Forord
Forord
Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter, er bindende for enhver. I henhold til planloven må der ikke etableres noget forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre Byrådet har givet dispensation efter planlovens bestemmelser herom. Overtrædelse af planens
bestemmelser er strafbart.
En lokalplan fastlægger således bindende bestemmelser for den fremtidige anvendelse, bebyggelse
og udformning af lokalplanområdet. Planen medfører dog ikke handlepligt. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men at enhver ændring af de eksisterende forhold
skal være i overensstemmelse med lokalplanen. I afsnittet om lokalplanens retsvirkninger står der
mere om lokalplanens betydning, herunder om muligheder for dispensation, ekspropriation og erstatning.
Lokalplanens kort og tegninger
Lokalplanens kort og tegninger er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del
af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning.
Redegørelsen
Planloven fastlægger, at en lokalplan skal ledsages af en redegørelse. I denne lokalplan består redegørelsen dels af bemærkninger, der – under samme overskrift – løbende følger lokalplanens bestemmelser, dels af ”Redegørelse” bagest i hæftet. I denne del findes bl.a. en samlet redegørelse for,
hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, samt for
hvilke tilladelser eller dispensationer, der eventuelt skal indhentes fra andre myndigheder, før lokalplanen må realiseres.
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Forord
Lokalplanens indhold – kort fortalt
Lokalplanområdet ligger inden for naturområdet ved Søndersø og har tidligere tilhørt Værket ved
Søndersø. Den eksisterende bygning i området har fungeret som pumpestation for indvinding af
overfladevand fra søen. Bygningen er en del af det bevaringsværdige vandværksmiljø og skal bevares. Lokalplanen fastlægger, at området kun må anvendes som offentligt tilgængeligt natur- og friluftsområde og som støttepunkt med enkle service- og opholdsfaciliteter for det almene friluftsliv.
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Lokalplanbestemmelser

Bemærkninger

Lokalplan 150
Bevaringsværdig bygning til rekreative formål ved Søndersø
I henhold til Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 og
senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:
At bidrage til beskyttelse og en tilpasset
benyttelse af det naturområde og det kulturhistoriske vandværksmiljø, som lokalplanområdet er en del af,
at fastlægge lokalplanområdets anvendelse
til rekreativt natur- og friluftsområde med
uhindret adgang for offentligheden og med
mulighed for at etablere et støttepunkt for
det almene friluftsliv med de i § 3.2 angivne service- og opholdsfaciliteter,
at sikre, at den bevaringsværdige bygning i
området bevares og bevarer sit akitektoniske slægtskab med den øvrige bevaringsværdige vandværksbebyggelse og sin karakter af teknikbygning.

§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på
Kort 1 og omfatter ejendommen matrikelnummer 3b, Søndersø, Værløse.

Ad 2.1. Lokalplanområdet er beliggende i
landzone. Lokalplanen overfører
ikke området til anden zone.

§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes som
offentligt tilgængeligt, rekreativt natur- og
friluftsområde med eller uden støttepunkt
for det almene friluftsliv.
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3.2

Bemærkninger

Støttepunktet må kun etableres som rasteog/eller fiske- og/eller bade- og/eller informationssted og må ikke omfatte andre
funktioner eller service- og opholdsfaciliteter end følgende:






Fiske- og badebroer og en badeplatform
ude i søen,
toiletter, omklædning og sauna,
lokaler og terrasser for rasteophold, observation af naturen og information om
lokalområdets natur, kulturmiljø og friluftsliv,
vejadgang, stier og parkering.

§ 4 Udstykning
4.1

Ejendommen inden for lokalplanområdet
må ikke udstykkes i flere ejendomme og
matrikelnumre.
Dog må stien a-a jf. kort 2, udstykkes til en
selvstændig ejendom.

Ad 4.1. Udstykning forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Matrikulære ændringer, der reducerer ejendomsstørrelsen yderligere inden for lokalplanområdet, må ikke finde sted.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun
etableres direkte fra Ballerupvej og kun
med en 5 m bred overkørsel placeret som
vist på Kort 2.

5.2

Inden for lokalplanområdet må vejadgang/vej og parkering for motorkøretøjer,
cykelparkering med/uden cykelstativer
samt stier kun etableres inden for henholdsvis arealet ”Vej og parkeringsplads”,
arealet ”Cykelparkering” og arealerne ”Sti”
vist på Kort 2.

Ad 5.2. Parkeringsmuligheden supplerer
den eksisterende, offentlige parkeringsplads, der ligger ved Ballerupvej, og hvorfra der er stiforbindelse til Ballerupvejs ”sidegren”,
der fører til vandværket.
Ved etablering af et støttepunkt vil
parkeringskrav blive stillet efter
byggelovgivningens regler.
Der er tinglyst en deklaration vedrørende ledningsanlæg på arealerne.
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Bemærkninger
.

5.3

Bilholdepladserne skal være mindst 2,5 m
brede og mindst 5 m lange. Holdeplads for
en handicapbil skal være mindst 3,5 m bred
og mindst 8 m lang. Manøvrearealet i forlængelse af bilholdepladserne skal være
mindst 7 m. Vejadgang/vej må være integreret i manøvrearealet.

5.4

Stiarealet a-a udlægges i en bredde af 3 m
og må ikke anlægges og anvendes til andet
formål end sti.

Ad 5.4. Stien a-a er eksisterende og optaget
i matriklen. Stien fungerer som del
af stien rundt om Søndersø. Bestemmelsen sikrer, at stien ikke kan
nedlægges/flyttes uden dispensation.

5.5

Vej og parkeringsplads må kun anlægges
med fast belægning af asfalt.

Ad 5.5. Arealerne til vej og parkering, cykelparkering og stierne b-b og c-c
er ikke reserveret til formålene. §§
5.1, 5.2, 5.3 og 5.5 regulerer kun,
hvor og hvordan disse funktioner
må anlægges. Anlægges de ikke,
skal arealerne jf. § 7.1 henligge
som naturarealer.

Cykelparkering må kun anlægges med fast
belægning af stenmel eller på naturarealet.
Stierne a-a, b-b og c-c må kun anlægges
med en 2 m bred fast belægning af asfalt
eller stenmel og med en 0,5 m bred rabat
uden fast belægning i hver side.

§ 6 Bebyggelsens omfang, placering, udseende og bevaring
6.1

Inden for lokalplanområdet må bebyggelse
og faste konstruktioner kun forefindes i
form af én bygning, broanlæg og platform i
Søndersø og (enhver del heraf) kun inden
for henholdsvis feltet ”Byggefelt”, feltet
”Broanlæg” og feltet ”Platform”, alle vist
og målsat på Kort 2.

. Ad 6.1.

Byggefeltet er fastlagt svarende til
den eksisterende bygning inklusiv
dennes tagudhæng.

Jf. dog § 5.1 om cykelstativer, § 6.9.1 om
skiltning, § 7.5 om ramper og § 7.7 om belysning.
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6.2

Den eksisterende, bevaringsværdige bygning, der ligger inden for byggefeltet og er
vist på Kort 1, må ikke nedrives, ombygges
eller på anden måde ændres uden Byrådets
tilladelse.

Bemærkninger
Ad 6.2

Den eksisterende bygning.
Byrådets tilladelse forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og
§ 20.

