
Til naboer, foreninger og andre 
der har sendt høringssvar til nabo- 
høring vedrørende dispensation til 
cykel/gangsti på Farum Kaserne 

  

Dispensation til cykel/gangsti på Farum Kaserne på vejarealet 7000dd 
udlagt til Brigadevej.  
Furesø Kommune giver hermed dispensation fra Lokalplan 70.7 til at anlægge 
en cykel/gangsti på Farum Kaserne på vejarealet 7000dd udlagt til Brigadevej, 
placeret som foreslået i dispensationsansøgningen. Der gives endvidere 
dispensation til 4,8 m høje mastelamper og beplantning på hver side af stien.

Relevante oplysninger for sagen
Furesø Kommune/Vej og Park har den 12. februar 2018 ansøgt om dispensation 
fra Lokalplan 70.7 til at anlægge en cykel/gangsti på Farum Kaserne på 
vejarealet 7000dd udlagt til Brigadevej.  Derudover har kommunen søgt om 
dispensation til 4,8 m høje mastelamper med nedadrettede spots, som skal 
vinkles væk fra naboerne og ind over stien. 

Dispensationsansøgningen motiveres af ansøger på følgende grundlag:
• Placering af cykel/gangsti udenfor bevaringsværdigt træs drypzone, vil 

bevare et bevaringsværdigt træ og det bevaringsværdige træs rødder.
• Belysning bestående af Københavnerarmatur ophængt i 7 m høje 

mastelamper vurderes ikke hensigtsmæssig i forhold til en 
stiforbindelse. Der ønskes belysning bestående af 4,8 m høje 
mastelamper som angivet i lokalplanen for boligveje, passager m.m.

Nødvendige dispensationer
Vejarealet 7000dd udlagt til Brigadevej er omfattet af Lokalplan 70.7, og det 
ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelse i planen:

Lokalplanens bestemmelser:
Dispensation til at stien placeres som vist i udsendte nabohøring fra 
følgende bestemmelser:

• § 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.

• § 5.1.2. Veje inden for delområde 12g må kun anlægges, som vist på 
kort 5.
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• § 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.

Dispensation til 4,8 m høje mastelamper med nedadrettede spots fra 
følgende bestemmelse:

• § 10.1. Belysning
Belysning må kun foretages på følgende måde:

Til belysning af vejstrækningerne 12b (Regimentsvej) og 12g 
(Brigadevej) 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.

På baggrund af indsendte høringssvar under nabohøringen om 
manglende beplantning, gives der dispensation til et bælte af stedsegrøn 
beplantning bestående af træer og buske på hver side af stien fra 
følgende bestemmelse:

• § 9.7:…. Alléen på vejstrækningen 12g må kun bestå ad 2 dobbelte 
trærækker – en på hver side af vejen – placeret, som vist på vejprofilet 
kort 5. Afstanden mellem træerne i den dobbelte i den dobbelte i 
længderetningen skal være 8 m. Afstanden måles fra midten af 
stammerne. Træsorten skal være lindetræer.

Naboorientering
Sagen har været i naboorientering med frist for bemærkninger d. 13. marts 
2018.  Ved høringsfristen udløb havde vi modtaget 7 indsigelser til det ansøgte. 
Generelt støtter høringssvarene etablering af en ny sti. Der indkom indsigelser 
om forslag til beplantning, for at modvirke indbliksgener og til at absorbere 
vand i området.

Afgørelsen
Sagen har været behandlet den 8. maj 2018 i Udvalg for byudvikling og bolig, 
hvor det blev besluttet at give dispensation fra Lokalplan 70.7 til ovennævnte 
bestemmelser til at etablere cykel/gangsti og 4,8 m høje mastelamper med 
nedadrettede spots, som ansøgt. 

Derudover blev det besluttet at give dispensation fra Lokalplan 70.7 § 9.7 til at 
der plantes et bælte af træer og buske på hver side af cykel/gangsti.
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Ved afgørelsen er der lagt vægt på at:
• Placering af cykel/gangsti udenfor bevaringsværdigt træs drypzone, vil 

bevare et bevaringsværdigt træ og det bevaringsværdige træs rødder.
• Belysning bestående af Københavnerarmatur ophængt i 7 m høje 

mastelamper vurderes ikke hensigtsmæssig i forhold til en stiforbindelse. 
Belysning bestående af 4,8 m høje mastelamper, som angivet i lokalplanen 
for boligveje, passager m.m., er mere hensigtsmæssig i forhold til en 
stiforbindelse. Desuden vurderes 2,2 m lavere mastelamper at være mere 
hensigtsmæssig i forhold til gener for de nærmeste naboer.

• Beplantning af et bælte af træer og buske på hver side af cykel/gangsti vil 
modvirke indbliksgener og vil absorbere vand i området.

Gyldighed
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er 
givet, jf. planlovens § 56 stk. 1.

Lovgrundlag
Dispensationsafgørelser fra lokalplaner træffer vi med hjemmel i planlovens § 
19.  Forudgående naboorientering er gennemført efter planlovens § 20, stk. 1. 
Klagevejledning vedlagt bagerst. 

Venlig hilsen

Karen Meelsen
Planlægger

Kopi af denne afgørelse er sendt til indsigere, der har sendt bemærkninger og 
indsigelser under naboorienteringen:

1. Anders Paludan Møller, Generalvænget 11, 3520 Farum
2. Torben Westergren, generalvænget 13, 3520 Farum
3. Grundejerforeningen Farum Kaserne
4. Bjørn Olesen og Mette Flindt, Generalvænget 7, 3520 Farum
5. Connie Lund og Flemming Hermann, Vanddamsvej 25, 3520 Farum
6. Trevang Grundejerforening
7. Annie og Morten Sabroe Thomsen, Vanddamsvej 19, 3520 Farum
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Klagevejledning efter planloven
Afgørelsen kan påklages vedrørende retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 
1, nr. 3.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, 
at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man 
ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en 
anden afgørelse.

Klageberettigede er ansøgeren, miljøministeren, enhver med retlig interesse i 
sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af 
planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du 
kan finde yderligere information om Planklagenævnet på 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Det koster 900 kr. at 
klage for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og 
organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.

Hvis du/I ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 
seks måneder fra den dag, du/I har modtaget afgørelsen.
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Venlig hilsen

Karen Meelsen


