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Dispensationsansøgning fra Lokalplan 70.7 til cykel/gangsti 
Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord 
 
Vej og Park, Furesø Kommune har d. 12. februar 2018 ansøgt om dispensation 
til at anlægge en cykel/gangsti på Farum Kasserne på vejarealet litra 7000dd ud-
lagt til Brigadevej jf. Lokalplan 70.7. I henhold til lokalplanen er der udlagt vej 
”Brigadevej” mellem Regimentsvej og Vanddamsvej. Furesø Kommune ønsker 
på nuværende tidspunkt ikke at realisere vejen, men ønsker at skabe en stifor-
bindelse, som kan binde Farum Kaserne sammen med det øvrige Farum Nord-
by.   
 
Det fremgår af ansøgningen at Vej og Park søger om dispensation til at anlægge 
en 3 m bred sti med brosten i hver side i det kommende vejareal, så man undgår 
at beskadige et bevaringsværdigt træs rødder. Stien skal fungere som en dob-
beltrettet cykelsti med et separat fortov, og adskillelsen af cykelsti og fortov vil 
bestå af en hvid stribe i asfalten. Se kort 1. og kort 2. Endvidere søges om di-
spensation til 4,8 m høje mastelamper med 2 nedadrettede spots skal vinkles 
væk fra naboerne og ind over stien, som skitseret på kort 2. Se vedlagte ansøg-
ning. 
 
Ansøgning med situationsplan, plantegning og snittegninger er vedlagt naboori-
enteringen. 
 
Nødvendige dispensationer 
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 70.7 Et område øst for Regimentsvej, Fa-
rum Nord, se link: 
https://dokument.plandata.dk/20_1091238_APPROVED_1232358047828.pdf 
  
Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen for så 
vidt angår anlæggelse af sti og belysning: 
 

• § 5.1. Der udlægges areal til veje med en beliggenhed, som vist på kort 
2. 

• § 5.1.1. Inden for delområde 12 g (Brigadevej) udlægges vejarealet i en 
bredde af 20,20 m. 
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• § 5.1.2. Veje inden for delområde 12g må kun anlægges, som vist på 
kort 5. 

• § 5.1.3. ….Inden for delområde 12b og 12g skal kørebaner afgrænses af 
12 cm brede kantsten i hvid beton. 
…. Fortove må kun anlægges med 30 x 60 cm store betonfliser uden 
forbandt. 

• § 10.1. Belysning 
Belysning må kun foretages på følgende måde: 
Til belysning af vejstrækningerne 12b (Regimentsvej) og 12g (Brigade-
vej) må kun anvendes lamper som Københavnerarmatur ophængt i 7 m 
høje master, som vist på kort 12. Lamperne må kun placeres med en 
indbyrdes afstand på mindst 20 m og højst 30 m. 

 
Det ansøgte overholder øvrige bestemmelser i Lokalplan 70.7. 
 
Procedure 
Da ansøgningen vedrørende udførelse af sti og lamper forudsætter dispensation, 
sender vi en kopi af ansøgningen med tegningsbilag til jer til orientering, inden 
vi træffer en afgørelse i sagen. 
 
Hvis I har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen 
vedrører, skal vi have dem skriftligt senest tirsdag d. 13. marts 2018. Har I 
spørgsmål til sagen er I velkommen til at ringe til os. 
 
Kommune kan først træffe afgørelse i sagen, når den har været i naboorientering 
i mindst 2 uger. Denne procedure er fastlagt i planlovens § 20, stk. 1. 
   
Sender du bemærkninger til sagen i rette tid, vil du få en kopi af den endelige 
afgørelse. 
  
Husk, at sagen er offentligt tilgængelig 
Vi gør opmærksom på, at sagen er offentligt tilgængelig, og at den kommer i 
det digitale arkiv på furesoe.dk, når den er afsluttet. I skal derfor overveje, hvil-
ke personlige oplysninger vi får i sagen. 
 
Kopi 
Denne naboorientering er sendt til følgende adresser: 
Farum Kaserne Grundejerforening. 
Trevang Grundejerforening 
Ingeniørvænget Grundejerforening 
Ingeniørvænget 17 – 25. 
Generalvænget 1 – 13. 
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Bataljonvænget 1 – 9. 
Fortvænget 1 og 2  
 
Kopi til ansøger: 
Vej og Park, Furesø Kommune 
 
Bilag: 
Ansøgning med tegningsbilag af d. 12. februar 2018 fra Vej og Park, Furesø 
Kommune. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Byplanlægger 
Karen Meelsen 
 
 
 


