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Baggrund for lokalplan

Bredeparkens Grundejerforening henvendte 
sig i efteråret 2008 til Lyngby-Taarbæk Kom-
mune med et ønske om at få udarbejdet en 
lokalplan. I november 2008 godkendte By-
planudvalget, at der som en prøve kunne ud-
arbejdes et lokalplanforslag med deltagelse 
af en ekstern konsulent. I maj 2009 blev lo-
kalplanprocessen for rækkehusbebyggelsen 
Bredeparken iværksat med COWI som eks-
tern konsulent.

Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvalt-
ning på baggrund af udkastet fra grundejer-
foreningen og COWI.

Eksisterende forhold
Bredeparken ligger i Lundtofte bydel, tæt på 
de grønne områder omkring Mølleåen og Bor-
rebakken. Rækkehusbebyggelsen ligger i et 
område med blandet boligbebyggelse - ræk-
kehuse, etageboliger og parcelhuse. Langs 
Bredeparkens østlige grænse ligger et grønt 
træk med store træer og to gravhøje i et bak-
ket terræn, som forbinder Troldehøj i nord 
med Borrebakkens åbne landskab og Park-
kirkegården i syd. 

Oprindelig facadetegning

Rækkehusene i Bredeparken set fra Lystoftevej

Rækkehusbebyggelsen Bredeparken er op-
ført i 1944-46 med lån fra boligstøtteloven. 
Statslånene og det byggeri, som de resulte-
rede i, var beregnet for den mindrebemidlede 
del af befolkningen. Det lykkedes gennem 
lovgivningen at hæve boligstandarden for et 
stort antal mindrebemidlede og børnerige fa-
milier, og Bredeparken er et typisk eksempel 
på sådan et byggeri.

Bebyggelsen består af 6 rækker med i alt 91 
boliger. Rækkerne er placeret to og to langs 
tre blinde veje: Bygtoften, Havretoften og 
Lyngtoften. Mellem rækkerne findes bagsti-
er, og alle boligerne har dermed udgang på 
begge sider bortset fra de sydlige enderæk-
kehuse. Rækkehusene er anlagt med have 
mod vest og har enten adgang gennem ha-
ven eller fra østsiden via et forareal. De fleste 
af rækkehusene har også en hævet terrasse 
mod vest. 

Husene er i én etage med udnyttet tagetage 
og høj kælder. Facaderne er i røde teglsten 
med indmurede relieffer ved hoveddørene, 
udført af billedkunstneren Niels Tvede. Ta-
gene er beklædt med røde teglsten, og hvert 
hus har en kvist på hver side.

Der er gennem årene opført en del tilbyg-
ninger, overdækninger, skure, carporte og 
lignende.

Inden for lokalplanens område findes der en 
del fællesinstallationer og anlæg, der ved-
ligeholdes af beboerne i fællesskab via en 
grundejerforening. Denne forening har bl.a. 
varetaget disse fællesopgaver siden bebyg-
gelsens etablering i starten af 1940´erne.
 
Bebyggelsen er reguleret af Byplanvedtægt 1 
for Ørholm Kvarteret fra 1941 samt en dekla-
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Oprindelig snittegning, som viser kælder, stue, første 
sal og den hævede terrasse.

ration fra 1944 og grundejerforeningens egne 
retningslinjer. Lokalplanen er udarbejdet på 
baggrund af et ønske om mere klarhed over, 
hvilke bygningsændringer ejere må foretage 
samt en modernisering af retningslinjerne.
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Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål at fastlægge om-
rådets anvendelse til boligformål, helårsbe-
byggelse, samt at sikre bebyggelsens arki-
tektoniske kvaliteter og ensartede udtryk. 
Det er ligeledes formålet at sikre et ensartet 
udtryk for tilbygninger, carporte, skure, over-
dækninger, drivhuse mv., samt at sikre og 
forstærke områdets grønne karakter.

Dette gøres ved at fastsætte bestemmelser 
for omfang, placering, udformning og ydre 
fremtræden for den oprindelige boligbebyg-
gelsen, tilbygninger, carporte, skure, over-
dækninger, drivhuse mv. Den grønne karak-
ter sikres og forstærkes med bestemmelser 
for hegning og haver.

Lokalplanens område
Lokalplanen omfatter ejendommene i ræk-
kehusbebyggelsen Bredeparken, samt de tre 
vejmatrikler Bygtoften, Havretoften og Lyng-
toften i Lundtofte bydel. Inden for området er 
der 91 rækkehuse. 

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til boligformål, 
tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse, og der 
må kun indrettes en bolig på hver ejendom. 

Det er tilladt at drive en sådan virksomhed, 
som almindeligvis kan udføres i boligområder 
under visse forudsætninger. F.eks. at man 
selv bor på ejendommen, at ejendommens 
karakter af boligejendom ikke ændres, at der 
er maksimalt 25% erhverv på ejendommen 
(over terræn), at virksomheden ikke støjer, 
lugter eller medfører rystelser, og at der ikke 
skabes behov for parkering, som der ikke er 
plads til inden for området. 

Udstykninger og sammenlægninger
Der må ikke udstykkes yderligere, dog er 
mindre skelreguleringer til offentlig vej-, sti- 
og friarealer tilladt.

Vej, sti og parkering
Lokalplanen ændrer ikke ved de eksisterende 
veje og stier i området. 

Bygtoften, Havretoften og Lyngtoften er pri-
vate fællesveje. Vejene er blinde veje med 
vendeplads.

De eksisterende stier, som er vist med stiplet 
signatur på bilag 2, skal have en bredde på 
2 m.

Der skal udlægges areal svarende til 1 parke-
ringsplads på egen grund. Det vil sige, at der 
skal være plads til 1 parkeringsplads, men at 
den ikke behøver at være anlagt.

Lokalplanens område
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Bebyggelsens omfang og placering
Den oprindelige boligbebyggelse
Den oprindelige boligbebyggelse skal bevare 
sin nuværende placering inden for byggefel-
terne A som vist på bilag 3. Ved nedrivning, 
brand eller lignende skal ny bebyggelse pla-
ceres samme sted som den oprindelige be-
byggelse og gives et omfang svarende til den 
oprindelige bebyggelse. 

Boligbebyggelsen skal også bevare den nu-
værende højde og taghældning.

