskel og de i § 5.1 nævnte byggelinier må ikke
anvendes til nogen form for bebyggelse eller oplag, men skal fremstå som et åbent befæstet areal.
På matr.nr. 5 f Bistrup By, Bistrup i område 1 kan der anlægges
adgangsvej med overkørsel fra Vasevej til parkeringsområdet mod
syd. Af hensyn til den udlagte mulighed skal de fastlagte byggelinier respekteres.
Etablering og udformning af overkørsel og vejadgang forudsætter
vejmyndighedens tilladelse med evt. fastlæggelse af vilkår udfra
områdets og de trafikale forholds konkrete udvikling.
På arealet mellem byggelinierne på ovennævnte ejendomme må der
ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg, der ikke vedrører det
reserverede formål.”
Endvidere indarbejdes et afsnit i lokalplanens redegørelse, under
afsnittet ”Trafikforhold” på side 6, om den gennemførte trafik- og
parkeringsundersøgelse og dens konklusioner.
Bemærkninger fra Hørsholms Egns Museum (1)
Hørsholm Egns Museum meddeler, at de ikke har registreret fortidsminder i lokalplanområdet og heller ikke vurderer, at der er risiko for at påtræffe uindregistrerede fortidsminder ved kommende
jordarbejder.
LOKALPLANENS BESTEMMELSER
§ 2 Området og zonestatus
Forespørgsel om, hvorfor boligerne på ejendommen matr.nr. 5 b,
Bistrup By; Bistrup ikke er taget med i lokalplanområdet (4).
Matr.nr. 2 lz Bistrup By, Bistrup bør tages ud af planen eller alternativt sikres anvendt til rekreativt formål og friholdt for bebyggelse
(29 Furesø Solpark).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
I forhold til bebyggelsen på nordsiden af Vasevej, er områdets afgrænsning fastlagt til kun at omfatte arealer, der i den hidtil gældende byplanvedtægt er udlagt til butiksanvendelse.
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Matr.nr. 2 lz Bistrup By, Bistrup er reguleret af bestemmelserne i
Lokalplan nr. 4 for Bistup Kirke, hvor i det er fastlagt at ejendommen ikke kan bebygges og skal anvendes til rekreativt formål.
§ 3 Anvendelse
1. Lokalplanområdets servicesektor bør udvides med f.eks.: fysioterapi, læge, speciallæge, tandlægeklinikker, dyreklinik etc.
(18, 22, 28 DN) samt i område 1: café og restaurant – gerne på
1. sal på hjørnebebyggelse (35 miljøforeningen).
2. Det frarådes at bygge boliger oven på bestående og fremtidige
butikker, på grund af gener fra støj- og luftforurening (13). Der
bør indarbejdes bestemmelser i lokalplanen, som kan medvirke
til at mildne trafikstøjgener ved varelevering (17).
3. Matr.nr. 3 bk Bistrup By, Bistrup bør tages med i område 3, for
at styrke centerområde 1 og den resterende del af område 2,
bl.a. ved tilflytning af de eksisterende butikker på ovennævnte
ejendom. Langs Vasevejs nordside bør butikkerne med revisor
og cykelhandler erstattes af åbne pladser af hensyn til bebyggelsens fremtræden (18). Såfremt ovennævnt ikke imødekommes ønskes bebyggelsesprocenten i område 2 ændret til 30 (18).
4. Indsigelse mod etablering af supermarked, idet:
•