6.3

Bebyggelsen/bygningen

6.3.1

Bygningen jf. § 6.1 og § 6.2 må kun fremstå med en maksimal udstrækning og maksimal højde fra terræn, med proportioner,
med en udformning af tag og facader og
med en placering og udformning af vinduer
og døre alt som vist og anført på Tegning 2
og som følger:









Ydervægge må kun fremstå med lodrette murpiller/-profiler på nord- og sydfacaden og i mursten af tegl i gule nuancer.
Taget skal have udhæng og må kun
dækkes med matte, røde vingetagsten af
tegl. Tagstenene må ikke være glaserede eller engoberede.
Tagrender og nedløbsrør må kun fremtræde i zink.
Vinduer må kun være sprossevinduer
udført i træ eller metal. Vinduer i facaden skal være hvidmalede. Tagvinduer
skal være rød- eller sortmalede.
Døre må kun være sidehængte og
hvidmalede.

Ad 6.3. Bygningen er SAVE-registreret
med bevaringsværdi 4 og udpeget
som bevaringsværdig i Kommuneplan 2017.
Bygningen rummer det tidligere
søvandsanlæg, der pumpede overfladevand fra søen, og den er en af
de oprindelige vandværksbygninger
fra 1947, hvilket tydeligt afspejles i
arkitekturen. Bygningen fremstår
næsten som oprindeligt.
Ydermure i gule nuancer, lodrette
murpiller/-profiler og et forholdsvis
stort tagudhæng er karakteristisk
for vandværksbygningerne.
Bygningen har sprossevinduer i
nordfacaden mod søen og to små
tagvinduer mod både nord og syd.

Kopi af lokalplanens Tegning 2.

Bygningen må ikke tilføjes nogen form for
tilbygninger, skorstene, kviste, karnapper,
altaner, antenner og solenergianlæg.
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6.3.2

Uanset § 6.3 må tagvinduerne fjernes.
Desuden må døren i sydfacaden ændres til
dennes oprindelige udformning, der er vist
på Tegning 2, og murhullet til indgangens
underkant må sænkes til terrænets niveau.
Endvidere må der midt i bygningens nordside isættes en dør, der svarer til den eksisterende eller oprindelige dør i bygningens
sydside.

Bemærkninger
Ad 6.3.2. Tagvinduerne ses ikke på den oprindelige tegning af bygningen og
er formodentlig en senere tilføjelse.
Den oprindelige tegning fra juli
1942 er vist i redegørelsen, side 25.
Indgangens underkant må sænkes,
så der opnås niveaufri adgang til
bygningen.
En dør i bygningens nordside kan
give adgang fra bygningen til et
broanlæg.

6.3.3

Bygningen må indrettes med højst kælder,
stueplan og tagetage.

6.7

Broanlæg

6.7.1

Broanlæg må kun udformes som en åben
stolpekonstruktion med en plan flade i niveau med overkanten af bygningens sokkel
og må kun tilføjes gelænder og højst to
trapper ned i vandet.

Ad 6.7.1. Broanlæg forudsætter dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det
beror på en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde, om det også forudsætter landzonetilladelse efter
planlovens § 35.

Broanlægget skal møde landfast terræn niveaufrit, og uanset ovenstående må niveauforskel udlignes med en rampe, der er integreret i broanlægget med en hældning på
højst 4 cm pr. m.

Niveauforskel i forbindelsen mellem broanlægget og terræn må udlignes ved at give brofladen en
hældning som anført eller - jf. § 7.5
– ved regulering af terrænet eller
en rampe på terræn.

Broanlæggets flade må kun fremtræde udført i brædder af ufarvet træ. Stolper, trapper og gelænder må være udført i træ
og/eller metal.
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6.8

Platformen i Søndersø

6.8.1

Platform i Søndersø må kun udformes med
en plan overflade og må ikke udformes med
andre konstruktioner end højst to trapper
ned i vandet.
Platformen må kun udføres i beton. Trapper
må kun være udført i metal.

Bemærkninger

Ad 6.8.1. Betonklodsen er eksisterende. Bestemmelserne respekterer tinglyst
servitut om betonklodsen med forbud mod, at den indhegnes eller
afskærmes på en måde, der forhindrer offentligheden i adgang til eller ophold på betonklodsen og mod,
at den forandres, herunder f.eks.
beklædes med brædder eller lignende.
Udskiftning af betonklodsen forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det beror på
en konkret vurdering i det enkelte
tilfælde, om det også forudsætter
landzonetilladelse efter planlovens
§ 35.

6.9

Skiltning

6.9.1

Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes reklamer. Skiltning må kun finde
sted i form af almindelig, ubelyst navne- og
nummerskiltning på samlet højst 0,25 m2.
Dog kan Byrådet tillade informationstavler
om lokalområdets natur, kulturmiljø og friluftsliv med en samlet størrelse på højst 1
m2, tillade dæmpet belysning af disse og tillade adfærds- og sikkerhedsskiltning.

Ad 6.9.1. Bestemmelserne angår skiltning,
der ikke er omfattet af vej- og færdselslovgivningen.
Byrådets tilladelse forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og
§ 20.
Med adfærds- og sikkerhedsskiltning menes skiltning om f.eks.
færdsel med hunde, særlige hensyn
til naturforhold og badeforhold og
lignende.

§ 7 Ubebyggede arealer
7.1

Inden for lokalplanområdet må ubebyggede
arealer kun henligge som offentligt tilgængelige naturarealer som en integreret del af
det omgivende naturområde, jf. dog § 5 om
etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg
og § 7.5.

10

Lokalplanbestemmelser
7.2

Træer vist på Kort 2 og Tegning 1, må ikke
fjernes, og i området må ikke etableres ny
beplantning med arter, der ikke er naturligt
forekommende i naturområdet langs Søndersø.

Bemærkninger
Ad § 7.2. De træer, der ikke må fjernes, er
udpeget som særligt karaktergivende og bevaringsværdige. Beplantningens art i det hele taget er væsentlig for udtrykket af sammenhængende natur langs Søndersø.
Ny beplantning i lokalplanområdet
forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.

7.3

I området må ikke etableres nogen form for
faste eller levende hegn, gærder eller diger.

7.4

Terrænregulering må kun finde sted inden
for den del af byggefeltet, broanlægsfeltet
og opholdspladsen, der ligger uden for
søareal og sø-/moseareal jf. Kort 2.
Terrænreguleringen må ikke overstige +/30 cm, og niveauforskelle opstået herved
skal udlignes med en hældning på højst 4
cm pr. m.

7.5

Uanset § 7.1 må etableres en opholdsplads/terrasse højst 9 m mod syd fra bygningens ydervæg og i øvrigt inden for arealet ”Opholdsplads” vist på Kort 2.

Ad 7.4. Muligheden for terrænregulering
skal bl.a. sikre mulighed for at
etablere niveaufri adgang til den
eksisterende bygning og broanlæg.
Terrænregulering forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.

Ad 7.5. Vedrørende udligning af niveauforskelle: Jf. § 6.1 og § 7.4.

Opholdspladsen må kun anlægges med fast
belægning af asfalt eller stenmel og således,
at den møder underkanten af murhullet til
bygningens indgangsdør niveaufrit.
Niveauforskel mellem terræn og indgangen
til bygningen og mellem terræn og broanlæg skal udlignes ved terrænregulering eller
rampe. I begge tilfælde må hældningen være højst 4 cm pr. m.
7.6

Inden for området må ingen form for oplagring finde sted udendørs - herunder henlæggelse af materialer og materiel og henstillen af campingvogne, trailere, både og
uindregistrerede motorkøretøjer. Undtaget
er dog affaldsbeholdere til betjening af lokalplanområdet.
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7.7

Bemærkninger

Belysning af vej-, sti-, parkeringsareal, anlagt opholdsareal og broanlæg må kun etableres i form af pullertlamper med en højde
på maksimalt 0,8 m.

