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Furesø Kommunes bemærkninger til klage over Lokalplan 121-1 

 

I klage af 30. januar 2018 betvivler Ny Bringe Grundejerforening lovligheden 

af en række punkter i Lokalplan 121-1, der blev vedtaget af Byrådet i Furesø 

Kommune den 20. december 2017 og offentligt bekendtgjort den 3. januar 

2018. 

 

Klagen er opdelt i 9 punkter, der herunder kommenteres hver for sig. Generelt 

er det Furesø Kommunes vurdering, at Lokalplan 121-1 er lovligt vedtaget, og 

at klagen ikke bør gives medhold. 

 

Klagen omhandler lokalplanlægningen af arealer på den tidligere Flyvestation 

Værløse, som forsvaret forlod for ca. 10 år siden. Området indeholder en række 

jordforureninger.  

 

Lokalplan 121-1 er et tillæg til Lokalplan 121 fra 2016, der omfatter hele det 

nye byområde Sydlejren. Tillægget supplerer primært Lokalplan 121 med nær-

mere bestemmelser for udformningen af fire boligbebyggelser. De overordnede 

rammer for bebyggelsens omfang i Sydlejren er fastholdt i Lokalplan 121-1.  

 

§ 1.1 4. afsnit. 

Det er et af formålene med lokalplanen, at ”områdets og tilgrænsende naturarea-

lers rekreative værdier udnyttes med henblik på beboernes og de besøgendes 

sundhed og livskvalitet”. Klager anfører, at nogle af disse områder allerede er 

omfattet af Lokalplan 64, der fastholder disse områder som sådan.  
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Furesø Kommunes bemærkninger: Som ovenstående kortudsnit fra plansy-

stemet viser, er der ingen overlap mellem Lokalplan 121-1 og Lokalplan 64. De 

to lokalplanområder er adskilt af et rekreativt landzoneareal på mere end 20 me-

ters bredde. Lokalplan 121-1 har selvsagt ingen retsvirkning uden for lokalplan-

området. Den nævnte bestemmelsen om de tilgrænsende arealer sigter mod at 

anvendelser, byggerier og anlæg i lokalplanområdet ikke må påføre gener for de 

omkringliggende rekreative landzonearealer, der bl.a. omfatter Naturstyrelsens 

store rekreative på Flyvestationen. Konkret skal bl.a. § 8.1 om belysning og § 

9.7 om hegning sikre muligheden for rekreativ udnyttelse af de omkringliggen-

de arealer.  

 

§ 3.3 

Bestemmelsen angiver, at de to bevaringsværdige bygninger med tilgrænsende 

jordstykker også må anvendes til ikke-støjende erhverv, fælleshuse for lokal-

planområdets boligbebyggelser, fritidsformål, kulturelle formål, liberale er-

hverv, caféer, offentlige formål i form af kulturinstitutioner, børneinstitutioner, 

undervisning mv. samt beboelse.  

 

Klager anfører, at lokalplanens redegørelse ikke forholder sig til, at trafikken 

forbi bebyggelsen i Ny Bringe Grundejerforening i kraft af denne bestemmelse 

forøges i en sådan grad, at beboerne i Ny Bringe Grundejerforening vil blive 

udsat for gener fra tung, intensiv trafik, luft, støj og lys, på et niveau, der strider 

mod de grænser, der er anført i Lokalplan 64. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Lokalplanens redegørelse indeholder en 

miljøscreening, der konstaterer, at lokalplanen medfører øgede trafikmængder 

på adgangsvejene. Der bliver henvist til den miljøvurdering, der blev gennem-

ført for Lokalplan 121. Denne miljøvurdering indeholdt bl.a. en trafikanalyse af 
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den fremtidige trafik (inkl. trafikken til og fra de bevarede bygninger). På 

grundlag af miljøscreeningen i Lokalplan 121-1 besluttede Byrådet den 7. sep-

tember 2017, at Lokalplan 121-1 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.  

 

§ 5.1. 

Bestemmelsen angiver, at lokalplanområdet vejbetjenes via Perimetervej, der er 

udlagt i Lokalplan 121 og vist med mørkegrøn farve på lokalplanens Kort 3. 

Klager rejser tvivl om lovligheden i denne bestemmelse fordi en stor del af Pe-

rimetervej ligger uden for lokalplanområdet. Klager finder endvidere, at be-

stemmelsen strider mod § 5 i Lokalplan 119. Endeligt påpeger klager, at det ik-

ke fremgår af lokalplanens redegørelse om der har været en forudgående dialog 

med Perimetervejs mange lodsejere.  