Tilbygninger og overdækninger indenfor byg-
gefelt B
Tilbygninger og overdækninger langs bolig-
bebyggelsens facader må kun placeres inden 
for byggefelterne B som vist på bilag 3. Det 
er kun ejendomme med lige husnumre, der 
kan tilføje en tilbygning eller en overdækning 
langs boligbebyggelsens facade.

Årsagen til denne forskel mellem de lige og 
ulige husnumre er, at det virker mere na-
turligt at tilføje en tilbygning på en facade, 
som vender ud til have og bagsti end på en 
facade, der også fungerer som indgangsfa-
cade. Desuden er boligbebyggelsens facader 
udformet sådan, at hvis man skulle placere 
tilbygninger på de ulige husnumre, ville til-
bygningerne skulle placeres i nordskel, hvil-
ket kan give skyggegener for naboejendom-
men mod nord.

Højde på tilbygninger og overdækninger in-
denfor byggefelt B må være op til 40 cm over 

Rækkehuse som en lang stangbebyggelse med kar-
napperne som den markante gentagelse

Carporte på lige linje mod vejen

overkanten af vinduer og døre i den oprinde-
lige boligbebyggelse, for ikke at sløre ople-
velsen af de vandrette linjer i facaderne.

Carporte
Carporte må kun placeres inden for byggefel-
terne C, som vist på bilag 3.

Det er kun ejendomme med ulige numre 
samt de sydlige enderækkehuse og matr. 
15ao, der kan opføre en carport på deres 
ejendom. Årsagen til denne forskel mellem 
lige og ulige husnumre er, at den oprindelige 
boligbebyggelses arkitektoniske kvaliteter og 
ensartede præg opleves tydeligere, hvis der 
ikke er placeret carporte direkte op ad faca-
derne, hvilket ville være tilfældet hvis man 
skulle placere carporte ved de lige husnumre. 

På ejendommene med ulige husnumre, de 
sydlige enderækkehuse og matr. 15ao giver 
ejendommenes udformning mulighed for, at 
man placerer en fritliggende carport. Place-
ring af carporte i forlængelse af nordlige en-
derækkehuse mod Lystoftevej ville også sløre 
oplevelsen af bebyggelsens arkitektoniske 
kvaliteter, hvorfor dette ikke tillades.

Carportes tage skal placeres i byggefeltets 
grænse mod vej for at skabe en oplevelse af, 
at carportene ligger på en lige linje. For nog-
le af enderækkehusene, nemlig matr. 15ao, 
15av, 15ax, 15bø, 15ca, 15di og 15dk behø-
ver carportenes tage ikke ligge i byggefeltets 
grænse fordi disse alligevel ikke kan opleves 
som om de ligger på linje med de andre.
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Bredde af carporte målt parallelt med vej må 
være maksimalt 3,5 m, og højde på carporte 
må være maksimalt 2,2 m. Dette bevirker, at 
carporte højst fylder cirka halvdelen af den 
enkelte ejendoms bredde samt at de ikke bli-
ver for høje, så man stadig kan se den oprin-
delige boligbebyggelse bagved.

Øvrige overdækninger, skure og drivhuse 
mv.
Øvrige overdækninger, skure, drivhuse mv. 
må ikke placeres inden for den byggefri zone 
D, som vist på bilag 3, så de ikke slører ople-
velsen af den oprindelige boligbebyggelse fra 
Lystoftevej.

Bredde af øvrige overdækninger, skure og 
drivhuse mv. målt parallelt med vej må være 
maksimalt 3,5 m, og højde må være maksi-
malt 2,2 m. Dette bevirker, at øvrige over-
dækninger, skure og drivhuse mv. højst fyl-
der cirka halvdelen af den enkelte ejendoms 
bredde samt at de ikke bliver så høje, at man 
ikke kan se den oprindelige boligbebyggelse 
bagved.

For vestvendte haver gælder, at øvrige over-
dækninger, skure og drivhuse mv. skal place-
res mindst 3,5 m fra den oprindelige boligbe-
byggelse og tilbygninger så de arkitektoniske 
kvaliteter opleves tydeligere.

Øvrige overdækninger, skure og drivhuse mv. 
må også placeres inden for byggefelterne C, 
dog skal de placeres i en afstand af mindst 2 
m fra vejskel.

For østvendte haver på lige husnumre gæl-
der, at der ikke må placeres overdækninger, 
skure, drivhuse mv. for at bevare oplevelsen 
af den oprindelige boligbebyggelse fra vejen. 
For østvendte haver på ulige husnumre gæl-
der ingen særlige bestemmelser, hvorfor det 
her er muligt at opføre øvrige overdækninger, 
skure og drivhuse mv. 

Bebyggelsens udformning og ydre frem-
træden
Lokalplanen har som formål at sikre bebyg-
gelsens arkitektoniske kvaliteter og ensar-

tede præg. Derfor er der fastsat en række 
bestemmelser der sikrer, at der ikke ændres 
væsentligt i bebyggelsens udtryk.

Facader
Facader på den oprindelige boligbebyggelse 
skal fremstå med røde teglsten i blank mur. 
Facader på tilbygninger og overdækninger in-
den for byggerfelt B, skal fremstå i et andet 
materiale i farverne sort, grå, brun, hvid eller 
transparent. Tilbygninger skal fremstå i an-
dre farver end  den oprindelige boligbebyg-
gelse for at de arkitektonisk skiller sig ud.

Tage
Tage på den oprindelige boligbebyggelse skal 
fremstå med røde teglsten som de oprinde-
lige.

Tage på tilbygninger og overdækninger langs 
boligbebyggelsens facader skal udføres med 
fast tag og skal fremstå i sort, grå, brun, 
transparent eller i zink. Da vinduer på første 
sal er redningsveje, er det vigtigt at brand-
væsenet kan komme til med stiger eller at 
det er muligt at springe ud på taget af  tilbyg-
ningen uden at falde igennem. Derfor skal 
tage på tilbygninger og overdæninger udfø-

Østfacade, hvor der er isat en havedør
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res med fast tag.

Døre og vinduer i facaderne
Døre, vinduesrammer og karme skal fremstå 
hvide. Glaspartier skal være i plant, ufarvet 
glas.

De oprindelige relieffer i facaderne

Døre og vinduer skal have samme placering, 
dimensioner og opsprosning som de oprin-
delige døre og vinduer, ventilationsklap kan 
udelades, som vist på bilag 4 og 5, dog med 
de undtagelse af vinduer i tagfladen som er 
beskrevet senere og de undtagelser, som er 
beskrevet i det følgende.