Bistrup er i forvejen godt forsynet med supermarkeder (8, 13,
24, 28 EF Vasevej 76, 38),
• området bør reserveres til butiksstørrelser under 4-500 m² med
dagligvarer, udvalgsvarer m.v. (bager, tøj mv.) – gerne fritliggende for at bevare landsbypræget. Større supermarkeder og
discountbutikker foreslås henvist til område 1 (29 Furesø Solpark), og
• værdiforringelse af naboboliger på grund af p-plads og deraf
følgende gener. Krav om opførsel af en 2 m høj mur som afgrænsning/støjdæmpning mod p-pladsen samt udbetaling af erstatning for værdiforringelse (8 nabo), 25 nabo).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1:
I kommuneplantillæg nr. 07 i enkeltområde C6.1 – C6.2 i 1. afsnit
samt i § 3, bestemmelse 3.3 sidst i 1. sætning tilføjes: ”samt caféog restaurationsvirksomhed”.
Klinikformål, herunder fysioterapi, kategoriseres som liberalt erhverv, hvilket kan udøves som større klinikker i område 1, i mere
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begrænset form i område 2 samt begrænset til indehavers udøvelse
i egen bolig – på vise vilkår - i hele lokalplanområdet.
Ad 2:
Bestemmelserne i § 9 om støjdæmpende foranstaltninger indeholder de planlægningsmæssige muligheder, der er for at begrænse
generne. Øvrige krav om foranstaltninger til afhjælpning af gener i
forbindelse med områdets anvendelse reguleres af byggelovens og
miljølovens bestemmelser.
Ad 3:
Af hensyn til centerets rummelighed i forhold til vareudbud, herunder antal butikker, findes det ikke hensigtsmæssigt at det egentlige
centerområde indskrænkes yderligere – ej heller i forhold til den
gældende byplanvedtægt, hvor byggemulighederne skønsmæssigt
svarer til en bebyggelsesprocent på 42.
Ad 4:
Indretning af supermarked er i overensstemmelse med anvendelse
til dagligvarebutik. Ved etablering af en sådan butik – inden for den
fastlagte butiksstørrelse - er der planlægningsmæssigt ikke lovhjemmel til at regulere, hvilke butikker/butikskæder der må etablere sig i lokalplanområdet.
På ejendommene i område 2 er der i den hidtil gældende byplanvedtægt fastlagt anvendelse til butikker. I forbindelse hermed er
ejendommens arealer mod syd, bortset fra på matr.nr. 3 lg Bistrup
By, Bistrup udnyttet til parkeringsanlæg. Ønsket om etablering af
mur til afhjælpning af gener vil indgå i sagsbehandlingen af ansøgningen om tilladelse til opførsel af ny bebyggelse på de pågældende
ejendomme. I forbindelse med lokalplanlægning kan der ikke stilles krav erstatning, når der ikke er tale om ekspropriation.
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
Generelle bemærkninger
Der fremsættes anmodning om, at lokalplanforslaget skrinlægges,
idet vedtagelsen af det vil forværre det eksisterende trafikproblem.
I stedet bør kommunen sammen med amtet løse de graverende trafikproblemer før der fokuseres på ændringer (24).
Der fremsættes bemærkning om, at Duemosevejs forlængelse i forhold til trafikpreset på Bistrupvej ikke findes at være i overensstemmelse med, at en stor del af den regionale trafik vurderes stadig at ville benytte Vasevej, da det kun er trafikken til industriområdet, der ledes udenom. (28, DN).
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Forvaltningens forslag til besvarelse:
Det er forvaltningens opfattelse, at der hverken med den nuværende
eller den fremtidige centerbebyggelse vil ske en væsentlig ændring
trafikbelastningen på Vasevej. Men, som det er angivet i trafik- og
parkeringsundersøgelsen, er der mulighed for at gennemføre foranstaltninger, der kan forbedre trafikafviklingen ved adgangen til og
fra parkeringsarealerne, således at trafikbelastningen og trafikafviklingen vil kunne betragtes som rimelige i forhold til, at der er
tale om et centerområde.
Forvaltningen skal i øvrigt bemærke, at formålet med anlæg af
Duemosevejs forlængelse ikke er at aflaste Vasevej.
Bemærkninger til de retningsgivende byggelinier
1. For at muliggøre at der kan bygges ovenpå den nuværende ISObebyggelse - bl.a. i forhold til opsætning af bærende konstruktioner og uden lukning af butikken imens - ønskes linien mod
Vasevej ændret til overensstemmelse med den nuværende bebyggelse (6 ejer).
2. For at opnå et velfungerende parkeringsanlæg og tilstrækkelig
bygningsdybde til hensigtsmæssig butiksindretning i forbindelse med det fremtidige byggeri anmodes byggeliniens placering
og forløb på matr.nr.e 3 k, 3 lg og 3 i Bistrup By, Bistrup mod
Vasevej ændret til en linie, der placerings- og retningsmæssigt
følger den eksisterende bebyggelse på matr. 3 lg Bistrup (7
ejer).
3. Med henblik på ombygning og tilbygning af ISO-bebyggelsen
ønskes den fremtidige bygningsfacade opført som tilbygning til
vestfacaden af den eksisterende bebyggelse, således at den opføres på matr.nr. 5 f Bistrup By, Bistrup. Byggelinierne i forbindelse med arealudlægget til adgangsvej anmodes derfor rykket mod vest, så arealudlæggets østlige byggelinie placeres i
vestskel på matr. nr. 5 f Bistrup (6 ejer).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1 – 3:
På kortbilag 2 på matr.nr.e: 2 c, 3 k, 3 lg og 3 i Bistrup By, Bistrup
fastholdes byggeliniernes retning i forhold til vej, men med en ændret placering, så linierne er sammenfaldende med yderkanten af
den eksisterende bebyggelse på henholdsvis matr.nr.e: 2 c og
matr.nr. 3 lg By, Bistrup.
Placeringen af arealudlægget til adgangsvej på kortbilag 2 ændres
så den vestlige byggelinie er sammenfaldende med det østlige skel
af matr.nr. 5 h By, Bistrup. Bredden af arealudlægget fastholdes.
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Bemærkninger til adgangs-, trafik- og parkeringsforhold
4. Anvendelsen af Kastaniebakken som adgangsvej til område 1
og 2 bør nedlægges udfra en række anførte betragtninger, herunder anvendelse til skolevej (15 (m.fl. på Kastaniebakken, 34).
5. Trafikken på Kastaniebakken er voldsom. (15 m.fl. på Kastaniebakken) – ud fra status som skolevej er trafikforøgelse problematisk (29 Furesø Solpark).
6. Færdsel med biler mellem p-områderne i område 2 og område 1
bør hindres (30 det radikale venstre, 15 m.fl. på Kastaniebakken).
7. Etablering af nyt p-areal øst for Kastaniebakken kan ikke støttes (29 Furesø Solpark).
8. Parkeringsforholdene forekommer en del underdimensionerede
- allerede i dag er de kaotiske (23).
9. I forbindelse med etablering af en Nettobutik bør antallet af ppladser i området revurderes (17).
10. Problemer med varetilkørsel vurderes ikke helt løst (30 (det radikale venstre)).
11. For område 3, der er forbeholdt boligformål bør der ikke anvises p-krav vedrørende erhvervsetageareal (17).
12. Hvorfor nævnes der ikke mulighed for etablering af P-kældre ?
(17).
13. Af hensyn til områdets fremtræden foreslås det, at muligheden
for anlæg af p-dæk tages ud af planen og alle påkrævede ppladser anlægges i p-kældre i bygningerne eller som nedgravede overdækkede kældre ( 35 miljøforeningen).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 4 – 9:
I forbindelse med lokalplanarbejdet har Rambøll Nyvig, som
nævnte tidligere, i samarbejde med forvaltningen foretaget en registrering og analyse af trafik- og parkeringsforholdene i området
med henblik på en vurdering af de eksisterende samt fremtidige
forhold ved Vasevej mellem Bistrupvej og Udsigtsbakken. Med
udgangspunkt i de bemærkninger der er indkommet i offentlighedsperioden vedrørende trafikale forhold på og ved Vasevej samt
konklusionerne fra ovennævnte arbejde vil forvaltningen rette henvendelse til amtet med henblik på drøftelse af forbedring af trafikafviklingen til og fra området, f.eks. ved lysregulering ved Kastaniebakken, etablering af venstresvingsbane samt håndtering af problematik omkring p-lommer m.v.
De i undersøgelsen anbefalede tiltag vurderes at forbedre trafikafviklingen på Kastaniebakken.
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Ad 10:
I § 5, bestemmelse 5.7 tilføjes som sidste sætning: ”Herudover skal
der sikres fornødne arealer til varetilkørsel og –aflastning.” Endvidere ændres 1. pind i § 11, bestemmelse 11.1 til: ” – før den i § 5.7
og § 5.8 nævnte parkering og de fornødne arealer til varetilkørsel
og –aflastning er etableret og…”.
Ad 11:
Bestemmelse 5.8 i § 5 ændres til: ” Inden for delområde 2 skal der
anlægges min. 1 p-plads pr. 40 m² erhvervsareal.”
Ad 12 - 13:
Tilvejebringelsen af ekstra parkeringsmuligheder er fastlagt til
etablering af parkeringsdæk med henblik på at skabe mulighed for
torvedannelse/gangstrøg i niveau med butikkerne (jf. nedenstående)
samt at forbeholde kælderarealer under bebyggelse til lager o.lign.
for at begrænse behovet for etablering af varegårde o.lign. på udearealerne. Derudover vurderes etablering af p-dæk mere realistisk
end etablering af parkeringskældre.
I forbindelse med etablering af p-dæk i niveau med butikkerne
f.eks. inde i hjørnet mod Bistrupvej/Vasevej skabes der mulighed
for effektiv indretning af parkering under dækket, evt. delvist nedgravet. På dækket kan der indrettes en torveplads med mulig for
ophold og udendørs aktiviteter, herunder afholdelse af fælles arrangementer for lokalområdet f.eks. i sammenhæng med anvendelse af
parken.
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering
Bemærkninger til bebyggelsens højde og etageantal
1. Forespørgsel om, hvorfor er der inden for samme maks. bygningshøjde fastlagt bestemmelse om forskellige maks. etageantal i henholdsvis område 1, 2 og 3. Det vurderes ikke muligt
at etablere en 3 etages bygning med butik indenfor en maks.
bebyggelseshøjde på 8,5 m (17).
2. Etageantallet i område 1 og 2 bør maks. være 2½ (18, 35 miljøforeningen). Bebyggelsens etageantal bør maks. være 1½. i område 2 (18).
3. Der bør kun opføres bebyggelse i en etage i hele lokalplanområdet (10). Ønske om bibeholdelse af lav bebyggelsesprocent
lav bebyggelse i område 1 og 2 (34).
4. I forbindelse påbygningen på ISO-bebyggelsen, hvor det eksisterende tag ligger i kote 46,6, ønskes godkendt et niveauplan,
således at påbygningen kan tillades opført i en samlet højde
svarende til kote 52,6. Område 1`s afgrænsning ønsket ændret
til at følge nordsiden af Vasevej - alternativt bør bebyggelsesprocenten hæves til 60 (6 ejer).