§ 8 Retsvirkninger
8.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet
af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en
ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til
at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Lokalplanen gælder for alle byggerier og anlæg, uanset, om disse
kræver byggetilladelse eller anmeldelse efter byggelovgivningen.
Kræver byggeriet eller anlægget
særlig tilladelse eller dispensation
efter anden lovgivning, kan en sådan tilladelse eller dispensation
kun udnyttes, hvis byggeriet eller
anlægget ikke strider mod lokalplanens bestemmelser.
Det følger af planlovens § 18, at
private tilstandsservitutter, der er
uforenelige med planens indhold,
fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens formål, ophæves af lokalplanen, når dette i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16
udtrykkeligt er anført i planen.

Fravigelser fra planen, dispensation
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig
orientering af naboer mfl., medmindre
kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de
pågældende.

Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud
fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Derimod
har byrådet som hovedregel mulighed for at dispensere fra bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang og placering, medmindre de detaljerede bestemmelser netop er udformet for at
fastholde en særlig udformning af
bebyggelsen. Ved ansøgning om
dispensation foretager byrådet en
konkret vurdering på baggrund af
lokalplanens formål.

Anden lovgivning
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet
i lovgivningen.
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Bemærkninger

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast
ejendom, der tilhører private, eller private
rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning
for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Reglerne for ekspropriation er uddybet i redegørelsen, side 34.

Erstatning
Lokalplaner kan udlægge arealer til offentlige formål. Ejeren af sådanne arealer kan
under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

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

Lokalplaner kan bestemme, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden
tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke
opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

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

De omtalte ”visse forudsætninger”
består i, at planforslaget er
overensstemmende med kommuneplanen, at der ikke er tale om at
påbegynde et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod planforslaget fra en
offentlig myndighed.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan byrådet foretage ændringer i det offentliggjorte
lokalplanforslag, jf. § 27, stk. 3 i
planloven.
Ændringer i planforslaget, der fører til, at planforslaget helt skifter
karakter således, at der reelt foreligger et nyt planforslag, kræver
efter planlovens § 27, stk. 3, at der
afholdes en ny offentlighedsfase om
lokalplanforslaget.
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Vedtagelsespåtegning
Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtagelse, offentlig bekendtgørelse og høringsperiode
Forslag til Lokalplan 150 blev vedtaget til offentliggørelse af Furesø Byråd den 25. marts 2020.
Forslag til Lokalplan 150 blev offentligt bekendtgjort den 30. marts 2020 med en høringsperiode til
og med den 25. maj 2020.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse
Lokalplan 150 er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt af Furesø Byråd den xx.xxx 20xx.

På vegne af Furesø Byråd

Claus Torp
Direktør

Ellen Hvidt Thelle
Centerchef

Lokalplan 150 er offentligt bekendtgjort den x.xxxxx 20xx.
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Kort, koordinater og tegninger
Kort 1
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Kort, koordinater og tegninger
Kort 2

Træerne, der skal bevares, kan ses på Tegning 1
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Kort, koordinater og tegninger
Tegning 1

2 og 3
1
1: Birketræ. 2 og 3: De to elletræer nærmest bygningen. (Det store, todelte elletræ bagved står
uden for lokalplanområdet).

3
2
2: Elletræ. 3: Elletræ. (De to elletræer nærmest bygningen).
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Kort, koordinater og tegninger
Tegning 2
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Lokalplanens baggrund, formål og indhold
Lokalplan 150 omfatter en enkelt, mindre, privatejet ejendom med en tidligere vandværksbygning,
der i dag henstår ubenyttet. Planen er udarbejdet for at understøtte virkeliggørelsen af kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 21F4 for Søndersø, og lokalplanen sikrer, at ejendommen og
bygningen fremover kun kan anvendes rekreativt for det almene friluftsliv. Herefter kan den umiddelbare ret, som planloven giver for at anvende overflødiggjorte bygninger i landzonen til bolig og
en række erhverv, ikke udnyttes.
Ejendommen, hvoraf ca. halvdelen ligger i Søndersø, er en del af et større værdifuldt naturområde.
Bygningen på ejendommen er Værket ved Søndersøs tidligere pumpestation for søvand og hører
med til det bevaringsværdige vandværksmiljø. Det er lokalplanens overordnede formål at bidrage til
beskyttelse og en tilpasset benyttelse af naturområdet og det kulturhistoriske vandværksmiljø, og
lokalplanen fastlægger ejendommen til offentligt tilgængeligt, rekreativt natur- og friluftsområde
med bygningen bevaret og med mulighed for at etablere et støttepunkt for det almene friluftsliv
omkring Søndersø.

Støttepunktet må etableres som et raste-, fiske-, bade- og informationssted med nærmere bestemte
service- og opholdsfaciliteter. Den eksisterende bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, skal
bevares med sin arkitektoniske samhørighed med vandværket og sin karakter af teknikbygning. Den
eksisterende betonklods ude i søen må bestå. Desuden må etableres et broanlæg langs bygningens
vandsider, en plads til udendørs ophold samt et mindre parkeringsanlæg til 5 biler og 10-15 cykler.
Den eksisterende sti tværs gennem ejendommen er en del af stien rundt om Søndersø og skal fastholdes. Stien vil kunne suppleres af stier til bygningen. De øvrige ubebyggede arealer må kun hen-
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ligge som naturarealer. Tre udpegede, karaktergivende træer skal bevares, og der må ikke etableres
nogen form for hegn inden for lokalplanområdet.

Eksisterende forhold
Ejendommen, Ballerupvej 70B, ligger på Søndersøs sydlige bred og ud til ”sidegrenen” af Ballerupvej, der fører fra Ballerupvej til Værket ved Søndersø. Ejendommen er 2.551 m2 stor, ligger i
landzone og ligger inden for det større, sammenhængende naturområde ved Søndersø og Præstesø
mellem Værløse og den tidligere flyvestation. Naturområdet er et populært friluftsområde. Ved adgangen til Søndersø fra syd er der mulighed for at parkere på den offentlige parkeringsplads, hvorfra der er stiadgang til ”sidegrenen” af Ballerupvej og lokalplanområdet.
Bygningen på ejendommen har et bebygget areal på 109 m2 (eksklusiv tagudhæng) og ligger næsten
helt ude i søen. Nord for bygningen, ca. 35 m ude i søen, ligger en ca. 15 m2 stor betonklods. . Ud
for bygningens sydside ligger en ca. 110 m2 stor asfalteret plads. Der er asfalteret vejadgang til
ejendommen via naboejendommene mod vest og desuden ad stien rundt om Søndersø, der gennemskærer ejendommen og løber ud i Ballerupvej lige øst for ejendommen.

Stien gennem ejendommen set fra vest mod sydøst.

Betonklodsen/platformen i søen.

Bygningen – det tidligere søvandsanlæg.
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Naturområdet
Naturværdierne i det større naturområde, som ejendommen er en del af, er især karakteriseret ved
Præstesø og Søndersø og omkringliggende skov, krat, mose, eng og ekstensivt afgræssede marker.
De to søer med omgivende vådområder ligger lavt i terrænet med skråninger op mod de højere liggende morænefalder. Søndersø er en relativt lavvandet sø, der indtil for få år siden var forbeholdt
indvinding af overfladevand.
Skov- og kratbevoksningerne langs Søndersø betyder, at bredderne og omgivelserne fremstår relativt uberørte. Især den sydlige bred fremstår ubebygget med undtagelse af det tidligere vandværksanlæg. Bredbeplantningen opleves som ubrudt og sammenhængende, hvilket er usædvanligt for søer med bynære placeringer. Områdets sammenhængende natur har også stor betydning for søens
funktion som levested for dyr og planter.
Bredbeplantningen er karakteristisk med bl.a. store elletræer. Inden for lokalplanområdet er især elletræet, der står lige øst for bygningen, markant. Inden for lokalplanområdet er de ubebyggede
landarealer præget af almindeligt forekomne arter for ukultiverede terrestriske områder og arter, der
typisk findes ved søer. Der er tale om en beplantning med spredte træer og buske samt mere lysåbne
områder med høj urtevegetation. I området ses nye elletræer på vej op.