For vestfacader på både lige og ulige hus-
numre gælder, at de vinduer som sidder i til-
knytning til terrassedøren, kan føres til gulv, 
så der her kan etableres 2 dobbeltdøre eller 
et større vinduesparti, som vist på bilag 4 og 
5. Mulighedheden gives her fordi bygnings-
ændringen kan give bedre lys i boligen. 

For østfacader på ulige husnumre gælder, at 
der i det tredelte vindueparti i stueetagen 
kan placeres en havedør i højre eller venstre 
side, som vist på bilag 5. Muligheden gives 
her fordi boligerne med ulige numre ellers 
kun har udgang til bagstien via kælderen. For 
østfacader på lige husnumre skal vinduer og 
døre have samme placering som de oprinde-
lige vinduer og døre, som vist på bilag 4.

I boligbebyggelsens gavlfacader kan placeres 
en havedør.

Kviste
Kviste skal have samme placering som de op-

rindelige kviste. Kvistes lodrette sider, som 
kaldes kvistflunke, skal fremstå hvide, lyse-
grå eller i zink. Kvisttage skal have flade for-
kanter og skal fremstå i sort, grå, brun eller 
i zink.

Vinduesrammer og karme i kviste skal frem-
stå hvide. Vinduer i kviste skal være indelt 
som de oprindelige. 

Skorstene
Skorstenes nuværende omfang og placering 
skal bevares. Skorstene skal fremstå med 
røde teglsten i blank mur.

Elementer i tagfladen
Der må udover de oprindelige tagvinduer, 
placeres 1 eller 2 tagvinduer, solcelle- eller 
solfangerpaneler på hver tagflade på hver 
ejendom. De skal placeres i en afstand af 
mindst 2 tagsten fra henholdsvis tagryg, tag-
fod, naboskel, tagafslutning, kvist og skor-
sten og med en indbyrdes afstand på mindst 
2 tagsten. 

Tagvinduer, solcelle- og solfangerpaneler må 
have et areal på op til 1,5 m2 hver, de skal 
placeres plant med tagfladen og de må ikke 
give reflektionsgener på nabeejendomme. 
Der kan opsættes flere solcelle- og solfanger-
paneler i et samlet modul sålænge det sam-
lede areal ikke overstiger 1,5 m2 pr modul  og 
at der er maksimalt to moduler pr. tagflade, 

Indgangsfacade med trappe
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Et eksempel på raftehegn mellem de hævede terras-
ser

med en indbyrdes afstand på mindst 2 tag-
sten.  

Disse bestemmelser for elementer i tagfladen 
giver mulighed for energitiltag og bedre lys i 
boligernes første sal. Elementernes placering 
behøver ikke at flugte fra ejendom til ejen-
dom, men skal opleves som fritliggende ele-
menter i tagfladen. Elementernes maksimale 
størrelse, antal og placering i tagfladen sikrer, 
at det ensartede præg i den sammenhæn-
gende tagflade ikke sløres væsentligt. Det vil 
stadig være kvistenes gentagelse, som er det 
dominerende træk i tagfladerne.

Tagrender, nedløbsrør, paraboler , trapper og 
relief
Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i grå 
eller zink i samme dimensioner som de op-
rindelige tagrender og nedløbsrør (cirka 11 
cm i diameter). 

Der må kun opsættes paraboler på facader, 
der ikke ligger ud mod vej, det vil sige på 
vestvendte facader for lige husnumre og på 
østvendte facader for ulige husnumre, så pa-
rabolerne ikke kan ses fra vej. Paraboler på 
facade må placeres med en højde på højst 
1,8 m målt fra terræn til overkanten af pa-
rabolen.  

Trapper mod vej skal fremstå som grå beton 
med metalrørsgelænder som de oprindelige 
metalrørsgelændre.

Relief ved hoveddør må ikke ændres eller 
fjernes.

Øvrige overdækninger, carporte, skure mv.
Øvrige overdækninger, carporte, skure mv. 
skal fremstå i træ eller metal i farverne sort, 
grå eller brun. 

Carporte skal have åbne sider mod vej og 
naboskel, mens siden mod haven må være 
lukket. For matr. 15ao, 15av, 15ax, 15bø, 
15ca, 15di og 15dk gælder dog, at carporte 
må have lukkede sider, fordi disse ikke ligger 
foran boligbebyggelsen.

Tage på øvrige overdækninger, carporte, sku-
re mv. skal fremstå med fladt tag eller en-
sidig taghældning i farverne sort, grå, brun, 
transperant eller som begrønnet tag. 

Ubebyggede arealer
Bebyggelsen skal fortsat fremstå med en 
grøn karakter, og de ubebyggede arealer skal 
fremstå som have og parkering med begrøn-
nede og befæstede arealer.

Hegn mod vej og i skel i en afstand af 7,5 m 
fra vejskel skal være levende, grønne hegn 
for at sikre og forstærke områdets grønne 
karakter. Hegn mod Granparken syd for om-
rådet og stien langs den østlige ende af lo-
kaplanområdet skal ligeledes være levende 
grønne hegn. Der kan anvendes trådhegn i 
eller umiddelbart bag det levende hegn.

Da bebyggelsen blev opført, var der mange 
steder hegnet med raftehegn.

Der må udføres terrænreguleringer på op til 
+/- 0,3 m. Terrænreguleringer på mere end 
dette skal godkendes af kommunalbestyrel-
sen.

Paraboler må kun placeres i vestvendte haver 
for lige husnumre eller i østvendte haver for 
ulige husnumre, så disse ikke kan ses fra vej.
Paraboler på terræn må kun placeres med en 
højde på højst 1,8 m målt fra terræn til over-
kanten af parabolen. 
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De grønne arealer syd for vendepladserne 
som vist på bilag 2 skal fremstå begrønnede.

Skiltning
Skiltning udover almindelige husnumre og 
navneplader er ikke tilladt.

Forudsætning for ibrugtagen af ny be-
byggelse
Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbe-
styrelsens tilladelse tages i brug, før bebyg-
gelsen er tilsluttet den kollektive varmefor-
syning.

Ophævelse af byplanvedtægt
Byplanvedtægt 1 for Ørholm kvarteret, med 
tillæg 1, 2 og 3, ophæves for de i pkt. 2.1 
angivne matrikler.