Byråd
Onsdag den 22. juni 2005

Side

1013

5. I forhold til byggemulighed i 4 etager (iht. § 6.stk.6 – 7) i særskilt byggefelt (rammeområde C 6.1) i område 1 er der indkommet følgende indsigelser:
• Såfremt højden ikke reduceres nedlægges der - med hjemmel i
Kirkeministeriets bekendtgørelse om folkekirkens kirker og
kirkegårde samt planloven - veto mod lokalplanen, idet den
fastlagte højde vurderes at virke skæmmende på kirken pga
nærheden til denne (31 Helsingør Stiftsøvrighed).
• Højden af findes uacceptabel bl.a. i forhold til kirken ( 5 menighedsrådet, 15 m.fl. på Kastaniebakken, 18).
• Etageantallet bør maks. være 2½ (18).
• Højden bør reduceres til højst 8,5 m af hensyn til kirken (9 Fredensborg Provstiudvalg, 17, 18, 30 det radikale venstre).
• Bygningen burde i stedet opføres (gerne i 4½ etage) ved
matr.nr.e 5f og 5 h Bistrup og danne port ved den nye indkørsel. Ved placeringen af byggefelterne ved krydset bør gives
ombygningsmulighed for dette (23).
6. Der ikke fastlagt i bestemmelser for placering og ydre fremtræden m.m. af det nævnte parkeringsanlæg i to etager. Det forudsættes, at der drages omsorg for, at den konkrete placering ikke
vil medføre at kirken eller dens omgivelser skæmmes. Et smukt
udformet p-anlæg på terræn kan være med til at formidle overgangen til det grønne område og kirken (31 Helsingør Stiftsøvrighed).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1 - 3:
Etageantallet gradueres indenfor de enkelte delområder fra maks. 3
til 1½ etage i delområde 3. Etagehøjderne er fastlagt ud fra anvendelsens omfang og intensitet af den centermæssige anvendelse. I
område 1 og 2 er det hensigtsmæssigt, at bebyggelsens grundareal
begrænses mest muligt, herved optimeres størrelsen af det ikke bebyggede arealer og heraf mulighederne for at disponere dem til
formål såsom ophold, beplantning, parkering og trafikafvikling
m.v.
Etablering af 3 etager inden for den fastlagte maksimale højde på
8,5 m vurderes mulig i forbindelse med stærkt faldende terræn mod
syd.
Ad 4:
En godkendelse vil være betinget af tilvejebringelse af et projekt,
der overholder lokalplanens bestemmelser, herunder udgangspunkt
for fastlæggelse af niveauplan i forhold til bebyggelsen. En ændret
afgrænsning af område 1 til vejens nordskel vil ikke kunne danne
grundlag for større byggerummelighed, idet vejens arealer ikke kan
medtages i beregning af bebyggelsesprocenten. En forøgelse af
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denne vil ved fastholdelse af den lave bygningshøjde forringe disponeringsmuligheder af de ikke bebyggede arealer, jf. ad 3.
Ad 5:
I § 6, bestemmelse 6.2 tilføjes som sidste sætning: ”Derudover kan
der opføres parkeringsanlæg med dæk til parkering i 1 etage over
terræn i forhold til parkeringspladsen. Anlæggets placering skal afpasses i forhold til terræn." Endvidere tilføjes i § 7, bestemmelse
7.1 som sidste afsnit: ”Ved etablering af p-anlæg med dæk skal
anlæggets fremtræden udformes under hensyntagen til omgivelserne, herunder kirken og det grønne område op mod denne.”
Ad 5:
På baggrund af de indkomne mærkninger findes det hensigtsmæssigt at reducere etageantallet til maks. 3 og den samlede bygningshøjde til maks. 8,5 m, hvilket svarer til den øvrige bebyggelse i område 1.
Lokalplanforslagets § 6.6. udgår i sin helhed og der indføres følgende nye afsnit under § 6.5:
”Bebyggelse skal opføres i henhold til de på kortbilag viste facadelinier og byggefelt”.
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
Bemærkninger til helhedsfremtræden/byggestil/materialevalg:
Lokalplanområdets nuværende fremtræden tillægges at have landsbypræg, hvilket bør sikres bevaret i forbindelse med områdets
fremtidige bygningsmæssige udvikling (24, 35 miljøforeningen).
For at sikre bebyggelsens arkitektoniske fremtræden i forhold til
eksisterende bebyggelse - herunder bl.a. ovennævnte præg - ønskes
det i bestemmelserne fastlagt at:
1. Tage skal udføres som saddeltage (18, 35 miljøforeningen).
2. Såfremt krav om saddeltage ikke imødekommes anbefales flade
tage frem for tage med ensidigt fald (30 det radikale venstre).
3. At den foreslåede arkitektoniske udformning bør afvises som
værende fremmed. I stedet bør der f.eks. udskrives en arkitektkonkurrence, og at renoveringen af bebyggelsen på sydsiden af
Vasevej foretages så der etableres en klar sammenhæng med
nordsidens bebyggelse. (15 m.fl. på Kastaniebakken).
4. Elevatorhuse bør udformes, så de indgår i bebyggelsens arkitektur – på en måde som f.eks. ikke bryder tagprofilerne.
5. Tage skal beklædes med tegl (17, 30 det radikale venstre).Tage
skal i område 1 og 2 beklædes med røde tegl – evt. kun mod
Vasevej og Bistrupvej.
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6. Der kan stilles særlige krav til valg af facade-/tagmaterialer ( 30
det radikale venstre, 18).
7. Facader skal udføres i tegl og ikke aluminium, reflekterende
materialer, kunststof o.l. (29 Furesø Solpark).
8. Facader i stueplan mod Bistrupvej også bør indeholde transperante vinduesdele/facadedele.(23)
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1 –3:
Krav om etablering af saddeltag er ikke ensbetydende med arkitektonisk kvalitet i bebyggelsens fremtræden. På baggrund af de
arealmæssige bindinger til bl.a. til parkering vurderes en stor del af
udeopholdsarealerne tilvejebragt ved altaner og terrasser. Herved
vurderes saddeltagene – ud over isætning af kvistpartier - også at
blive brudt og domineret af en del altanpartier og således ikke at
kunne tilføje bebyggelsen det ønskede landsbypræg eller de eksisterende etagehuses bygningsmæssig fremtræden med store sammenhængende tagflader.
Ad 4:
Elevatortårn betragtes som en bygningsdel og som sådan omfattet
af bestemmelse § 7.1.
Ad 5 –7:
For at sikre materialevalg og fremtræden i forbindelse med bebyggelsen ændres sidste sætning i § 7.1 til:
”Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende og facader
skal udføres så de fremtræder i naturlige materialer og farver”.
Ad 8:
I bestemmelserne i § 7.2 og § 7.3 tilføjes i 2. linie: ”Bistrupvej og”.
Bemærkninger til salgsudstillinger, skiltning og belysning:
Der ønskes ændret/tilføjet, at
1. salgsudstillingerne bør kun opstilles på butikkens eget areal
samt gøres tidsmæssigt begrænsede og betingede af afgifter, der
fastlægges af byrådet (35 miljøforeningen),
2. opsætning af butiksnavn og logo på facader kun tillades med 50
cm højde (35 miljøforeningen),
3. bestemmelser om belysningen på p-arealerne (30 det radikale
venstre), og
4. belysning af facader og bebyggelse – uden for skiltning – bør
ikke finde sted (35 miljøforeningen) og endvidere foreslås der
stillet krav til udformning – inden for en række specifikke emner (15 m.fl. på Kastaniebakken).