Beplantningen med træer, buske og høj urtevegetation i lokalplanområdet.
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Lokalplanområdet/ejendommen ligger inden for naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje om
Søndersø og lovens skovbyggelinje om skoven syd for ejendommen. Desuden omfatter ejendommen mosearealer, der ligesom søen er beskyttet naturtype. Flagermus, der er en beskyttet dyreart, er
observeret på ejendommen. Det er dog ikke konstateret, at flagermusene bor på ejendommen.

Bygningen og vandværksbebyggelsen
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning med søvandsanlægget på ejendommen har en unik
placering på kanten af Søndersøs sydlige bred, og den er med til at iscenesætte ankomsten til vandværksmiljøet. Bygningen er formodentlig opført i 1940’erne samtidigt med opførelsen af det ældste
af det nuværende vandværk. Bygningen fremstår som en lille, tillukket teknikbygning, der arkitektonisk med sine murede ydermure og markante tagrejsning er næsten monumental. Detaljeringen er
ikke høj, men dens slægtskab med de øvrige vandværksbygninger tegnes tydeligt af enkelheden, det
gulflammede murværk med de lodrette murprofiler, det forholdsvis store tagudhæng og de hvide
sprossevinduer og døre. Det helvalmede, store tegltag genfindes i udhusene/garagerne til tjenesteboligerne, der ligger mellem bygningen og vandværkets hovedbygninger, og i den lille ventilbygning,
der ligger øst for bygningen. Bygningen fremstår original i sit udtryk og materialer. Den er vedligeholdt, men har skader i murværket som følge af sin placering i vand.
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Bygningens bevaringsværdi er vurderet til 4. Bygningen er sammen med hele værket ved Søndersø
SAVE registreret i 2013. SAVE er en forkortelse af "Survey of Architectural Values in the Environment", som oversat betyder kortlægning af arkitektoniske værdier i bygninger og bymiljøer.

Søvandsanlægget

Værkets maskinhus

Tjenesteboligerne

Værkets filteranlæg

Ventilbygningen
Søvandsanlægget set fra søens østbred
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SAVE er en systematisk observationsmetode, hvor bygningerne vurderes efter fem parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitets- og tilstandsværdi, hvoraf de tre
første almindeligvis vægtes højest ved den samlede vurdering. Karaktererne 1-3 gives til bygninger
med høj bevaringsværdi. 4-6 gives til bygninger med middel bevaringsværdi og 7-9 til bygninger
med lav bevaringsværdi.
Karakteren 2-4 gives til de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i
kraft af deres placering er umistelige for en helhed.
Det nuværende vandværk blev opført over to perioder, 1941-43 og 1947-51, og den projekterende
arkitekt var Ove Huus, der bl.a. også har tegnet vandværket ved Marbjerg, Lejre og Slangerup. I
1961-62 blev det oprindelige anlæg til grundvandsindvinding og -behandling udvidet med et anlæg
til indvinding af overfladevand, der dog ikke længere er i brug.
Værket ved Søndersø er repræsentant for den regionale forsyning, der danner grundlaget for regionens byudvikling. Værket er et industrielt fremstillingsanlæg, hvilket afspejles i den stramme og
strengt funktionelle opbygning i arkitekturen. Det er kendetegnende for anlægget, at det er en helhed af sammenhængende bygninger, der er opstået uden relation til en ældre by. Anlægget er anlagt
omkring en hovedbygning, der rummer den primære funktion, omkring hvilken der er anlagt et industrimiljø bestående af diverse bygninger til lager, produktion, råstofopbevaring, boliger og øvrige
funktionelle bygninger. Bebyggelsen er varieret og følger en transportvej, og indgår i en tæt sammenhæng domineret af hovedbygningen. Selv om anlægget byplanmæssigt kan forekomme uplanlagt, er det i høj grad planlagt på et konkret niveau, forstået således. at ejeren, forsyningsselskabet,
har bestemt helhedens dele.
Anlægget indgår i en lokal fortælling om råstofbaserede fremstillingsvirksomheder. Bygningerne er
enkle og beskedent udsmykkede, men håndværksmæssigt veludførte og funktionsbestemte bygninger i gule mursten. Samlet set er anlægget en sammenhængende industriarkitektur, hvor funktionen
afgør detaljeringen på de enkelte bygninger.
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Tegning fra juli 1942 af søvandsanlægget.

Søvandsanlægget den 21. januar 2020.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Lokalplan 150 overholder reglerne i Fingerplan 2019.
Miljøministeren har efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsat konkrete regler for planlægningen i hovedstadsområdet i form af et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2019. Landsplandirektivet opdeler
hovedstadsområdet i fire geografiske områder: Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade),
det ydre storbyområde (Byfingrene), de grønne kiler og det øvrige hovedstadsområde.
Lokalplanområdet ligger inden for fingerplanens indre grønne kiler. Kommuneplanlægningen i de
indre grønne kiler skal ifølge fingerplanens § 18, stk. 1, sikre:
”1) At områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed
for jordbrugsmæssig anvendelse.
2) At områderne ikke inddrages til byzone.
3) At områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål”.
I henhold til fingerplanens § 18, stk. 3 kan der i de indre grønne kiler ”etableres mindre anlæg som
støttepunkter til det almene friluftsliv og ske mindre udvidelser af eksisterende anlæg til det almene
friluftsliv”.
Desuden fastlægger fingerplanen i § 18, stk. 7 følgende:
”Uanset reglerne i stk. 1, nr. 1, og nr. 3, kan der i de dele af de indre grønne kiler og kystkiler, som
ikke er omfattet af arealreservationer til transportkorridorer, jf. § 24, lokalplanlægges for ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsat:
1) At bygningerne repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk
værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning.
2) At der er tale om eksisterende bygninger, der må anses egnede til det formål, som der planlægges for.
3) At der ikke foretages væsentlige om- eller tilbygninger til de eksisterende bygninger, og at eksisterende, arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter bevares.
4) At nye boligenheder ikke er omfattet af retten til at udvide til 500 kvadratmeter efter planlovens
§ 36, stk. 1, nr. 10, og ikke kan overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.
5) At bygninger i landzone ikke må overføres til byzone.
6) At der på tilgrænsende arealer omkring bygningerne overvejende planlægges for grønne områder med almen friluftsanvendelse, og at offentlighedens fri adgang til disse grønne områder sikres.
7) At en ændret anvendelse af bygningerne ikke medfører en væsentlig forøget trafikbelastning og
støj samt behov for nye vejanlæg.
8) At der ikke gives mulighed for udendørs oplag”.
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Furesø Kommuneplan 2017
Lokalplan 150 overholder kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som landzone,
rekreativt formål, kulturarvsareal, kulturmiljø, større sammenhængende og værdifuldt landskab,
område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og aktivitetszone i Søndersø. Retningslinjerne for
disse områder indgår i grundlaget for de specifikke rammer for lokalplanlægningen.
Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 21F4, Søndersø, med nedenstående specifikke rammer for lokalplanlægningen.
Rammeområde 21F7, Søndersø

Anvendelse:

”Rekreative formål: Natur- og friluftsområde.
Offentlige formål: Vandindvinding

Bebyggelse:

Ny bebyggelse kan ikke finde sted bortset fra
eventuelle nødvendige anlæg til eksisterende
vandindvindingsaktiviteter (pumpestationer
mv.) samt evt. mindre bygninger og anlæg, der
knytter sig til områdets anvendelse som naturog friluftsområde.
Anlæg til rekreative formål kan eksempelvis
omfatte bade-, udsigts-, picnic-, og fiskebroer.
Ny bebyggelse skal med hensyn til placering
og udformning tilpasses de landskabelige forhold på stedet. Området er bl.a. karakteriseret
ved at være et særlig sårbart naturområde.