Servitutter
Der findes flere servitutter på ejendommene 
i Bredeparken.

Servitut AQ 64, tinglyst d. 02/12/1944 og d. 
22/01/1982 ophæves angående bygnings-
forandringer, raftehegn, virksomhedsdrift, 
oplagsplads, ydre fremtræden, tagmateriale, 
vinduer, træværk, kviste, hegning, konstruk-
tioner og alternative energiforsyningssyste-
mer. Servitutten ophæves ikke angående fæl-
les tagrender, nedløb og elektriske ledninger.

Servitut AC 307, tinglyst d. 14/10/1942 an-
gående rækkehuse ophæves.
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Lokalplanens forhold til anden 
planlægning

Fingerplan 2007
Lokalplanen er i overensstemmelse med 
Landsplandirektiv ”Fingerplan 2007”.

Kommuneplanen
Kommuneplan 2009 for Lyngby-Taarbæk 
Kommune fastsætter dels hovedstrukturen 
for hele kommunen, dels retningslinier og 
rammer for indholdet i de fremtidige lokal-
planer for de enkelte bydele og områder i 
kommunen.

Området er omfattet af følgende kommune-
planramme:

5.2.69 Granparken/Kulsvierparken

Området er udlagt til tæt-lav boligbebyggel-
se, og den maksimale bebyggelsesprocent er 
65. Det maksimale etageantal er 2. For tæt-
lav gælder: samlet bebyggelse i maksimalt 
to etager bestående af mindst 3 sammen-
byggede parcelhuse og/eller etageboliger til 
helårsbeboelse. Der må ikke opføres tæt-lav 
bebyggelse på ejendomme med et gennem-
snitligt grundareal på mindre end 300 m2 pr. 
bolig. Områderne skal sikres en grøn karak-
ter.

Rammerne kan ses i deres helhed på
www.kommuneplan.ltk.dk

Der er udarbejdet et kommueplantillæg, da 
lokalplanen ikke er i overensstemmelse med 
den gældende rammer. Lokalplanen ændrer 
parkeringsnormen for det specifikke område 
fra 2 p-pladser pr. bolig til én p-plads pr. bo-
lig.
 
Zonestatus
Området er beliggende i byzone. Lokalplanen 
ændre ikke ved zonestatussen. 

Stationer
Den nærmeste station i forhold til lokalplan-
området er Brede Station på Nærumbanen, 

der ligger i en afstand af ca. 400 m.

Trafikforhold
Bygtoften, Havretoften og Lyngtoften er pri-
vate fællesveje, og lokalplanområdet betje-
nes af trafikvejen Lystoftevej.

Stinet
Udover rækkehusbebyggelsens interne stinet 
findes der en stiforbindelse fra Caroline Ama-
lie Vej til Granparken langs lokalplanens syd-
lige grænse, og der findes en stiforbindelse 
fra Granparken til Lystoftevej langs lokalpla-
nens vestlige grænse.

Bevaringsværdige bygninger
I Kommuneplan 2009 er bygninger med en 
bevaringsværdi fra 1 - 4 udpeget som beva-
ringsværdige. Hver enkelt bygning er regi-
streret, og dens bevaringsværdi er fastsat ud 
fra en vurdering af bygningens arkitektoni-
ske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi 
samt dens originalitet og tilstand. Bevarings-
værdien 1 er den højeste, og 9 er den lave-
ste.  

Rækkehusbebyggelsen Bredeparken er regi-
streret med bevaringsværdi 5, hvilket er en 
middel bevaringsværdi.

Museumsloven
Kroppedal Museum skriver, at der ikke er 
kendskab til andre fortidsminder i området 
end gravhøjene øst for lokalplanområdet.  
Gravhøje er ofte placeret i områder, hvor der 
også kan findes spor af bebyggelse og yder-
ligere gravanlæg fra oldtiden. Der er sand-
synlighed for at støde på fortidsminder på de 
små grønne arealer i området. Sandsynlighe-
den for at støde på væsentlige jordfaste for-
tidsminder under rækkehusbebyggelsen er 
dog ringe, fordi eventuelle spor nok vil være 
blevet ødelagt, da bebyggelsen blev opført.

Støder man på fortidsminder i forbindelse 
med jordarbejder skal arbejdet standses, og 
fundet anmeldes til Kroppedal Museum, jf. 
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museumslovens § 27 (Lovbekendtgørelse  nr. 
1505 af 14. december 2006).

Lokalplanens påvirkning af bymiljøet
Det forventes, at lokalplanen vil have en po-
sitiv påvirkning på bymiljøet, idet den sikrer 
bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter og 
ensartede præg. Desuden fastsættes be-
stemmelse for carporte, tilbygninger, skure  
mv., så disse ikke slører oplevelsen af ræk-
kehusbebyggelsens arkitektoniske udtryk 
væsentligt.

Det grønne udtryk sikres ved at hegning mod 
vej skal være levende grønne hegn, de ube-
byggede arealer skal fremstå som have, og 
de ubebyggede arealer syd for vendepladser-
ne skal fremstå begrønnede.

Samlet set vurderes det, at lokalplanen med-
virker til at fastholde områdets arkitektoniske 
kvaliteter og det grønne præg, hvilket sikrer, 
at området fortsat vil være et attraktivt sted 
at bo og færdes. 

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer er det vurderet, at der in-
gen væsentlige miljømæssige konsekvenser 
er ved en realisering af lokalplanen. Det er 
derfor besluttet, at der ikke udarbejdes en 
miljøvurdering.

Varmeplan
Varmeanlæg indenfor lokalplanens område 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen ef-
ter det til enhver tid gældende varmeplan-
lægningsgrundlag.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Plan-
lovens § 19, stk. 4 dispensere fra lokalpla-
nens bestemmelse om tilslutning til det 
kollektive varmeforsyningsanlæg som betin-
gelse for ibrugtagen, hvis bebyggelse opføres 
som lavenergiklasse. Kommunalbestyrelsen 
er generelt positivt indstillet overfor lavener-
gibebyggelse.

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af gældende 

spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kom-
mune.

Ophævelse af byplanvedtægt
Byplanvedtægt 1 For Ørholm kvarteret, med 
tillæg 1, 2 og 3, ophæves for de matrikler der 
er omfattet af denne lokalplan.