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Forvaltningens forslag til besvarelse:
I § 7, bestemmelse 7.7, ændres 5. afsnit til. ” Salgsudstillinger må
kun opstilles i butikkens åbningstid, på egne arealer i begrænset
omfang og efter forudgående tilladelse.” Endvidere ændres sidste
sætning i 7. afsnit til ”Bogstaver og logo skal som hovedregel
monteres direkte på facaden.”
Der er ikke lovhjemmel til fastlægge bestemmelser med pålægning
af afgifter i lokalplanen.
Bemærkninger til bevaring
Af hensyn til bevaring af landsbymiljøet ønskes dyrlægens hus,
matr.nr. 3bk Bistrup by, Bistrup i område 2 bevaret (35 miljøforeningen).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ud fra den nuværende fremtræden, opførselstidspunktet og den tilhørende byggestil vurderes huset ikke repræsentativt for den oprindelige bebyggelse eller funktioner tilbage i tiden og findes derfor
ikke bevaringsværdigt.
§ 8 Ubebyggede arealer
1. Trafikbelastningen taget i betragtning bør der indrettes sikre
fritidsopholdsarealer i område 1 og 2 (12).
2. Der bør indrettes friarealer til både børn og voksne. I forbindelse med etablering af altaner eller tagterrasser bør kravet til friarealer bør ikke kunne tillades reduceret (35 miljøforeningen).
3. Der bør etableres en bred bræmme med træer på sydsiden af
parkeringspladsen mod kirken af hensyn til udsigten fra denne
mod ISO (34).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1:
Ud fra områdets anvendelse til centerformål og de tilknyttede krav
til parkering vurderes en stor del af friarealkravet at blive indfriet
ved etablering af altaner eller tagterrasser ved opførsel af nye boliger. Med sådanne arealer samt det grønne område ved kirken vil
der forefindes trafiksikre opholdsmuligheder i området.
Ad 2:
Som anført ovenfor indeholder området mulighed for rekreativt ophold på det grønne område mod kirken. Med dette samt ønsket om
at sikre rummelige og beplantede parkeringsområder med hensigtsmæssig trafikafvikling, og de heraf følgende mindre gener i
forhold til boligerne, vurderes der at være belæg for at kunne tillade
kravet reduceret.
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Ad 3:
Af hensyn til mulighederne for indretning af parkeringsområdet
med ovennævnte kvaliteter (jf. ad 2) vurderes fastlæggelse af et
større sammenhængende beplantningsbælte ikke hensigtsmæssigt.
HELHEDSPLANEN
Generelle bemærkninger
For at opnå den tilsigtede effekt af helhedsplanen bør
gennemførslen af planen ske over en begrænset periode, f.eks. ved
at den kommende Rudersdal Kommune opkøber ejendommene og
foranlediger, at planen udføres med efterfølgende salg og
udlejning. Alternativet er, at området fortsat fremstår forsømt og i
bedste fald tilfældigt bebygget/benyttet (18).
Bemærkninger til afsnit om trafik
1. Dobbeltanvendelse af p-pladserne vurderes ikke realistisk (bl.a.
pga. nuværende udstrækning af åbningstider samt forventede
ændringer af lukkeloven).
2. Den foreslåede beplantning langs Vasevej bedes fjernet fra
planen, idet den ikke er placeret hensigtsmæssigt og forringer
oversigtsforholdene.
3. Kan ud fra en række angivne begrundelser ikke tilslutte sig
amtets vurdering af, at trafikafviklingen på Vasevej fungerer
tilfredsstillende (24, 28 EF Vasevej 76).
4. Indsigelse mod etablering af venstresvingsbane ved
Kastaniebakken, p.g.a. forringelse af udkørselsmulighed for
boligejedom overfor (13).
5. Den skiserede adgangsvej til Udsigsbakken bør fjernes eller
lukkes, f.eks med port, så gennemkørende trafik hindres (18).
6. Ifølge planen vurderes lejemålene på matr.nr. 3 bk Bistup By,
Bistrup eksproprieret til fordel for boligbebyggelse. I
forbindelse hermed efterspørges finaniseringen heraf og om
butikslejemålene er sikret lokalisering i området på hidtidige
betingelser (22)
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad 1:
Lokalplanens bestemmelser i § 5 om parkeringskrav er ikke fastlagt
ud fra at der kan påregnes dobbeltanvendelse af pladserne.
Ad 2:
Beplantningen er markeret for at illustrere strukturen i den
påtænkte allebeplantning. I forbindelse med placeringen af de
enkelte træer vil der bl.a. blive taget højde for overkørsels- og
udsynsforhold.
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Ad 3 og 4:
Der henvises til svar i forbindelse med trafikforhold under
lokalplanens redegørelse.
Bemærkninger til øvrige forhold – udover lokalplanen
Forslag om at der sammen med lokalplanen bør der gennemføres
en bæredygtig trafikplan for Vasevej, bl.a med lysregulering ved
udkørsel fra p-arealer, cykelsti i eget niveau langs centeret og
nedlæggelse af p-lommer (29 Furesø Solpark).
Vasevej:
1. Forslag om en række ændringer – herunder lukning for
gennemkørende trafik (11, 13, 14, 20).
2. Vejen skal med beplantning langs vejen og hellearealer sikres
en grøn fremtræden (29 Furesø Solpark).
3. Etablering af bump har ikke sænket hastigheden mellem centret
og Granbakken (28 DN).
4. En række betragtninger/iagttagelser vedr. de trafikale forhold
(17).
Kastaniebakken:
5. Udkørslen fra Kastaniebakken/centret bør lysreguleres (13, 29
Furesø Solpark).
6. Mulighed for at svinge til venstre ud på Vasevej ønskes
fastholdt – uanset evt. svingbane (15 m.fl. på Kastaniebakken).
7. Glatføreproblemer ved udkørsel til Vasevej om vinteren (17).
Trafiksikkerhed, herunder p-lommer:
8. Etablering af cykelstier langs Vasevej er et stor ønske, da
cykling der ellers er direkte farlig (24,28 DN).
9. Anlæg af cykel- og gangstier i krydset ved Bistrupvej er en
nødvendighed af hensyn til skolebørnens sikkerhed (28 DN).
10. Forslag om en række ændringer, bl.a retablering af bliklys over
fodgængerovergange (34).
11. Overskuelighed for trafikanter ved indkørslen til børnehaven
ønskes forbedret (30 det radikale venstre).
12. P-lommerne bør fjernes ved ISO, bageren, og børnehaven – de
forringer udsigtsforholdene, og der sker mange uheld (10). ISOlommen bør slettes pga. ringe oversigtsforhold ved udkørsel fra
Kastaniebakken (17).
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13. Overskuelighed for trafikanter ved indkørslen til børnehaven
ønskes forbedret (30 det radikale venstre).
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Der henvises til svar i forbindelse med lokalplanens redegørelse og
afsnittet om § 5 Vej- og sti- og parkeringsforhold.
I forbindelse med høringsperioden for Forslag til Regionplan 2005
har Byrådet fremsat ønske om en regional stiforbindelse langs Vasevej.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplanen og kommuneplantillægget godkendes endeligt med de af forvaltningen anførte
ændringer og den dertil hørende tilretning af kortbilag.