Andet:

Under hensyn til vandindvindingen og de særlige naturværdier fastholdes området som offentligt tilgængeligt med landskabsstier. Områdets karakter som naturområde fastholdes.
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Der udlægges to zoner i Søndersø, en stillezone i søens vestlige del, som forbeholdes natu
naturen, og en aktivitetszone i den østlige, som
understøtter friluftsanvendelsen.
En lokalplan skal nærmere fastlægge afgrænsning og indhold i de to zoner.
En lokalplan skal fastlægge rammer for anvendelser herunder til sejlsport, støjforhold,
belysning, skiltning, stier, parkering, adgang
for bevægelseshæmmede, terrænændringer
herunder eventuelle ændringer af søbred, søbund med rev mm.
Lokalplanbestemmelser for området skal fastlægge mindre bygninger og anlægs omfang,
placering og udformning.
Særlige bevaringsværdier:

Bebyggelse, der er udpeget i hovedstrukturens
kort 6.1 og i Bilag B, skal bevares.

Solenergianlæg:

Etablering af solenergianlæg må kun ske på en
måde, der sikrer, at det ikke dominerer den visuelle oplevelse fra det tilstødende landskab.

Supplerende oplysninger:

Landzone. Området er omfattet af fingerplanens retningslinjer for indre grønne kiler.
Området er omfattet af skovbyggelinjer og søbeskyttelseslinjer. Dele af området er fredskov”.
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Gældende lokalplaner for området
Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre gældende byplanvedtægter eller lokalplaner.
Arkitektur- og byrumsstrategi
Furesø Kommune har vedtaget en Strategi for Arkitektur og Byrum. Strategien indgår i grundlaget
for retningslinjerne i Kommuneplan 2017 og har tre overordnede mål for bebyggelser og byrum,
som altid skal vægtes højt. Målene er klar identitet, høj kvalitet og velfungerende funktioner. Målene understøttes af følgende syv principper:
1. Helhed og sammenhæng
2. Kulturarv som fundament
3. Byggeri som arkitektur
4. Attraktive byrum
5. Veje og stier der samler
6. Rammer for fællesskaber
7. Natur og vand i byen
Lokalplanen omfatter en bevaringsværdig bygning og stiller krav om, at bygningen, dens arkitektoniske slægtskab med den øvrige vandværksbebyggelse og karakter af teknikbygning skal bevares og

29

Redegørelse
dermed bidrage til bevaringen af kulturmiljøet med Værket ved Søndersø. Samtidig gives mulighed
for, at bygningen kan anvendes til service- og opholdsfaciliteter for det almene friluftsliv. Hermed
leves op til kommunens arkitektur og byrumsstrategis principper om helhed og sammenhæng, kulturarv som fundament og rammer for fællesskaber.
Furesø Kommunes bæredygtighedskrav i lokalplaner
Furesø Kommune har vedtaget en række særlige krav til bæredygtighed i lokalplaner. Kravene omfatter en række forhold, som, i det omfang de er relevante i området, er kommenteret i forhold til
lokalplanen i skemaet herunder.
Krav vedrørende regnvand
Bygninger skal placeres og koteres i terrænet
med henblik på at undgå oversvømmelse og
med henblik på sikring af landskabet.
I områder, der bebygges eller befæstes skal
regnvandet så vidt muligt håndteres lokalt, fx
ved genbrug, nedsivning eller lokal afledning
til søer, grøfter og regnvandsbassiner.
Regnvandet skal så vidt muligt være synligt i
bybilledet og i naturen og være med til at øge
den naturmæssige og rekreative værdi og/eller
ledes hen, hvor det gør mindst skade. Hvis dette ikke er muligt, skal det forsinkes inden det
ledes til kloak.
De maksimale afløbskoefficienter i kommunens spildevandsplan skal sikres overholdt.

Tagvand skal opsamles og genbruges til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine.
Krav vedrørende natur og landskab
Bygningstætheden skal være stor med henblik
på en effektiv udnyttelse af arealet og minimering af bebyggelsens påvirkning af landskabet.

Der skal plantes træer og buske. Sammensætningen af arter skal sikre variation. Biodiversitet og udbredelse af hjemhørende arter skal
fremmes. Planterne må ikke optræde på de nationale lister over invasive arter.
Den udendørs belysning må ikke påvirke omgivelserne negativt.

Ikke relevant. Den eksisterende bygning, der
skal bevares, ligger delvis ude i Søndersø som
følge af bygningens tidligere funktion som søvandsanlæg.
Afledning af regnvand reguleres af miljøbeskyttelsesloven.
Tagvand fra den eksisterende bygning i området
ledes i dag direkte i Søndersø. Lokalplanen begrænser muligheden for befæstede arealer. Der
er ikke behov for arealreservation til særlige
vandafledningsanlæg. Se også nedenfor.

Se ovenfor.
Lokalplanen tillader ikke bygninger ud over den
eksisterende bygning og tillader kun fast belægning i form af asfalt eller stenmel på nærmere
bestemte færdsels- og opholdsarealer. Områdets
ubebyggede arealer i øvrigt skal henligge som
naturområde. Disse udgør ca. 75 % af området.
Ikke relevant. Gælder kun for byggerier større
end 1.000 m2.
Lokalplanen muliggør kun bebyggelse og faste
konstruktioner svarende til den eksisterende
bygning, den eksisterende betonklods i søen og
et nærmere begrænset broanlæg i tilknytning til
bygningen.
I lokalplanen udpeges særligt karaktergivende
træer, der ikke må fjernes. Desuden tillades kun
ny beplantning bestående af arter, der er naturligt forekommende i naturområdet omkring
Søndersø.
En lokalplan kan regulere belysning af veje og
andre færdselsarealer. Lokalplanen tillader kun
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belysning af adgangsvej, stier, parkeringsplads,
opholdsplads og broanlæg i form af højst 0,8 m
høje pullertlamper.
Krav vedrørende ressourcer
Der skal sikres mulighed for, at bygninger helt
eller delvist bliver forsynet med vedvarende
energi, eksempelvis varmepumper, solenergi
og jordvarme.
Alle nye boligbebyggelser skal have mulighed
for adgang til fælleshuse eller fælleslokaler
samt fællesskure.
Alle nye boliger skal have mulighed for adgang til tørrepladser.
Områder skal fremtidssikres i forhold til kildesortering, opbevaring og afhentning af affald,
herunder genanvendelige affaldsfraktioner og
storskrald.
Krav vedrørende transport
Vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler
og cykler skal prioritere gående, cyklister og
kombinationsrejsende.
Krav vedrørende forurening
For at mindske forurening af grundvand samt
søer, vandløb og vådområder bør bygningselementer af zink og kobber ikke anvendes.

Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye
boliger.

Lokalplanen giver ikke mulighed for at etablere
solvarmeanlæg af hensyn til bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdi og
områdets karakter af naturområde.
Ikke relevant.

Ikke relevant.
Lokalplanen forhindrer ikke opstilling af affaldsbeholder til betjening af lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer mulighed for adgang og parkering for både biler og cykler og for færdsel ad
stier gennem området for fodgængere og cyklister.
Lokalplanen foreskriver tagrender og nedløbsrør
af zink af hensyn til bygningens arkitektoniske
og kulturhistoriske bevaringsværdi. Andre materialer (som f.eks. kobber og plastik) er således
ikke tilladt.
Lokalplanen forbyder skorstene på bygningen af
hensyn til bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdi, herunder dens fremtræden som teknikbygning.