Fortidsmindebeskyttelse
En del af lokalplanområdet er omfattet af for-
tidsmindebeskyttelseslinje afkastet fra to fre-
dede gravhøje ved Bredeparken i det grønne 
område øst for rækkehusbebyggelsen. Be-
skyttelseslinjerne omfatter bl.a. en del af 
rækkehusbebyggelsen. 
I forbindelse med denne lokaplan er der sket 
en reduktion af fortidmindebeskyttelseslin-
jerne afkastet af gravhøjene. Reduktionen 
kan ses på nedenstående kort. Med reduktio-
nen opnås en administrativ forenkling i for-
hold til byggesager og en realistisk afgræns-
ning af, hvor fortidsminderne kan forventes 
at ligge.
















Kortet viser placeringen af de to gravhøje (sorte 
stjerner), det areal som stadig vil være omfattet af 
fortidsmindebeskyttelseslinje (lodret skravering), det 
areal som ikke længere vil være omfattet af fortids-
mindebeskyttelseslinje (prikket signatur) og det nye 
areal som vil blive omfattet af fortidsmindebeskyttel-
seslinje (vandret skravering).

Bredeparken

Lystoftevej

100 m
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Fredning af Borrebakken, Troldehøj, 
Brede bakker
Øst for lokalplanområdet ligger der et større 
område, Borrebakken, Brede bakker og Trol-
dehøj, som er fredet efter naturbeskyttelses-
loven. Formålet med fredningen er at sikre 
opretholdelse og muliggøre forbedring af de 
biologiske, landskabelige og kulturhistoriske 
værdier, der er knyttet til området. Frednin-
gen blev vedtaget 13/8-2003. 
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Lokalplanens bestemmelser 

LOKALPLAN 222 for rækkehusbebyggel-
sen Bredeparken

I henhold til Lov om Planlægning, Lovbe-
kendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med lov-
ændring nr. 424 af 10/05/2011 fastsættes 
herved følgende bestemmelser for det i pkt. 
2.1 nævnte område.

1 Formål

1.1 Det er lokalplanen formål:

at fastlægge områdets anvendelse til bolig-
formål, helårsbebyggelse,

at sikre bebyggelsens arkitektoniske kvalite-
ter og ensartede udtryk,

at sikre et ensartet udtryk for tilbygninger, 
carporte, skure, overdækninger, drivhuse 
mv. og

at sikre og forstærke områdets grønne ka-
rakter.

2 Område

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 
1 og omfatter følgende matr. nr. 15ao, 15ap, 
15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 
15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 
15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 
15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 
15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 
15bæ, 15bø, 15ca, 15cb, 15cc, 15cd, 15ce, 
15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 15cl, 15cm, 
15cn, 15co, 15cp, 15cq, 15cr, 15cs, 15ct, 
15cu, 15cv, 15cx, 15cy, 15cz, 15cæ, 15cø, 
15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 
15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 
15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15dt, 15du, 15dv, 
15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 15et, 15eu, 
15m, alle af Lundtofte by, Lundtofte samt alle 
parceller der efter den 6. juli 2012 udstykkes 
fra de nævnte ejendomme. 

3 Områdets anvendelse

3.1 Området må kun anvendes til boligfor-
mål, tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse. 

3.2 På hver ejendom må der kun indrettes 
én bolig.

3.3 Det er tilladt at drive en sådan virksom-
hed, som almindeligvis kan udføres i bolig-
områder under forudsætning af

at virksomheden drives af den, der bebor 
den pågældende ejendom, og at der ikke be-
skæftiges andre end boligens beboere,

at virksomheden efter kommunalbestyrel-
sens skøn drives på en sådan måde, at ejen-
dommens karakter af beboelsesejendom ikke 
forandres herunder ved skiltning eller lignen-
de, og områdets karakter af boligområde ikke 
brydes,

at erhvervsarealet højst udgør 25 % af det 
samlede etageareal over terræn på den på-
gældende ejendom,

at virksomheden ikke medfører væsentlige 
gener i form af støj, lugt, rystelser og lig-
nende og

at virksomheden ikke medfører væsentlig 
øget trafikbelastning eller skaber behov for 
parkering, der ikke er plads til indenfor om-
rådet.

3.4 Inden for området kan der opføres trans-
former-, pumpe-, måle- og trykregulerings-
stationer til kvarterets forsyning, når det be-
byggede areal ikke overstiger 10 m².

4  Udstykning

4.1 Der må ikke udstykkes yderligere.

4.2 Mindre skelreguleringer, udlæg af area-
ler til offentlig vej, sti og friarealer samt til 
forsynings- og afløbsledninger er dog tilladt.
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5  Vej, sti og parkering

5.1 Områdets veje og stier forbliver uænd-
rede.

5.2 Stierne, der er vist med stiplet signatur 
på bilag 2 skal have en bredde på 2 m. 

5.3 Der skal udlægges areal til 1 parkerings-
plads på hver ejendom.

6  Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Den oprindelige boligbebyggelse 

6.1.1 Den oprindelige boligbebyggelse skal 
bevare sin nuværende placering inden for 
byggefelterne A, som vist på bilag 3. Ved 
nedrivning, brand eller lignende skal ny be-
byggelse placeres samme sted som den op-
rindelige bebyggelse og gives et omfang sva-
rende til den oprindelige bebyggelse. 

6.1.2 Boligbebyggelse skal bevare den nu-
værende højde og taghældning.

6.2 Tilbygninger og overdækninger inden for 
byggefelt B

6.2.1 Tilbygninger og overdækninger langs 
boligbebyggelsens facader må kun placeres 
inden for byggefelterne B, som vist på bilag 
3.

6.2.2 Højde på tilbygninger og overdæknin-
ger inden for byggefelt B må ikke overstige 
overkanten af vinduer og døre i den oprinde-
lige boligbebyggelse med mere end 40 cm.

6.3 Carporte

6.3.1 Carporte må kun placeres inden for 
byggefelterne C, som vist på bilag 3. Carpor-
tes tag skal placeres i byggefeltets grænse 
mod vej.

6.3.2 For matr.  15ao, 15av, 15ax, 15bø, 
15ca, 15di og 15dk gælder dog, at carportens 
tag ikke nødvendigvis skal placeres i bygge-
feltets grænse mod vej, og at carporte må 

være maksimalt 40 m2.

6.3.3 Bredde af carporte målt parallelt med 
vej må være maksimalt 3,5 m. Højde på car-
porte må være maksimalt 2,2 m.

6.4 Øvrige overdækninger, skure og drivhu-
se mv.