Fagudvalgets
beslutning
den 30. maj

Udsat til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. juni 2005 med
henblik på behandling i Byrådet den 22. juni 2005.
Erik Slot Jensen (L) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fagudvalgets
beslutning
den 20. juni

Henning Straarup (V) stillede følgende ændringsforslag:
1. Vedrørende butiksstørrelse
Det foreslås, at der sker følgende ændring i ”Forslag til tillæg
nr. 7 til Kommuneplan 2000” vedrørende enkeltområde C7:
Afsnittet Butiksstørrelse ændres til:
Butiksstørrelse: Maks. Bruttoetageareal: 400 m2.
Ligeledes ændres lokalplanens § 3.4 (område 2) sidste afsnit til:
Ved indretning af butikker er det maksimale bruttoetageareal
400 m2.
Som følge heraf ændres forvaltningens besvarelse til indsigelse
nr. 4 i afsnittet om § 3.
2. Vedrørende vejforhold
Der foreslås følgende tilføjelse til § 5 i lokalplanen:
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Til brug for anlæg af venstresvingsbaner udlægges der vejareal,
der muliggør:
a) forlængelse af venstresvingsbane på Vasevej for bilister fra
øst, der skal svinge mod Farum
b) etablering af venstresvingsbane på Vasevej for bilister fra
øst, der skal svinge ned ad Kastaniebakken.
Vejudlæggene indarbejdes i kortbilag 2.
For forslaget stemte 1 (V), imod stemte 4 (C,L)
Forvaltningen blev bedt om at undersøge, om der vil opstå konflikt
mellem trafikafviklingen på Vasevej og facadelinien, til forelæggelse på Økonomiudvalgs- og Byrådsmødet den 22. juni 2005.
For forvaltningens indstilling stemte 4 (C,L), mens 1 (V) stemte
imod.

Økonomiudvalgets
beslutning

Henning Straarup (V) stillede følgende forslag:
Det foreslås, at der sker følgende ændring i ”Forslag til tillæg nr. 7
til Kommuneplan 2000” vedrørende enkeltområde C7:
Afsnittet Butiksstørrelse ændres til:
Butiksstørrelse: Maks. Bruttoetageareal: 400 m2.
Ligeledes ændres lokalplanens § 3.4 (område 2) sidste afsnit til:
Ved indretning af butikker er det maksimale bruttoetageareal 400
m2.
Som følge heraf ændres forvaltningens besvarelse til indsigelse nr.
4 i afsnittet om § 3.
Efter indarbejdelse af ændringerne udsendes lokalplanen i fornyet
offentlig høring i 8 uger i henhold til planlovens § 24.
For dette forslag stemte 3 (Bo Brandt (C) og V).
Imod dette forslag stemte 4 (Ove C. Alminde (C), A og L).
Ove C. Alminde (C) og Henning Straarup (V) foreslog:
Der foreslås følgende tilføjelse i lokalplanredegørelsen side 11:
Med hjemmel i vejlovgivningen kan der eksproprieres areal til:
a) forlængelse af venstresvingsbane på Vasevej for bilister fra øst,
der skal svinge mod Farum
b) etablering af venstresvingsbane på Vasevej for bilister fra øst,
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der skal svinge ned ad Kastaniebakken.
For at sikre venstresvingsbane ved Kataniebakken flyttes byggelinien nord for Vasevej på matr. nr. 5b og 5dg 5 meter mod nord.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Derefter blev det samlede lokalplanforslag sat til afstemning.
For dette forslag stemte 4 (Ove C. Alminde (C), A og L).
Imod dette forslag stemte 3 (Bo Brandt (C) og V).

Byrådets beslutning

Henning Straarup (V) genfremsatte sit forslag fra mødet i Økonomiudvalget.
For dette forslag stemte 5 (Bo Brandt (C) og V)
Imod dette forslag stemte 11 (Ove C. Alminde (C), Lars Engelberth
(C), Lars V. Søndergaard-Nielsen (C), Jesper Winther Andersen
(C), A, og L).
Ove C. Alminde (C) og Henning Straarup (V) genfremsatte deres
forslag fra mødet i Økonomiudvalget.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.
Derefter blev det samlede lokalplanforslag sat til afstemning.
For dette forslag stemte 11 (Ove C. Alminde (C), Lars Engelberth
(C), Lars V. Søndergaard-Nielsen (C), Jesper Winther Andersen
(C), A, og L).
Imod dette forslag stemte 5 (Bo Brandt (C) og V).
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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182

Forslag til lokalplan for Birkerød bymidte - centerområdet

Indledning

Økonomiudvalget tiltrådte på møde den 28. september 2004, at der
skulle udarbejdes en ny lokalplan for bymidtens centerområde på
baggrund af nogle nærmere skitserede rammer, som Miljø- og Teknikudvalget havde anbefalet på møde den 13. september 2004.
Det vedlagte udkast til lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg er baseret på de skitserede rammer, en gennemført
kortlægning af bymidtens nuværende trafik- og parkeringsforhold
samt en vurdering af trafik- og parkeringssituationen efter en udbygning af bymidten i henhold til de skitserede rammer.

Retsgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at give mulighed for nybyggeri af større
butiksbyggerier i centerområdet og i overensstemmelse med den
overordnede planlægning, at fastlægge en samlet etagearealramme
for nybyggeri og omdannelse til butiksformål, samt at fastlægge
maksimale butiksstørrelser for dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker.
En række formål og bestemmelser fra den gældende lokalplan nr.
77 overføres og moderniseres. Det drejer sig om anvendelsesbestemmelserne for centerfunktionerne, udbygningen med nye boliger i tagetager samt bestemmelserne om bevaring af bygninger og
træer i de to parkområder Cathrinelystparken og Den Gl. Præstegårdshave. Muligheden for at sammenlægge mindre lejligheder er
ikke medtaget i den nye lokalplan, idet forvaltningen foreslår, at
den nuværende procedure for nedlæggelsen af boliger, hvor Økonomiudvalget i hvert enkelt tilfælde skal godkende nedlæggelsen af
en bolig, også fastholdes for bymidtens centerområde.
De væsentligste ændringer i lokalplanen er fastlæggelsen af en ny
byggemulighed til butiks- og boligformål nord for Toftevangsskolen, en udvidet byggemulighed ved Teglporten, en udvidet bygge-

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2004/00728 - U
LWJ

Bilag 1

Udkast til forslag til lokalplan med forslag til kommuneplantillæg samt kortbilag.