Handicappolitik på plan- og byggeområdet
Målene i kommunens handicappolitik på plan- og byggeområdet er at bidrage til at sikre tilgængelighed for alle til bygninger, anlæg og natur og at bidrage til at sikre alle mulighed for at færdes i
bygninger og anlæg og her at benytte væsentlige funktioner. Målene skal søges nået bl.a. ved i lokalplanlægningen at udnytte de muligheder, som planloven giver for at tilgodese handicaphensyn
med regler for placering og udformning af bebyggelser og anlæg. I forbindelse med udarbejdelse af
hver enkelt lokalplan skal der derfor tages særskilt stilling til, på hvilken måde tilgængelighedshensyn skal tilgodeses i planen inden for mulighederne i planloven.
Lokalplanen bestemmer herefter, at vejadgang, parkeringsplads, stier og opholdsplads kun må etableres med fast belægning i form af asfalt eller stenmel, og at holdeplads til en handicapbil skal dimensioneres til en stor handicapbil. Desuden bestemmer planen, at adgang til bygningen og til broanlæg, skal udformes med niveaufri adgang, og at hældningen ved terrænregulering og på ramper
må være højst 4 cm pr. m.
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Strategisk energiplan/varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger uden for de kollektivt forsynede områder.
Spildevandsplan
Efter Spildevandsplan 2014-2017 for Furesø Kommune skal regnvand og spildevand holdes hver
for sig. Det tilstræbes generelt, at regnvand i videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives, genanvendes eller tilbageholdes i regnvandssøer eller -bassiner. Furesø Kommune tillader dog ikke nedsivning i/på forurenede lokaliteter.
Lokalplanområdet ligger uden for spildevandsplanens kloakoplande.
Renovation
Kommunens affaldsplan og affaldsregulativ indeholder en række krav til placering af renovationscontainere mv.
Støjforhold
Ifølge planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre
den fremtidige anvendelse mod støjgener. Sådanne afskærmningsforanstaltninger kan bestå i anlæg
af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal.
Lokalplanområdets anvendelse til rekreativt område er en støjfølsom anvendelse, men lokalplanområdet ligger ikke inden for støjbelastet areal.
Grundvandsbeskyttelse
Hele Furesø Kommune er udpeget som et "Område for Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD) og
store dele af kommunen som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI).
Lokalplanområdet ligger ikke inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI-område).
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser vurderes ikke at føre til negative ændringer af grundvandsbeskyttelsen og vil dermed være i overensstemmelse med de statslige vandplaner.

Anden lovgivning – nødvendige tilladelser og dispensationer
Uanset lokalplanens bestemmelser forudsætter bebyggelse, anlæg, ændret anvendelse af bebyggelse
og ubebyggede arealer og terrænregulering i lokalplanområdet særskilt tilladelse eller dispensation
efter anden lovgivning som følger:
Planlovens landzoneregler
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen overfører ikke området til byzone eller
sommerhusområde. Udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer skal derfor overholde både lokalplanens bestemmelser og reglerne i
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planlovens § 35 - § 38 om fornøden anmeldelse eller landzonetilladelse. Ingen af lokalplanens bestemmelser erstatter fornøden landzonetilladelse (lokalplanen har ikke ”bonusvirkning”).
Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturtyper
Lokalplanområdet omfatter søareal og mose, der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Der må
derfor ikke foretages ændring i tilstanden af disse arealer uden dispensation fra Furesø Kommune i
det enkelte tilfælde.
Søbeskyttelseslinje
Lokalplanområdet er omfattet af søbeskyttelseslinje jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Der må derfor
ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i
terrænet inden for en afstand af 150 m fra Søndersø uden dispensation fra Furesø Kommune i det
enkelte tilfælde.
Skovbyggelinje
Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Der må derfor ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skoven uden
dispensation fra Furesø Kommune i det enkelte tilfælde. Dispensation er dog ikke påkrævet i tilfælde, hvor landzonetilladelse ikke er påkrævet, eller hvor der er meddelt landzonetilladelse til den pågældende bebyggelse, campingvogn eller lignende.
Beskyttede dyrearter
Der er i lokalplanområdet observeret dværgflagermus, troldflagermus og brun flagermus. Flagermusene er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens § 29 a. Inden der foretages ændringer i den eksisterende bygning eller fjernes træer, vil det derfor skulle undersøges, hvorvidt flagermusene opholder
sig i bygningen henholdsvis træerne. Flagermusene må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden, og deres rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor vil
der i givet fald skulle foretages de nødvendige tiltag til udslusning af eventuelle flagermus jf. naturstyrelsens vejledning herom. Miljøministeren kan - under visse forudsætninger - meddele dispensation fra § 29 a.
Byggelovgivningen
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
Vejlovgivningen
Anlæg af veje forudsætter, at vejmyndigheden har godkendt et detailprojekt for vejanlægget med en
redegørelse for vejens længde- og tværprofil, befæstelse, afvanding mv. (privatvejslovens § 41). Det
gælder uanset, hvordan vejen er udlagt. Vejlovgivningen fastlægger en række vejregler om vejenes
udformning, herunder om hældningsforhold og oversigtsforhold.
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Miljølovgivningen
Håndtering af spildevand og udledning eller nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse
efter miljøbeskyttelsesloven.
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.
Lokalplanområdet ligger inden for kulturarvsareal. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealer er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et område. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder. Kulturarvsarealerne har som funktion at advare potentielle bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminder i et område.
Lov om forurenet jord
Lov om forurenet jord, § 71, medfører pligt for ejeren af en ejendom, for bygherre og for de ansvarlige firmaer, der deltager i et bygge- eller anlægsarbejde til at standse bygge- eller anlægsarbejdet,
hvis der under arbejdet konstateres jordforurening. Miljøbeskyttelseslovens § 21 medfører pligt til
at underrette kommunen om den konstaterede forurening.
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Servitutter og ledninger
Der er foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer tinglyst på ejendommen i lokalplanområdet med henblik på at vurdere, om disse er uforenelige med lokalplanen. Gennemgangen viser,
at der ikke er servitutter eller deklarationer, der er uforenelige med lokalplanen.
Opmærksomheden henledes på især følgende tinglyste dokumenter:



Deklaration vedrørende betonklods tinglyst den 31-01-2013
Deklaration vedrørende ledningsanlæg tinglyst den 31-01-2013.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation kan kun ske under opfyldelse af en række betingelser:
 Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
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Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation må kun ske til fordel for almenvellet (almene samfundsinteresser).
Ekspropriation til fordel for en privat aktør er ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet krav til ekspropriationens nødvendighed, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet.
Ekspropriationens omfang skal være rimeligt i forhold til det formål som der eksproprieres til.

For lokalplaner sendt i høring efter den 1. januar 2019, gælder desuden at adgangen til at foretage
ekspropriation bortfalder, hvis ikke der er truffet beslutning inden 5 år efter lokalplanens offentliggørelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".