6.4.1 Øvrige overdækninger, skure og driv-
huse mv. må ikke placeres inden for den byg-
gefri zone D, som vist på bilag 3.

6.4.2 Bredde af øvrige overdækninger, skure 
og drivhuse mv. målt parallelt med vej må 
være maksimalt 3,5 m, og højde må være 
maksimalt 2,2 m.

6.4.3 For vestvendte haver gælder, at øvrige 
overdækninger, skure og drivhuse mv. skal 
placeres mindst 3,5 m fra den oprindelige bo-
ligbebyggelse samt tilbygninger og overdæk-
ninger inden for byggefelt B.

6.4.4 Øvrige overdækninger, skure og driv-
huse mv. må også placeres inden for bygge-
felterne C, dog skal de placeres i en afstand 
af mindst 2 m fra vejskel. 

6.4.5 For østvendte haver på lige husnumre 
gælder, at der ikke må placeres overdæknin-
ger, skure og drivhuse mv.

6.4.6 For østvendte haver på ulige husnumre 
gælder ingen særlige bestemmelser for pla-
cering.

7 Bebyggelsens udformning og ydre 
fremtræden

7.1 Facader

7.1.2 Facader på den oprindelige boligbebyg-
gelse inden for byggefelterne A skal fremstå 
med røde teglsten i blank mur. 

7.1.3 Facader på tilbygninger og overdæk-
ninger langs boligbebyggelsens facader inden 
for byggefelterne B skal fremstå i farverne 
sort, grå, brun, hvid eller transparent.
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7.2 Tage 

7.2.1 Tage på den oprindelige boligbebyg-
gelse inden for byggefelterne A skal fremstå 
med røde teglsten som de oprindelige.

7.2.2 Tage på tilbygninger og overdækninger 
inden for byggefelterne B skal udføres med 
fast tag og skal fremstå i sort, grå, brun, 
transparent eller i zink.

7.3 Døre og vinduer i facader

7.3.1 Døre, vinduesrammer og karme skal 
fremstå hvide. Glaspartier skal være i plant, 
ufarvet glas. 

7.3.2 Døre og vinduer skal have samme pla-
cering, dimensioner og opsprosning som de 
oprindelige døre og vinduer, som vist på bilag 
4 og 5, dog med de undtagelser, som fremgår 
af bestemmelserne 7.3.3 og 7.3.4.

7.3.3 For vestfacader på lige og ulige hus-
numre gælder, at de vinduer som sidder i til-
knytning til terrassedøren, kan føres til gulv, 
så der her kan etableres 2 dobbeltdøre eller 
et større vinduesparti, som vist på bilag 4 og 
5.

7.3.4 For østfacader på ulige husnumre gæl-
der, at der i det tredelte vinduesparti i stue-
etagen kan placeres en havedør i højre eller 
venstre side, som vist på bilag 5.

7.3.5 For østfacader på lige husnumre skal 
vinduer og døre have samme placering som 
de oprindelige vinduer og døre, som vist på 
bilag 4.

7.3.6 I boligbebyggelsens gavlfacader kan 
placeres en havedør.

7.4 Kviste

7.4.1 Kviste skal have samme placering som 
de oprindelige kviste.

7.4.2 Vinduesrammer og karme i kviste skal 
fremstå hvide. Kvistes lodrette sider skal 

fremstå hvide, lysegrå eller i zink. Kvisttage 
skal fremstå i sort, grå, brun eller i zink.

7.5 Skorstenes nuværende omfang og pla-
cering skal fastholdes. Skorstene skal frem-
stå med røde teglsten i blank mur.

7.6 Elementer i tagfladen

7.6.1 Der må udover de oprindelige tagvin-
deuer placeres 1 eller 2 tagvinduer, solcelle- 
eller solfangerpaneler på hver tagflade på 
hver ejendom.

7.6.2 Tagvinduer, solcelle- og solfangerpa-
neler skal placeres i en afstand af mindst 2 
tagsten fra henholdsvis tagryg, tagfod, nabo-
skel, tagafslutning, kvist og skorsten og med 
en indbyrdes afstand på mindst 2 tagsten. 

7.6.3 Tagvinduer, solcelle- og solfangerpane-
ler må have et areal på op til 1,5 m2 hver. 

7.6.4 Tagvinduer, solcelle- og solfangerpane-
ler skal placeres plant med tagfladen.

7.6.5 Solcelle- og solfangerpaneler skal pla-
ceres, så de ikke giver reflektionsgener på 
naboejendomme.

7.7 Tagrender og nedløbsrør skal fremstå i 
grå eller i zink i samme dimensioner som de 
oprindelige tagrender og nedløbsrør.

7.8 Paraboler på facade må kun for lige hus-
numre placeres på den vestvendte facade og 
for ulige husnumre på den østvendte facade. 
Paraboler på facader må kun placeres i en 
højde på maksimalt 1,8 m målt fra terræn til 
overkanten af parabolen. 

7.9 Trapper mod vej skal fremstå som grå 
beton med metalrørsgelænder som de op-
rindelige metalrørsgelændre.

7.10 Relief ved hoveddør må ikke ændres el-
ler fjernes. 
 
7.11 Øvrige overdækninger, carporte, skure, 
mv. 
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7.11.1 Øvrige overdækninger, carporte og 
skure mv. skal fremstå i træ eller metal i far-
verne sort, grå eller brun. Carporte skal have 
åbne sider mod vej og naboskel, mens siden 
mod haven må være lukket.

7.11.2 For matr. 15ao, 15av, 15ax, 15bø, 
15ca, 15di og 15dk gælder dog, at carporte 
må have lukkede sider.

7.11.3 Tage på øvrige overdækninger, car-
porte og skure mv. skal fremstå med fladt tag 
eller ensidig taghældning i farverne sort, grå, 
brun, transparent eller som begrønnet tag. 

8 Ubebyggede arealer

8.1 Ubebyggede arealer skal fremstå som 
have og parkering med begrønnede og be-
fæstede arealer.

8.2 Hegn mod vej og i en afstand af 7,5 m 
fra vejskel skal være levende, grønne hegn. 
Hegn mod Granparken syd for området og 
stien langs den østlige ende af lokalplan-
området skal ligeledes være levende grøn-
ne hegn. Der kan anvendes trådhegn i eller 
umiddelbart bag det levende hegn.