Bilag 2

Notat om udpegning af bevaringsværdige bygninger i centerområdet
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mulighed ved Stationsvej og Bistrupvej samt fjernelsen af byggemuligheden mellem Hovedgaden og kirken.
I forhold til den skitse for lokalplanrammer, som Økonomiudvalget
tiltrådte på møde i september 2004, er der sket nogle få ændringer
af byggefelternes/byggemulighedernes afgrænsning.
Byggefeltet ved Teglporten/Bistrupvej er trukket lidt tilbage i forhold til Plejecentret Teglporten og rækkehusene langs Teglporten.
På den måde friholdes det eksisterende stiforløb fra plejecenteret til
Teglporten og der holdes en rimelig afstand til de to bebyggelser.
Etageantallet foreslås i øvrigt reduceret til 2 etager mod de to bebyggelser, således at der alene mod hjørnet af Stationvej/Bistrupvej
kan opføres bebyggelse i 3 etager, i princippet som randbebyggelse.
For byggefeltet langs Stiholmsvej er det fastlagt, at de 2 øverste
etager i en 3 etagers bebyggelse skal placeres under hensyntagen til
udsyn fra bebyggelsen nord for Stiholmsvej.
Ved Teglporten er det fastlagt, at bebyggelse kan opføres fra facade
til facade. Dette stiller særlige krav til gennemgangs- og adgangsforholdene på stedet. Blandt andet skal der sikres adgang for såvel
brugere som brandvæsen til de to tilliggende bebyggelser. Forvaltningen er usikker på, hvorvidt en fuld udnyttelse af denne byggemulighed er realistisk. Umiddelbart må der forventes at være en
række juridiske og praktiske problemstillinger, det kan være vanskeligt at løse ved en sammenbygning med nabobebyggelserne.
Dette bør der tages højde for ved et eventuelt salg af grundstykke.
Som et led i lokalplanlægningen er der blevet gennemført en trafikog parkeringsanalyse for bymidten. Analysen konkluderer, at trafikafviklingen vil være acceptabel, og at parkeringsbehovet vil
kunne opfyldes, efter en realisering af lokalplanens byggemuligheder.
Det er dog væsentligt, at der ved nybyggeri, ombygning og omdannelse vil kunne stilles parkeringskrav i overensstemmelse med
kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Der stilles derfor
krav om parkeringskældre ved nybyggeri af store butiks- og boligbyggerier. Herudover indeholder lokalplanen et forslag om etablering af en parkeringsfond, der skal fungere i forhold til de nybyggerier, ombygninger og omdannelser, hvor det ikke umiddelbart er
muligt at etablere parkeringspladser.
COOP har fremsendt ønske om, at der i lokalplanen for bymidtens
centerområde indarbejdes mulighed for en udvidelse af såvel Brug-
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sens som Irmas butiksareal. Forvaltningen har ikke vurderet det
muligt at indarbejde en mulighed for at kunne udbygge Brugsens
butiksareal, idet Brugsens bygning er afgrænset af gågade, plads
(Majpladsen) samt et fredet parkområde (Den Gl. Præstegårdshave). Byggemuligheden ved Teglporten kan derimod tænkes anvendt
som en udvidelsesmulighed for Irma.
Ifølge tidsplanen for lokalplanlægningen for bymidtens centerområde forventes et lokalplanforslag vedtaget til offentliggørelse i juni
måned. På grund af den forestående sommerferieperiode foreslår
forvaltningen, at lokalplanforslaget offentliggøres i 10 uger med
afholdelse af et borgermøde i august.
Det skal i øvrigt bemærkes, at der ved udarbejdelsen af udkastet til
forslag til lokalplan ikke er foretaget screening i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer. Loven trådte i kraft 21.
juli 2004. Lokalplanarbejdet blev igangsat før det tidspunkt og forventes endeligt vedtaget inden 21. juli 2006, som er angivet i lovet
som fristen for afslutning af igangværende lokalplanarbejde.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg godkendes,
2. at forslagene fremlægges offentligt i 10 uger i henhold til planlovens § 24,
3. at der afholdes et borgermøde om forslagene i løbet af august
måned, og
4. at COOP orienteres om, at de i lokalplanforslaget indarbejdede
byggemuligheder ikke giver mulighed for en udbygning af
Brugsen.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt med vedlagte rettelsesblad.
Erik Slot Jensen (L) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet med forslag om afholdelse af borgermøde den
16. august 2005 kl. 19.30.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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183

Forslag til lokalplan for Bistrupvej 61-63 til boligformål samt
tillæg til Kommuneplan 2000 / Temarevision 2004

Indledning

Ejeren af ejendommen Firmaet Bistrupvej ApS har udarbejdet et
forslag til lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2000 / Temarevision 2004 for ovennævnte ejendom i forbindelse med ansøgning
om opførelse af ny bebyggelse.
Med dagsorden vedlægges lokalplanforslaget med forslag til kommuneplantillæg.

Retsgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter matr. nr. 7 n Birkerød By, Bistrup, Bistrupvej
61-63. Baggrunden for lokalplanen er ejerens ønske om at bebygge
ejendommen med fire dobbelthuse i to etager samt opdele den eksisterende bebyggelse i to boliger.
Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen på mødet den 17. januar 2005 hvor det blev besluttet:
•
at man ville se positivt på en boligfortætning og i princippet
som ansøgt,
•
at det foreliggende projekt bearbejdes i samråd med forvaltningen,
•
at der søges kontakt til Frederiksborg Amt med henblik på en
afklaring af overkørselsforholdene til Bistrupvej,
•
at der tages kontakt med Skov- og Naturstyrelsen med henblik
på en afklaring af projektet i forhold til skovbyggelinie mod Bistrup Hegn,
•
at forvaltningen foretager en vurdering i forhold til lov om
miljøvurdering, og
•
at sagen forelægges på ny, når de rejste spørgsmål er afklarede.
Projektet der ligger til grund for lokalplanforslaget er i princippet
identisk med det tidligere fremsendte projektet.
Forvaltningen har gennemført en høring hos forskellige myndigheder som har følgende bemærkninger:

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2005/00263 - D
LWJ, CHK
Forslag til lokalplan for Bistrupvej 61-63 til boligformål samt tillæg til Kommuneplan 2000/Temarevision 2004
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Frederiksborg Amt har meddelt, at de vil meddele tilladelse til det
ansøgte på vilkår af, at der for ansøgers regning anlægges en ny
overkørsel til Bistrupvej.
Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at styrelsen ikke er indstillet
på at reducere naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie i forbindelse
med lokalplanforslaget, men henviser i stedet til kommunens mulighed for at meddele en konkret dispensation i forbindelse med et
byggeandragende. Skov- og Naturstyrelsen er kun indstillet på at
foretage en reduktion af skovbyggelinien, når der er tale om flere
ejendomme.
Kronborg Statsskovdistrikt har meddelt, at de overfor kommunen
anbefaler, at der stilles krav om en byggelinie mod Bistrup Hegn på
30 m, idet det erfaringsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt med byggeri så tæt på skoven. Ofte vil beboerne efterfølgende ønske fældning af grene og træer pga. af, at de eksisterende træer fra maj til
oktober vil kaste skygge 50 m til 20 m ind på grunden, og der vil
forekomme nedfald af blade og grene.
Forvaltningen har vurderet projektet i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer i henhold
til lovens § 3, 2 stk. 2, at der i forbindelse med lokalplanforslaget
ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter anvendelse af et mindre område beliggende i bymæssige bebyggelse og kun indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende planer. Beslutningen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, foreslås offentliggjort samtidigt med lokalplanforslaget.
Ansøger har udarbejdet forslag til lokalplan. Lokalplanen har til
formål:
at skabe en ny tæt/lav boligbebyggelse i form af fire 2-etages, villalignende punkthuse, der hver er opdelt i to stk. rækkehuse i to plan,
samt 1 eksisterende villa opdelt i 2 lejligheder med vandret skel,
at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at ny
bebyggelse underordner sig den eksisterende bebyggelse og indpasser
sig harmonisk i området,
at sikre at området får et parklignende forløb, så det fremtræder som
et grønt område, der er naturligt sammenhængende med skoven.
I lokalplanforslaget er der indlagt 4 byggefelter i en afstand af 12 m
fra skellet mod skoven og der er fastlagt følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:
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En bebyggelsesprocent på 35 for området som helhed.
En maksimal bygningshøjde på 8,5 m og maksimalt 2 etager.
Fastlæggelse af byggelinier mod Bistrupvej på 5 m og 8 m mod
Bistrup Hegn.
Mindste grundstørrelse på 400 m2.
Facader skal fremstå i lyse jordfarver og hvide trævinduer.