Miljøvurdering, screeningsafgørelse
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK
1225 af 25. oktober 2018) har Furesø Kommune vurderet, at forslag til Lokalplan 150 fastlægger
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. På baggrund heraf har kommunen screenet planforslaget med hensyn til miljøkonsekvenserne af dette og truffet afgørelse om, hvorvidt planforslaget
er omfattet af krav om en miljøvurdering.
Kommunen har vurderet, at planforslaget kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser, og at
planforslaget derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningsafgørelsen om miljøvurderinger vedhæftet som bilag.
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Afgørelse om miljøvurdering
Bilag: Screeeningsafgørelse om miljøvurdering

Screeningsafgørelse om miljøvurdering
Forslag til Lokalplan 150
37

Screeningsafgørelse vedrørende miljøvurdering af forslag til Lokalplan 150: Ikke krav om miljøvurdering

Dato: 30. marts 2020
Sags nr.: 20/477

Afgørelse
Furesø kommune har truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10
om, at forslag til Lokalplan 150 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Tlf.: 7235 4000

Lovgrundlag
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK 1225 af 25. oktober 2018) skal planmyndigheden
udarbejde en miljøvurdering af planer, der tilvejebringes inden for fysisk
planlægning.

Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Skriv til os via Digital Post fra
borger.dk og virk.dk
www.furesoe.dk

Planer, der kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt
plan eller angiver mindre ændringer i en sådan plan, kan dog være undtaget fra kravet om miljøvurdering. For disse planforslag gælder jf. lovens
§ 8. stk. 2, at planmyndigheden skal gennemføre en screening af, om
planforslaget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
og på baggrund heraf træffe afgørelse efter lovens § 10, om planforslaget
er omfattet af kravet om miljøvurdering.
Screeningen skal foretages efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3 og resultatet af en høring af berørte myndigheder.
Baggrund – forslag til Lokalplan 150
Forslag til Lokalplan 150 omfatter et lille område med en bevaringsværdig bygning. Området ligger inden for et større, rekreativt landskabs- og
naturområde ved Præstesø og Søndersø, kulturarvsområde og det bevaringsværdige kulturmiljø, Værket ved Søndersø. Planforslaget udmønter
kommuneplanens rammer for området. Hovedformålet er at bidrage til
beskyttelse og en tilpasset benyttelse af naturområdet og det kulturhistoriske vandværksmiljø. Planforslaget præciserer herefter anvendelsen af
området og bygningen, der skal bevares, til rekreativt natur- og friluftsområde med enkle service- og opholdsfaciliteter for det almene friluftsliv.
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På baggrund heraf har Furesø Kommune vurderet, at planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan og dermed, at der skal foretages en
vurdering af, om planlægningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Furesø Kommune har derfor foretaget en screening af forslaget til Lokalplan 150 efter de kriterier, der er angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3.
Screeningsskemaet vedlægges som bilag til denne afgørelse.

Høring af berørte myndigheder
Furesø Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget kun berører myndighedsområder, der varetages af Furesø Kommune og af Museum Nordsjælland. Screeningen og udkast til screeningsafgørelse har herefter været
sendt i høring hos Furesø Kommunes natur- og miljømyndighed og
vejmyndighed, hos Furesø Museer og hos Museum Nordsjælland. Planmyndigheden har modtaget bemærkninger fra kommunens natur- og miljømyndighed. Bemærkningerne er indarbejdet i screeningen og dermed i
grundlaget for screeningsafgørelsen.
Konklusion på miljøscreening og afgørelse om miljøvurdering
På baggrund af screeningen er det sammenfattende Furesø Kommunes
vurdering, at planen kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser.
Forslag til Lokalplan 150 er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
Klagefrist
Du har mulighed for at klage over afgørelsen jævnfør klagevejledning
nedenfor. Klagen skal være modtaget senest:
mandag den 27. april 2020.
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Klagevejledning
Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan påklages efter de klageregler,
der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til1.
Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold til planloven, og der kan derfor klages i henhold til reglerne i planloven.
Planklagenævnet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med
en kommunes afgørelse efter planloven2. Det er et retligt spørgsmål, om
der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering af et planforslag. En
sådan klage har ikke opsættende virkning.3
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt4. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen.
Du kan klage efter Planloven via Nævnenes Hus på naevneneshus.dk.
Klik derinde på ”Start din klage” og klik dig frem til Planklagenævnet.
Her kan du finde yderligere informationer om klageprocessen og gebyrer.
Det fremgår derinde, at klagen skal indgives via et system kaldet ”klageportalen”, at klage sendt via e-mail eller brev bliver afvist, men at man
dog i særlige tilfælde kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

1

Jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 1

2

Jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3

3

Jf. Lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1

4

Jf. Bekendtgørelse nr 130/2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af kla-

ge til Planklagenævnet … § 2, stk. 1 nr. 1
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Screening af forslag til Lokalplan 150.
Titel

Lokalplan 150.
Bevaringsværdig bygning til rekreative formål ved Søndersø.

Beskrivelse af planen

Lokalplanen omfatter en enkelt, lille ejendom, matr. nr. 3b, Søndersø, Værløse i landzonen ved Søndersøs sydlige bred. Ejendommen
omfatter et areal på 2.551 m2, hvoraf den nordlige del strækker sig
ca. 50 m ud i Søndersø og den sydøstlige del omfatter et beskyttet
mose-/søareal. Ejendommen har tidligere udgjort en del af det stadigt fungerende vandværk, Værket ved Søndersø. På ejendommen
ligger en ca. 110 m2 stor vandværksbygning, der har været anvendt
til indvinding af overfladevand fra søen. Vandindvindingen foregår
nu udelukkende fra boringer uden for lokalplanområdet, og bygningen henstår ubenyttet.
Ejendommen er en del af vandværkets bevaringsværdige bygningsog kulturmiljø og ligger inden for udpeget arkæologisk kulturarvsareal.
Ejendommen ligger desuden inden for et større sammenhængende,
værdifuldt landskabs- og naturområde ved Søndersø og Præsesø,
der benyttes rekreativt af mange.
Det er lokalplanens formål at medvirke til at bevare kulturmiljøet
med vandværket og at understøtte en rekreativ benyttelse af naturområdet.
Lokalplanen udlægger derfor området til et offentligt tilgængeligt natur- og friluftsområde og giver mulighed for etablering af et rasteog/eller fiske- og/eller bade- og/eller informationssted med enkle
service- og opholdsfaciliteter som støttepunkt for det almene friluftsliv i området omkring Søndersø.
Faciliteterne må etableres i den tidligere pumpestation og desuden i
form af et nyt broanlæg langs bygningens vandsider, den eksisterende betonklods/-platform ude i søen, en opholdsplads langs bygningens landside, hvor den eksisterende asfalterede plads ligger, og
et parkeringsanlæg i områdets sydøstlige hjørne med plads til 5 biler og 10-15 cykler.
Den eksisterende bygning omfattes af bevaringsbestemmelser, der
skal sikre, at bygningens arkitektoniske slægtskab med den øvrige
bevaringsværdige vandværksbebyggelse og dens karakter af teknikbygning fastholdes. Lokalplanen muliggør også, at bygningen vil
kunne tillades genopført magen til.
Endvidere sikrer lokalplanen areal til Søndersø-stiens fortsatte forløb gennem ejendommen og fastlægger placeringen af to adgangsstier til bygningen.
Områdets øvrige ubebyggede arealer skal henligge som naturareal,
og særligt karaktergivende træer skal bevares.
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Indledende screening

Ja Nej Bemærkninger

Kan planerne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?

X

Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområde nr. 123:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, der er beliggende ca. 450 m sydøst for lokalplanområdet.
Forslaget til Lokalplan 150 vurderes ikke at ville medføre
påvirkning af habitatområdet.

Er planerne omfattet af lov
om miljøvurdering af planer
og programmer, bilag 1
og/eller 2?
Fastlægger planen kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af de eksisterende
planmæssige rammer?

X

Forslaget til Lokalplan 150 fastlægger alene anvendelsen
af et mindre område på lokalt plan inden for rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017.

X

Konklusion på indledende screening
Forslaget til Lokalplan 150 fastlægger alene anvendelsen af et mindre område på lokalt plan inden for rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017.