 

Furesø Kommunes bemærkninger: I lokalplanens redegørelse er kommune-

planens rammer for område 12B3 gengivet. Det fremgår heraf, at området skal 

vejbetjenes af Perimetervejen. Vejbetjeningen af lokalplanområdet angiver, 

hvordan man kommer til lokalplanområdet. Dette kan udelukkende ske via Pe-

rimetervejen, der allerede i Kommuneplan 2009 blev udlagt som hovedad-

gangsvejen til det nye byområde Sydlejren. Perimetervejen blev udlagt konkret 

med Lokalplan 121. I forbindelse med planlægning af et område øst for Sydlej-

ren blev den østligste del af Perimetervejen udlagt i Lokalplan 119 fra 2015. Pe-

rimetervejen har i mange år været optaget som vejareal i matriklen, og Furesø 

Kommune er aktuelt i dialog med berørte grundejere om de nærmere vilkår for 

vejens opgradering. Perimetervejen omfatter ikke arealer i Ny Bringe Grund-

ejerforenings område. 

 

§ 5.5. 

Bestemmelsen angiver, at der skal etableres mindst 2 P-pladser pr. bolig. Klager 

anfører, at der ikke tages hensyn til at Byrådet siden vedtagelsen af Lokalplan 

121-1 har besluttet at etablere en daginstitution til ca. 100 børn i området. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Som nævnt indledningsvist er Lokalplan 

121-1 et tillæg til Lokalplan 121 for hele Sydlejren, og omfatter primært bebyg-

gelsesregulerende bestemmelser for 4 storparceller til boligbyggeri. Muligheden 

for at anvende den bevaringsværdige skolebygning til bl.a. børneinstitution blev 

fastlagt i Lokalplan 121, der også angiver parkeringsnormer for andre anvendel-

ser end bolig. 

 

En fremtidig børneinstitution i Sydlejren indgik i ovennævnte trafikanalyse, og 

dermed i miljøvurderingen af Lokalplan 121.  
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Etablering af en børneinstitution i den bevaringsværdige skolebygning forud-

sætter efter § 3.1.2 i Lokalplan 121 (og § 3.3 i Lokalplan 121-1) en dispensati-

onsprocedure. De nærmere vilkår for en eventuel tilladelse til børneinstitutionen 

vil blive fastlagt efter en høringsperiode, der også omfatter Ny Bringe Grund-

ejerforening. Furesø Kommunes foreløbige overvejelser om en børneinstitution 

i Sydlejren omfatter også anlæg af en ny parkeringsplads med et dækkende an-

tal P-pladser.   

 

§ 7.1 

Bestemmelsen angiver, at ny boligbebyggelse med hensyn til struktur, form og 

højde kun må udformes i overensstemmelse med de på Tegning 3a, 3b, 3c og 3d 

viste principper for de enkelte storparceller.  Klager anfører, at der i forslag til 

Lokalplan 121-1 stod ”byggefelter” i stedet for ”storparceller”, og at anvendel-

sen af ordet ”byggefelt” i øvrigt er inkonsekvent. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Det er korrekt, at lokalplanforslaget fejl-

agtigt benyttede ordet ”byggefelt”, i betydningen ”storparcel”, og at det er in-

konsekvent, at samme fejl i § 6.2.1 ikke er rettet. 

 

Ud fra sammenhængen er der dog ikke tvivl om at både § 6.2.1 og 7.1 omhand-

ler storparcellerne idet der henvises til Kort 5a, 5b, 5c og 5d samt Tegning 3a, 

3b, 3c og 3d, der netop viser henholdsvis disponeringen og bebyggelsesprincip-

perne for hver af de fire storparceller.  

 

Bebyggelsesprincipperne for de enkelte storparceller vurderes ikke at give lys 

og indkigsgener for Ny Bringe Grundejerforening, idet nærmeste bolig i for-

eningen ligger mere end 45 m uden for lokalplanområdet. 

 

§ 9.8.2 § 9.8.3 og Kort 6 

Bestemmelserne er kompetencenormer, der giver Byrådet mulighed for at di-

spensere til større terrænregulering end anført i § 9.1 i forbindelse med bygge-

modning, anlæg af støjafskærmning og veje samt ved anlæg til lokal afledning 

af regnvand og afskærmning af tekniske anlæg. Klager anfører, at konsekven-

serne af denne bestemmelse burde fremgå af Miljøscreeningen. Klager påpeger 

i den forbindelse, at der på Kort 6 er vist forsinkelsesbassiner, hvor regnvandets 

løb mod Jonstrup Å gennem den forurenede jord bremses, og at lokalplanen 

dermed er i strid med planlovens formål. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Det er korrekt, at planloven bl.a. tilsigter 

at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, men en lokal-

plan tilsidesætter ikke anden lovgivning. En realisering af de fire boligbebyg-

gelser, som lokalplanen omhandler, forudsætter også tilladelser efter anden lov-
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givning. Inden for lokalplanområdet muliggør lokalplanen en regnvandsløsning 

med lokalafledning af regnvand (LAR), men påbyder ikke dette. 