8.3 Der må udføres terrænreguleringer på 
op til +/- 0,3 m. Terrænreguleringer på mere 
end dette skal godkendes af kommunalbesty-
relsen.

8.4 Paraboler på terræn må kun for lige hus-
numre placeres i den vestvendte have og for 
ulige husnumre i den østvendte have. Para-
boler på terræn må kun placeres i en højde 
på maksimalt 1,8 m målt fra terræn til over-
kanten af parabolen. 

8.5 De grønne arealer syd for vendepladser-
ne, som vist på bilag 2, skal fremstå begrøn-
nede.

9 Skiltning

9.1 Skiltning udover almindelige husnumre 
og navneplader er ikke tilladt.

10 Forudsætning for ibrugtagning

10.1 Ny bebyggelse må ikke uden kommu-
nalbestyrelsens tilladelse tages i brug, før be-
byggelsen er tilsluttet den kollektive varme-
forsyning.

11 Ophævelse af byplanvedtægt

11.1 Byplanvedtægt 1 for Ørholm kvarteret, 
med tillæg 1, 2 og 3, ophæves for de i pkt. 
2.1 angivne matrikler.

12 Servitutter

12.1 Servitut AQ 64 på matr. 15ao, 15ap, 
15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 
15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 
15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 
15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 
15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 
15bæ, 15bø, 15ca, 15cb, 15cc, 15cd, 15ce, 
15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 15cl, 15cm, 
15cn, 15co, 15cp, 15cq, 15cr, 15cs, 15ct, 
15cu, 15cv, 15cx, 15cy, 15cz, 15cæ, 15cø, 
15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 
15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 
15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15dt, 15du, 15dv, 
15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, alle af Lund-
tofte by, Lundtofte, tinglyst d. 02/12/1944 og 
d. 22/01/1982 ophæves angående bygnings-
forandringer, raftehegn, virksomhedsdrift, 
oplagsplads, ydre fremtræden, tagmateriale, 
vinduer, træværk, kviste, hegning, konstruk-
tioner og alternative energiforsyningssyste-
mer. Servitutten ophæves ikke angående fæl-
les tagrender, nedløb og elektriske ledninger.

12.2 Servitut AC 307 på matr. 15m, 15ao, 
15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 
15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 
15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bh, 
15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 
15bq, 15br, 15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 
15by, 15bz, 15bæ, 15bø, 15ca, 15cb, 15cc, 
15cd, 15ce, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 
15cl, 15cm, 15cn, 15co, 15cp, 15cq, 15cr, 
15cs, 15ct, 15cu, 15cv, 15cx, 15cy, 15cz, 
15cæ, 15cø, 15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 
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15df, 15dg, 15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 
15dn, 15do, 15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15dt, 
15du, 15dv, 15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 
alle af Lundtofte by, Lundtofte, tinglyst d. 
14/10/1942 angående rækkehuse ophæves.

13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1 Den endeligt vedtagne lokalplan

13.1.1 Efter kommunalbestyrelsens endeli-
ge vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen må ejendomme, der er omfattet af 
denne lokalplan kun udstykkes, bebygges 
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser.

13.1.2 Den eksisterende lovlige anvendelse 
af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen.

13.1.3 Private byggeservitutter og andre til-
standsservitutter, der er uforenelige med lo-
kalplanen, fortrænges af planen.

13.1.4 Kommunalbestyrelsen kan meddele 
dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 
hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen. Videregående afvigelser 
fra lokalplanen kan kun foretages ved tilve-
jebringelse af en ny lokalplan.

Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning § 
18 om lokalplanens retsvirkninger og kapitel 
14: Klage og søgsmål.

13.1.5 Ovennævnte retsvirkninger er først 
gældende efter offentliggørelsen af den af 
kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lo-
kalplan.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af kommu-
nalbestyrelsen den 20. december 2012.

Søren P. Rasmussen 

/

Sidsel Poulsen
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Fornyet høring for Lokalplan 222 for Bredeparken. 


 


Byplanudvalget har den 10. oktober 2012 behandlet de indsigelser og kom-


mentarer, som indløb i forbindelse med høringen af lokalplan 222 for Brede-


parken.  


 


Byplanudvalget fandt på baggrund af indsigelser/kommentarer, at der bør 


foretages nogle ændringer af lokalplanforslaget. Byplanudvalget besluttede 


derfor at sende følgende ændringer i 2 ugers fornyet høring i området.  


 


Følgende ændringer fremlægges hermed i fornyet høring: 


 


1. Det indskrives i lokalplanen at hegn mod offentlige stier og mod Granpar-


ken/Kulsvierparken skal være levende grønne hegn. 


 


2. Tage på øvrige overdækninger, carporte, skure og lignende kan udføres 


som grønne tage.  


 


Desuden foretages der mindre redaktionelle ændringer.  


 


Det oprindelige lokalplanforslag kan ses på kommunens hjemmeside: 


www.ltk.dk.  


 


Bemærkninger og forslag til ændringer skal være kommunen i hænde senest 


den 8. november 2012. 


 


Henvendelse om dette brev skal rettes til Center for Miljø og Plan, telefon 45 


97 36 11 eller miljoplan@ltk.dk. 


 


Venlig hilsen 


  


 


 


 


Thilde Mørup Christensen  


Arkitekt 


  


 


 


  


 


Rådhuset 
Lyngby Torv 17 
2800  Kgs. Lyngby 
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Dir.  


E-post: tmch@ltk.dk 
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www.ltk.dk 
 
Center for 


Miljø og Plan 


Dato: 16-10-2012 


Ref: TMCH 


J.nr.: 20120510081 
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Offentliggørelse – Den 8. februar 2013 


 


 


 


Lokalplan 222 for Bredeparken og Kommuneplantillæg 12/2009 – 


endelig vedtagelse 


 


Lokalplanen omfatter Bredeparken i Lundtofte bydel. Bredeparken er de ejen-
domme der ligger på Bygtoften, Havretoften og Lyngtoften. Lokalplanens ho-
vedformål er at sikre bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter og ensartede 
udtryk. Det er ligeledes formålet at sikre et ensartet udtryk for tilbygninger, 
carporte og skure mv. samt at sikre og forstærke områdets grønne karakter.   
 


I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 222 for Bredeparken er der fore-
taget 2 ændringer af lokalplanens bestemmelser. Ændringerne betyder, at 
der gives mulighed for at tage på øvrige overdækninger, carporte, skure mv 
også kan udføres som begrønnet tag, og at hegn mod Granparken mod syd 
og stien langs lokalplanområdets østlige ende skal være levende grønne 
hegn.  
 


Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens § 19. 
 
Læs hele lokalplanen her.  
 
Kommuneplantillæggets formål er, at nedjustere parkeringsnormen i Brede-
parken fra 2 parkeringspladser pr. bolig til én parkeringsplads pr. bolig, der-
udover er der ingen ændringer. 
 


Kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i modstrid med rammerne 
i tillægget. 
 
Tillægget kan ses her.  
 
Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside: www.ltk.dk, hvor det er 


muligt at tage et print. Alternativt kan det bestilles på tlf. 45 97 35 01 eller 


miljoplan@ltk.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanen kan fås på Rådhuset, 


Teknisk Service, Lyngby Torv 17 eller på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 


28. 
 
Reduktion af Fortidsmindebeskyttelseslinje 


 


I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen 222 offentliggøres det hermed 
at Naturstyrelsen Roskilde har reduceret fortidsmindebeskyttelseslinjen afka-
stet af to fredede gravhøje øst for Bredeparken. Ejendomme omfattet af for-
tidsmindebeskyttelseslinjen er vist på nedenstående kort.  
 
Reduktionen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, jf. Miljø-
ministeriets lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 og bekendtgø-
relse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer. Befø-
jelsen er ved bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 (delegationsbe-
kendtgørelsen), § 15, stk. 1, nr. 47 henlagt til Naturstyrelsen. 
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Afgørelsen kan ses hos Center for Miljø og Plan, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 
2800 Kgs. Lyngby. Man kan også den rette henvendelse på tlf: 45 97 30 00 
eller via mail: miljoplan@ltk.dk 
 


 
Kortet viser placeringen af de to gravhøje (sorte stjerner), det areal som stadig vil være 
omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje (lodret skravering), det areal som ikke længere vil 
være omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje (prikket signatur) og det areal som vil blive 
omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje (vandret skraverings).  
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Klagevejledning: 


Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, jf.   


planlovens § 58, stk. 1. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil 


sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens 


lovlige tilvejebringelse. Derimod kan der ikke klages over, at  


kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, som man ikke er enig i. 


 


Eventuelle klager skal sendes til kommunalbestyrelsen, Center for Miljø og 


Plan, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby  


eller e-mail: miljoplan@ltk.dk.  


Klagen skal være modtaget af kommunalbestyrelsen inden 4 uger fra den 


dag, planen er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 60, stk. 1. 


 


Natur- og Miljøklagenævnet vil i forbindelse med klager opkræve et gebyr på 


500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på  


gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 


modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-


nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives 


helt eller delvis medhold i klagen. 


 


Afgørelsen kan også påklages af miljøministeren og af alle med retlig interes-


se i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1. Klageberettiget er endvidere 


landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-


skyttelsen af natur eller miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-


ser inden for arealanvendelsen. Det er en betingelse, at foreningen eller or-


ganisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at 


den har mindst 100 medlemmer, jf. planlovens § 59, stk. 2. 


 


Eventuel indbringelse af kommunalbestyrelsens afgørelse for domstolene skal 


ske inden 6 måneder fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort, jf. plan-


lovens § 62, stk. 1. 
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Godkendelse af Lokalplan 222 for Bredeparken og Kommuneplantil-


læg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken. 


 


Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. december 2012 godkendt Lokal-


plan 222 for Bredeparken og Kommuneplantillæg 12/2009 for Granpar-


ken/Kulsvierparken. Lokalplanforslaget og Kommuneplantillægget har været 


sendt i 8 ugers høring og Lokalplanen har desuden været udsendt i 2 ugers 


fornyet høring i området.  


 


Til din orientering kan det oplyses, at Lokalplanen er vedtaget med visse æn-


dringer.  


 


1. Det indskrives i lokalplanen at hegn mod offentlige stier og mod Granpar-


ken/Kulsvierparken skal være levende grønne hegn. 


 


2. Tage på øvrige overdækninger, carporte, skure og lignende kan udføres 


som grønne tage.  


 


Desuden foretages der mindre redaktionelle ændringer.    


 


Lokalplanen og dens annoncering kan ses på kommunens hjemmeside: 


www.ltk.dk, hvor det er muligt at tage et print. Alternativt kan den bestilles 


på tlf. 45 97 35 01 eller miljoplan@ltk.dk.  


 


Henvendelse om dette brev skal rettes til Center for Miljø og Plan på mail 


miljoplan@ltk.dk eller på tlf. 45 97 35 01.  


 


Venlig hilsen 


  


 


 


 


Thilde Mørup Christensen 


Arkitekt 


  


 


 


Rådhuset 
Lyngby Torv 17 
2800  Kgs. Lyngby 
 
Tlf. 45 97 30 00 


Dir. 45 97 36 24 


E-post: tmch@ltk.dk 
miljoplan@ltk.dk 
www.ltk.dk 
 
Center for 


Miljø og Plan 


Dato: 04-02-2013 


Ref: TMCH 


J.nr.: 20120510081 
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Klagevejledning: 


Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, jf.   


planlovens § 58, stk. 1. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil 


sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens 


lovlige tilvejebringelse. Derimod kan der ikke klages over, at  


kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, som man ikke er enig i. 


 


Eventuelle klager skal sendes til kommunalbestyrelsen, Center for Miljø og 


Plan, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby  


eller e-mail: miljoplan@ltk.dk.  


Klagen skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest den 8. marts, 


hvilket er 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort på kommu-


nens hjemmeside, jf. planlovens § 60, stk. 1. 


 


Natur- og Miljøklagenævnet vil i forbindelse med klager opkræve et gebyr på 


500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på  


gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 


modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-


nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives 


helt eller delvis medhold i klagen. 


 


Afgørelsen kan også påklages af miljøministeren og af alle med retlig interes-


se i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1. Klageberettiget er endvidere 


landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-


skyttelsen af natur eller miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-


ser inden for arealanvendelsen. Det er en betingelse, at foreningen eller or-


ganisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at 


den har mindst 100 medlemmer, jf. planlovens § 59, stk. 2. 


 


Eventuel indbringelse af kommunalbestyrelsens afgørelse for domstolene skal 


ske inden 6 måneder fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort, jf. plan-


lovens § 62, stk. 1. 


 
 
 