Ejendommen er i Kommuneplan 2000 / Temarevision 2004 omfattet af rammebestemmelserne for enkeltområde B15, der omfatter et
boligområde ved Birkerød Sø og Præstevangen. I henhold til rammebestemmelser er området udlagt til åben, lav bebyggelse med en
mindste grundstørrelse på min. 800 m2 samt en bebyggelseprocent
på 25.
For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og Kommuneplan 2000 / Temarevision 2004 er der i forbindelse med forslaget
udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen. Med tillægget
ændres afgrænsningen af det hidtidige enkeltområde B15 til et nyt
enkeltområde for lokalplanområdet til lav/tæt boligbebyggelse.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har haft en dialog med ansøger om skovdistriktets
bemærkninger til projektet og har i den anledning anbefalet en tilbagerykning af det punkthus, der er placeret tættest på skoven. Ansøger har ønsket at fastholde den skitserede bebyggelsesplan uanset
disse bemærkninger.
Forvaltningen foreslår, med henvisning til, at der i området er huse,
der er beliggende tættere på skoven end det ansøgte, og da bebyggelsesplanen lægger op til en åben parkbebyggelse med afgrænsede
byggefelter, hvor det ene byggefelt er beliggende 12 m fra skellet
til skoven (de andre i afstande på 20 m, 35, m og 55 m), at forslaget
til lokalplan godkendes til offentliggørelse. Dog foreslås det, at forslaget tilrettes, således at den i § 6.6 fastlagte byggelinie på 8 m til
skoven udgår, så der ikke kan opføres yderligere bebyggelse uden
for fastlagte byggefelterne på nær udhuse, carporte og garager, som
i henhold til § 6.8 skal placeres i forbindelse med vej- og parkeringsarealer.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget med
ovennævnte ændring og forslag til kommuneplantillæg, godkendes
og fremlægges i 8 uger i henhold til Planlovens § 24, og at der sam-

Byråd
Onsdag den 22. juni 2005

Side

1028

tidig med offentliggørelse herom foretages en offentliggørelse om,
at der i forbindelse med lokalplanlægningen er vedtaget ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt, idet høringsperioden udvides til 10 uger.
Erik Slot Jensen (L) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Byrådets beslutning

Indstilles til Byrådet.

Godkendt.
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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184

Aftale med HUR om omlægning af kommunal kørsel

Indledning

Byrådet vedtog i mødet den 8. marts 2005 at de foreslåede omlægninger af den kommunale kørsel, som beskrevet i rapporten ”Oplæg
til forbedringer af den kollektive trafikbetjening i Birkerød Kommune”, dateret februar 2005, gennemføres, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med HUR om administration og
drift af de nye kørselsordninger inden for en budgetramme på 1,7
mio. kr.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

I HUR’s oprindelige rapport om omlægningen var det forudsat, at
en timebetaling for telebuskørsel på ca. 300 kr., hvorved den samlede udgift ville blive ca. 1,35 mio. kr./år. I marts 2005 blev denne
pris med baggrund i de seneste resultater fra udbud af buskørsel
opjusteret til 375 kr./time svarende til en årlig udgift på ca. 1,7 mio.
kr.
HUR har netop afholdt licitation på telebuskørslen, og der er kun
indkommet et bud. Den tilbudte timepris er 518 kr. svarende til en
årlig udgift på ca. 2,4 mio. kr.
HUR vurderer, at der er to forhold, der har medført den meget høje
tilbudspris. Det ene er, at kontraktperioden er meget kort så afskrivningen af busserne og omkostningerne i forbindelse med opstart af kørslen kommer til at veje meget tungt. Det andet forhold
er, at der i udbuddet er bedt om relativt store 20 personers busser.
HUR anbefaler på den baggrund, at udbuddet annulleres, og at
kørslen genudbydes med en kontraktperiode på 4 år med mulighed
for 2 års forlængelse, og at der efterspørges 16 personers busser i
stedet for 20 personers.
Et genudbud vil betyde, at den planlagte opstart den 23. oktober
2005 af telebuskørslen må udskydes i nogle måneder, og HUR vil
snarest udarbejde en revideret tidsplan.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU - ØKU - BYR
2004/00129 - D
BEO
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Selv om omlægningen finansieres ved erstatning af nuværende
kommunal kørsel, vurderes en kontraktlængde på 4 år, som HUR
nu foreslår, som lang tid for en forsøgsordning. Men hvis udgifterne til omlægningen skal holdes inden for de forudsatte økonomiske
rammer, vil det nok være nødvendigt at acceptere en kontraktlængde på 4 år.
Imidlertid kan den stadige opjustering af prisen for projektet medføre at det er usikkert, om det kan gennemføres som forudsat. En
kontraktlængde på 4 år betyder endvidere, at den først udløber i
2010, dvs. længe efter Rudersdal er etableret.
I Søllerød Kommune pågår der undersøgelser af mulighederne for
en servicebus/telebusordning, og det vil være hensigtsmæssigt, hvis
arbejdet koordineres mellem de 2 kommuner.
På baggrund af ovenstående bør det overvejes, om omlægningen af
den kommunale kørsel stilles i bero, og at arbejdet med omlægningen søges koordineret med Søllerød.

Økonomi/Personale

HUR forventer, at den forudsatte beløbsramme på 1,7 mio. kr. vil
kunne overholdes ved et nyt udbud med mindre busser og længere
kontraktperiode.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at MTU over for ØKO og BYR anbefaler:
1. at det meddeles HUR, at man på baggrund af de stigende priser
og fordoblingen af længden af kontrakten stiller sagen med
omlægningen af den kommunale kørsel, som beskrevet i ”Oplæg til forbedringer af den kollektive trafikbetjening i Birkerød
Kommune” af februar 2005, i bero,
2. at der tages kontakt til Søllerød Kommune med henblik på at
koordinere indsatsen for omlægning af kommunal kørsel og,
3. at i konsekvens af punkt 1. opgives den forudsatte omlægning
af skolebuskørslen til Brådebæk/Ubberødområdet.