 

Eventuelle nedsivnings- og udledningstilladelser kan kun meddeles, hvis miljø-

lovgivningen muliggør dette. 

 

Lokalplanen forholder sig ikke til eventuelle merudgifter afledt af forsvarets ef-

terladte jordforurening eller, hvem der skal bekoste den fornødne oprensning 

mv. 

 

§ 11.1 

Bestemmelsen angiver, at der skal oprettes en grundejerforening for hver af de 

fire storparceller til boligbyggeri med medlemspligt for alle ejere inden for de 

enkelte bebyggelser. Klager anfører, at man opfatter bestemmelsen som et pro-

gram for, hvordan områdets forurening skal håndteres, og derfor burde indgå i 

miljøscreeningen. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Lokalplan 121-1 angiver i overensstem-

melse med planlovens § 15, stk. 2 nr. 16, at der skal oprettes grundejerforenin-

ger med medlemspligt for de nye haveboligområder, og at foreningerne har ret 

og pligt til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg i 

de enkelte bebyggelser. Håndtering af jordforurening er ikke behandlet af lokal-

planen, men reguleres af anden lovgivning, herunder jordforureningsloven. 

 

Kort 5.c og kort 5.d 

Kortene angiver disponeringen af de to storparceller ”Gårdhavehusene” og 

”Staldhusene”. Klager anfører, at kortene uretmæssigt også er indtegnet stier på 

Ny Bringe Grundejerforenings arealer uden forudgående dialog med forenin-

gen. 

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Lokalplan 121-1 gælder kun inden for det 

område der er angivet i § 2 og vist på Kort 1. Lokalplanområdet udgør en del af 

matr.nr. 6t, Bringe By, der ejes af Statens Ejendomssalg A/S (Freja). Lokalpla-

ne berører ikke arealer i Ny Bringe Grundejerforenings område. 

 

Det er korrekt, at de nævnte kort viser stier uden for lokalplanområdet. Stierne 

er indtegnet for at vise sammenhængen mellem lokalplanens stier og planlagte 

stier i forlængelse heraf. Stierne er vist på landzonearealet mellem lokalplanom-

rådet og Ny Bringe Grundejerforenings ejendom. På kort 5d er én af stierne dog 

vist med en mulig tilslutning til Bringevej i grundejerforeningens område. Stien 

er medtaget som planlagt sti i Kommuneplan 2017.  
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Illustrationsplan for hele Sydlejren. 

Illustrationsplanen i lokalplanen viser en mulig udformning af området. Klager 

betvivler lovligheden af, at illustrationsplanen også viser en ikke eksisterende 

vej- og stiforbindelser inden for de arealer Ny Bringe Grundejerforening har 

skøde på. Herunder viser illustrationen en forbindelsesvej mellem Perimetervej 

og Bringevej.  

 

Furesø Kommunes bemærkninger: Lokalplan 121-1 gælder kun inden for det 

område der er angivet i § 2 og vist på Kort 1. Illustrationsplanen er en illustrati-

on af hele Sydlejren udbygget efter Lokalplan 121 og Lokalplan 121-1. Illustra-

tionsplanen viser også de omkringliggende arealer, herunder dele af Ny Bringe 

Grundejerforenings område. Beklageligvis antyder illustrationsplanen også en 

forbindelsesvej mellem Perimetervejen og Bringevej. Denne vej er ikke en del 

af lokalplanen og kan selvsagt ikke etableres uden inddragelse af de berørte. En 

ny vejforbindelse mellem de to vejer indgår ikke i Furesø Kommunes planlæg-

ning. 

 

Klagens bilag 

Klager har til sagen medsendt en række bilag, men har ikke redegjort for disses 

betydning for klagen. Furesø Kommune har derfor ikke kommenteret disse bi-

lag. 

 

Afsluttende bemærkninger  

Det er Furesø Kommunes vurdering, at Byrådets vedtagelse af Lokalplan 121-1 

den 20. december 2017 er i fuld overensstemmelse med planlovgivningen. 

Kommunen beklager, hvis illustrationsplanen giver anledning til unødig bekym-

ring i nabobebyggelsen. 

 

Venlig hilsen  

 

Asbjørn Gade-Nielsen  

Byplankonsulent  

 

 

Bilag, der lagt på sagen i klageportalen  

Referat fra Byrådets møde den 20. december 2017. 

Høringsnotat af 29. november 2017. 

Lokalplan 121-1 som endeligt vedtaget af Byrådet. 

Offentliggørelsen af Lokalplan 121-1 - brev af 3. januar 2018. 

Offentlig bekendtgørelse på Furesø Kommunes hjemmeside den 3. januar 2018 

Aktliste, sag 190-2017-22450 Høring og endelig vedtagelse - Lokalplan 121-1. 