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

X

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Miljøparametre

Ingen påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Negativ påvirkning

Det betyder, at der kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal derfor foretages en vurdering af, om planlægningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bemærkninger
Lokalplanen overholder Kommuneplan 2017 og
Fingerplan 2019.
Nogle af de muligheder, planen giver, forudsætter
landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
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Vurdering af væsentligheden af karakteren af planernes miljømæssige indvirkning i forhold til størrelse, geografisk udbredelse
og indbyrdes påvirkning.

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger
Der er alene tale om en mulig etablering af begrænsede og enkle service- og opholdsfaciliteter,
der retter sig mod det eksisterende friluftsliv i det
omgivende naturområde, og som er tilpasset naturområdet.

X

By- og kulturmiljø
Bymiljø

X

Ejendommen ligger som en del af Værket ved Søndersøs kulturmiljø, der i øvrigt omfatter en række
store og mindre vandværksbygninger samt to bygninger med tre tidligere funktionærboliger. Bygningerne er forskellige men fremtræder arkitektonisk
klart samhørende. Kulturmiljøet og dets bygninger
er SAVE-registreret og flere er vurderet bevaringsværdige.
Lokalplanen bidrager til bevaringen af det bevaringsværdige vandværksmiljø.

Bygninger

Fortidsminder

X

X

Lokalplanen omfatter bevaringsbestemmelser for
den eksisterende bygning, der er SAVE-registreret
med en bevaringsværdi på 4.
Lokalplanen berører ikke udpegede fortidsminder,
men ejendommen ligger inden for udpeget kulturarvsareal, hvor sandsynligheden for forekomst af
fortidsminder er forholdsvis stor.
Ud over renovering og reetablering af eksisterende
forhold muliggør lokalplanen kun nye anlæg i form
af to mindre stier, et mindre parkeringsanlæg og et
begrænset broanlæg langs den eksisterende bygnings tre vandsider.
Lokalplanen vurderes derfor ikke umiddelbart at
medføre en ny, større påvirkning af eventuelle kulturlag. Ved eventuelle gravearbejder vil museumsloven skulle iagttages.
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger

Befolkningens sundhed /
sikkerhed
Svage grupper f.eks. handicappede

X

Af hensyn til handicappedes mulighed for at færdes
i området foreskriver lokalplanen fast belægning i
form af asfalt eller stenmel på færdselsarealer og
niveaufri adgang til broanlæg og bygningen.
Svage grupper vurderes i øvrigt ikke at være berørt
af planlægningen.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

Der gives ikke mulighed for anvendelse af området
til aktiviteter, der kan udgøre risiko for brandfare,
eksplosion eller giftpåvirkning.

X

Der er ikke registreret jordforurening indenfor området.

X

Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for vandindvindingsområde for Søndersø Vest, men uden
for boringsnære beskyttelsesområder og uden for
nitratfølsomme indvindingsområder. Tæt på lokalplanområdets østskel og Ballerupvej ligger en vandforsyningsboring – Jupiter 603.

Forurening
Jordforurening, jordhåndtering og flytning
Vand
Grundvandsforhold

De aktiviteter, som lokalplanen muliggør, vurderes
ikke at påvirke grundvandsforholdene.
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Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger

Trafik
Trafikafvikling / belastning
samt trafikstøj og trafiksikkerhed

X

Lokalplanen giver mulighed for faciliteter for friluftslivet, herunder en mindre bil- og cykelparkeringsplads til at supplere den offentlige parkeringsplads
ved Ballerupvej (”hovedvejen”). De tilladte faciliteter
er beskedne, men vil kunne medføre flere brugere
af naturområdet og lokalplanområdet og dermed, at
trafikken ad Ballerupvej (”sidegrenen”) øges.
Et bil- og cykelparkeringsanlæg i lokalplanområdet
kan dog samtidig bidrage til at mindske parkering
på Ballerupvej (”sidegrenen”) og eventuelt afledte
gener heraf.
Det vurderes, at en eventuel stigning i trafikbelastningen ikke vil være af væsentlig betydning, og at
trafikafviklingen i nærområdet ikke vil blive påvirket
væsentligt.

Natur
Internationale naturbeskyttelsesområder dvs. habitatområder og fuglebeskyttelsesområder

X

Nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca.
450 m sydøst for lokalplanområdet og på den modsatte side af Ballerupvej/hovedvejen.
På grund af afstanden til dette område og de begrænsede ændringer i lokalområdet, som planen
muliggør, vurderes det, at dette hverken direkte eller indirekte påvirkes af lokalplanforslaget.
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Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter
el. naturtyper

X

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger
Der er i lokalplanområdet observeret følgende arter
på habitatdirektivets bilag IV: Dværgflagermus,
troldflagermus og brun flagermus.
Inden der foretages ændringer i den eksisterende
bygning eller fjernes træer, vil det derfor skulle undersøges, hvorvidt flagermusene opholder sig i
bygningen henholdsvis træerne, og der vil i givet
fald skulle foretages de nødvendige tiltag til udslusning af eventuelle flagermus jf. naturstyrelsens vejledning herom.
Furesø Kommune har ikke kendskab til andre bilag
IV-arter inden for eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.
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Naturbeskyttelse

X

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger
Lokalplanområdet ligger i område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, omfatter § 3 beskyttet
søareal og moseareal og ligger inden for søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje.
Lokalplanen tillader kun begrænsede friluftsaktiviteter, der er tilpasset det naturområde, som lokalplanområdet er en del af. Disse vurderes ikke at
medføre en belastning af naturen.
Den eksisterende bygning og den eksisterende sti
skal bevares. Betonklodsen i søen må og den asfalterede plads syd for bygningen må opretholdes og
udskiftes med en ny. Herved medfører planen ikke
en ny påvirkning af naturen.
Herudover tillader lokalplanen kun nye anlæg i området i form af et bygningsnært broanlæg, et mindre
parkeringsanlæg og to mindre stier.
Det vurderes, at broanlæggets begrænsede udstrækning i søen betyder, at anlægget ikke vil påvirke søens natur væsentligt.
Parkeringsanlægget må etableres ud til Ballerupvej/sidegrenen på et areal uden særlig værdifuld
bevoksning og uden for det beskyttede moseareal.
Derfor og i betragtning af anlæggets begrænsede
størrelse vurderes anlægget ikke at medføre et væsentligt indgreb i områdets natur.
De mulige stianlæg ligger også uden for mosearealerne, og det vurderes, at de vil være med til at regulere trafikken og begrænse spredt færdsel hen
over naturarealerne.
Alle andre arealer uden bygning og anlæg skal henligge som det eksisterende naturområde, og særligt
karaktergivende træer skal bevares.
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Spredningskorridorer

X

Vurderes nærmere

Positiv påvirkning

Ingen påvirkning

Miljøparametre

Negativ påvirkning

Planen eller programmets
indvirkning på miljøet

Bemærkninger
Nærmeste spredningskorridor/økologiske forbindelse ligger ca. 160 m syd for lokalplanområdet.
Det vurderes, at dette hverken direkte eller indirekte
påvirkes af lokalplanforslaget.

Konklusion på miljøscreening
Sammenfattende er det Furesø Kommunes vurdering, at planen understøtter både det rekreative
friluftsliv til gavn for folkesundheden og en bevaring af værdifuldt kulturmiljø. Det er desuden
kommunens vurdering, at en moderat øget brug af lokalplanområdet og det omgivende naturområde og en afledt moderat stigning i den lokale trafik kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Det vurderes derfor efter lovens § 10, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og
udarbejdes miljørapport.
Ved screeningen af forslaget til Lokalplan 150 er de relevante, ansvarlige myndigheder inden for
natur, miljø, vej og statslig planlægning hørt.
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