Fagudvalgets
beslutning

Axel Bredsdorff (L) foreslog,
1. at HUR’s anbefaling om, at udbuddet annulleres, og at kørslen
genudbydes med en kontraktperiode på 4 år med mulighed for 2
års forlængelse følges,
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med HUR inden for en økonomisk ramme på 1,7 mio.kr./år i overensstemmelse med Byrådets beslutning i mødet den 8. marts 2005,
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3. at den forudsatte omlægning af skolebuskørslen til Brådebæk/Ubberødområdet gennemføres som forudsat med start fra
skoleårets begyndelse medio august 2005.
Forslaget blev enstemmigt tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

For Miljø- og Teknikudvalgets beslutning stemte 5 (A, L og V)
2 undlod at stemme.

Byrådets beslutning

Axel Bredsdorff (L) foreslog, at der tilføjes et nyt punkt 4:
4. Forvaltningen optager forhandling med grundejerforeningen i
Ubberød med henblik på at anvise muligheder for, at skolebussen afhenter børn i området, således at sikkerheden overholdes.
Der afsættes max. 300.000 kr. i Miljø- og Trafikhandlingsplanen til de nødvendige vejtekniske forandringer. Såfremt der ikke findes alternative løsninger, peges på den i dagsordenen beskrevne aftale mellem forvaltningen og grundejerforeningen.
For dette forslag stemte 13 (A, Jesper Winther Andersen (C), Lars
Engelberth (C), L og V).
3 undlod at stemme (Ove C. Alminde (C), Bo Brandt (C) og Lars
V. Søndergaard-Nielsen (C)).
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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185

Krav vedrørende adgangsforholdene hos hjemmehjælpsmodtagere

Indledning

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 27. oktober
2004 sag om udbud af indkøbsordning, og sag om udbud af madserviceordning. I den forbindelse blev krav til borgerne vedrørende
adgangsforhold til borgernes bolig drøftet, og udvalget besluttede,
at forvaltningen fremlægger sag om, i hvor mange tilfælde, der er
problemer med adgangsforholdene, f.eks. i forbindelse med større
snefald.

Retsgrundlag

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27. oktober 2004,
punkt 520.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet notat af 11. april 2005 om sagen,
hvori forvaltningen redegør for de muligheder borgerne har for at
få hjælp fra privat leverandør til at varetage snerydning/saltning.
Endvidere redegøres om mulighederne for at ansøge om personligt
tillæg til dækning af udgiften, hvis borgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at dække udgiften til eventuel snerydning.
I notatet peges endvidere på følgende løsningsmuligheder:
1. Nuværende serviceniveau bibeholdes.
2. Serviceniveauet udvides, således at der visiteres til snerydning
hos de 18-20 borgere, hvor det vurderes, at det er nødvendigt at
komme frem, så borgeren ikke lider nød, fx ikke kan komme ud
af sengen, tage medicin og/eller få noget at spise.
3. Serviceniveauet udvides, således at de ca. 270 borgere, som
vurderes til ikke selv at kunne varetage snerydning, visiteres til
dette.
Kvalitetsstandarder vedrørende løsningsmulighed 2 og 3 vedlægges.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i møde den 27. april 2005,
at der fra og med 1. oktober 2005 indføres visitation til snerydning
efter løsningsmulighed 2, at visitationen indgår aftale med en fast

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

SSU-ØKU-BYR
2004/01653 - D
LIN

Bilag 1
Bilag 2

Kvalitetsstandard vedrørende snerydning 2004/01653-026
Krav til adgangsforhold hos hjemmehjælpsmodtagere 2004/01653-027
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leverandør, at de årlige udgifter på anslået 20.000 kr. indarbejdes i
budgettet for 2005 og fremefter, at sagen sendes til høring i Birkerød Ældreråd, og at sagen genoptages herefter med henblik på
fremsendelse af indstilling i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.
Birkerød Ældreråd har i høringssvar af 9. maj 2005 meddelt følgende: ”Ældrerådet bemærker med tilfredshed at en vis form for
nødvendig snerydning er godkendt til udvalgte borgere. Vi opfatter
ordningen til at dække situationer hvor borgere er afhængige af
hjemmepleje og madleverancer/indkøb. Vi er egentlig tilhængere af
forslag 3 som ”kun” omfatter borgere som også får hjælp til rengøring.”

Økonomi/Personale

De skitserede 3 løsningsmuligheder vil have følgende økonomiske
konsekvenser:
1. Ingen økonomiske konsekvenser.
2. Udgiften anslås til 4.000 kr. pr. gang for snerydning hos 18 –
20 borgere. Årlig udgift ved 5 gange snerydning = 20.000 kr.
Det anbefales, at Visitationen indgår aftale med en fast leverandør.
3. Udgiften anslås til 54.000 kr. pr. gang for snerydning hos ca.
270 borgere. Årlig udgift ved 5 gange snerydning = 270.000 kr.
Det anbefales, at visitationen tilrettelægges som en fritvalgsordning mellem godkendte leverandører.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at der fra og med 1. oktober 2005 indføres visitation til snerydning til borgere, hvor det vurderes som nødvendigt at komme
frem, så borgeren ikke lider nød (= løsningsmulighed 2),
2. at Visitationen indgår aftale med en fast leverandør, og
3. at de årlige udgifter på anslået 20.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2005 og fremefter.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet idet udgifterne afholdes indenfor den samlede
ramme for vintertjenesten.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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186

Nyt medlem til Beboerklagenævnet

Indledning

Repræsentanten for de almene boligorganisationer har stoppet sit
arbejde i Lejerbo, og der skal udpeges et nyt medlem.

Retsgrundlag

§ 97 i lov om leje af almene boliger, Byrådets beslutning af 20. februar 2002 (sag nr. 7)

Sagsfremstilling

§ 97 i lov om leje af almene boliger foreskriver at:
”Et beboerklagenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer.
Stk. 2. Formanden beskikkes af amtmanden, i København af overpræsidenten efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden
skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke
have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte to medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger
i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn
til almene boligforhold.”
Udnævnelsen er gældende frem til 31. marts 2006.
Birkerød Kommune har skrevet til Boligselskabet Birkebo, Birkerød Almene Boligselskab, Boligselskabet KAB samt Boligselskabet Lejerbo.
•
•
•
•

Boligselskabet Birkebo peger på formand Søren Jensen
Birkerød Almennyttige Boligselskab peger på medlem af afdelingsbestyrelsen for Hestkøblund Eva Gammelgaard
Boligselskabet KAB har ikke udpeget en kandidat
Boligselskabet Lejerbo har ikke vendt tilbage på henvendelsen

Økonomi/Personale

-

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

BYR
2004/01529 - D
HVA
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Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Byrådet udpegninger en af kandidaterne.

Byrådets beslutning

Eva Gammelgaard blev udpeget ved lodtrækning.
Georg Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.
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Protokollen oplæst og godkendt.

Ove Alminde

Axel Bredsdorff

Henning Straarup

Jesper Winther Andersen

Bo Brandt

Anne Christiansen

Jette Ebro

Lars Engelberth

Daniel Ernst Hansen

Erik Slot Jensen

Nelli Modeweg-Hansen

Georg Møller

Helle Hagemann Olsen

Maria Steno

Dorte Svensson

Lars V. Søndergaard-Nielsen

Torben Vigh

