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Furesø kommune
Att.: Center for By og Miljø
Mail: bme@furesoe.dk
Høringssvar vedr. dispensation fra LP 109 til yderligere og ændret beplantning på
Kirkegården, Sags. Nr. 21/13794
Furesø kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere mere beplantning
langs Søhusvej, ved rundkørslen mod kirkegården samt supplering af lokalplanens planteliste.
Jonstrup ’89 (J89) har modtaget ansøgningen til høring, hvilket vi siger tak for.
Vi har nedenfor anført vores bemærkninger til ansøgningen,
Ansøgningens omfang
Værløse Sogns Menighedsråd ansøgte i 2019 om dispensation fra lokalplan 109 til etablering af jordvold med beplantning langs Jonstrupvangvej og hele Søhusvej suppleret med
yderligere plantning af trægrupper samt endnu en afgrænsende beplantning på græssletten delvis rundt om eksisterende sø. Denne ansøgning indgav J89 høringssvar til den
29.10.2019, hvor vi bl.a. lagde vægt på at fastholde de indgåede aftaler og den vedtagne
lokalplan, der sikrer den åbne græsslette med de naturværdier arealet har med indblik til
Flyvestationen samt at der ikke bør være en sammenhængende beplantning langs Søhusvej.
Denne høring har vi aldrig fået svar på og bemærkede derfor i efterfølgende høring fra Furesø kommune den 8.11.2020 i forbindelse med tilladelse til etablering af rundkørslen, at vi
forudsatte at ansøgningen var trukket tilbage, men at vi opretholdt de ovenfor nævnte indsigelser.
Ved telefonisk henvendelse til Furesø kommune i forbindelse med denne høring, kan vi
forstå, at ansøgningen fra Menighedsrådet er den oprindelige ansøgning med ønske om
supplering af planteliste og nye bilag.
J89 har forsat den samme holdning som tidligere til overholdelse af lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning, men har forståelse for ønske om beplantning af voldkanten på Kirkegårdens areal langs rundkørslen
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Uddybende bemærkninger
Dispensation fra Lokalplan 109
I brev fra Furesø kommune er anført nødvendig dispensation er fra bestemmelserne i lokalplanens §9.7 vedrørende beplantning i delområde A og i §9.12 om beplantning
langs kanten omkring delområde A.
Dispensation fra plantelisten
Lokalplanens bestemmelse §9.7 omfatter en lang række plantearter af træer og buske,
som Furesø kommune nøje har udvalgt, som kan plantes på Skovkirkegården og som hører hjemme i Danmark. En politik Furesø kommune generelt har lagt vægt på.
J89 støtter helt høringssvar fra Værløse Naturgruppe med indsigelse og argumentation
mod at tilføje plantelisten arter, der ikke er hjemmehørende Danmark.
J89 kan således ikke tilslutte sig dispensationsansøgningen vedr. §9.7.
Dispensation fra randbeplantning
Lokalplanens bestemmelse §9.12 omfatter beplantning langs kanten omkring delområde A
(græssletten), hvor max 1/3 af græsslettes omkreds må beplantes. Andelen ønskes øget
til 1/2.
Kirkegården ønsker således en sammenhængende beplantning på indersiden af den etablerede vold langs rundkørslen. J89 har forståelse for dette ønske og kan imødekomme
denne dispensation under forudsætning af, at der stilles vilkår om, at det er alene i voldens
udstrækning og at bevoksningen ikke bliver højere end volden. Der har tidligere været ansøgt om en højere vold, men b.la. af hensyn til oversigtsforholdene blev volden lavere ligesom vold alene blive græsbeklædt og ikke beplantet.
Derudover illustrerer kirkegården længere sammenhængende ”hæklignende” beplantninger langs Søhusvej i modsætning til lokalplanens korte afbrudte beplantning, som i lokalplanen er yderligere beskrevet ved ”Ad 9.12 Målet er, at hegnet ikke skal ende med at stå
skjult og fremstå som en hæk. Derfor må maksimalt 1/3 af strækningen omkring arealet, der er
udlagt som græsslette, beplantes.” Bestemmelsen er i overensstemmelse hermed i lokalplanen illustreret ved en fortløbende randbeplantning med successive 2/3’s afbrydelser, hvilket præciserer en fortløbende randbeplantning med en ’beplantningsprocent’ på 33%.
Det anføres i dispensationsansøgningen, at der ikke ønskes randbeplantning langs Perimetervejen, og at den ønskede forøgelse af beplantningen er begrundet i tilkomst af rundkørslen. Vi har forståelse for og accepterer begge forhold.
Dispensationsansøgningen begrunder dog ikke behovet for øget beplantning langs Søhusvej, og vi finder derfor ikke grundlag for at øge den tilladte beplantningsprocent dér. Da
Søhusvej og boligbebyggelsen har været en del af plangrundlaget for Kirkegården fra
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fremsættelsen af lokalplanforslag 109, og da trafikken efterfølgende jfr. tidligere høringssvar faktisk bliver mindre end forudsat, kan J89 ikke på det fremlagte grundlag anerkende
en forøgelse af randbeplantningen, men alene tilslutte sig beplantningsønsket langs vold
mod rundkørslen på de anførte vilkår.
Beplantning på græssletten imod Søhusvej mv.
Høringsbrev fra Furesø kommune indeholder ikke dispensationsønske om inddragelse af
dele af den udlagte græsslette. Det fremgår af det medsendte tegningsbilag, at der planlægges med udlægning af areal til lund og buskarrangement langs Søhusvej og nedenfor
volden mod rundkørslen bag en signaturgrænse på den vestlige del af græssletten. I lokalplanen er bl.a. fastlagt følgende om formålet for dette areal:
§ 1 Formål
1.1 Det er lokalplanens formål:
- ---- at sikre, at kirkegården anlægges landskabeligt med en åben græseng i den centrale og
nordvestlige del, med skovplantning mod øst og mod Jonstrupvangvej, og med en åben
træplantning som lund mellem skov og græseng.
- ----Beplantning for lund er således præciseret til arealet mellem skov og græseng. Den illustrerede lund på tegningsbilagene langs Søhusvej er således ikke i overensstemmelse
med lokalplanens formål. Kommunen kan ikke dispensere fra formålet i en lokalplan. Formålsbestemmelsen om udlæg til græsslette med de naturmæssige kvaliteter med enkeltstående buske og trægrupper bedes derfor respekteret og overholdt.
Furesø kommune bedes respektere dette i dispensationsbeslutningen. Der har ved vedtagelsen af lokalplanen netop været behandlet støj, trafik og muligheder for udsyn, som beskrevet i tidligere høringssvar, der medsendes.
Konklusion
J89 støtter den fremsendte ansøgning om beplantning af indersiden af jordvolden på vilkår, at beplantningen ikke bliver højere end volden, men kan ikke støtte tilførelse af ikke i
Danmark hjemmehørende plantearter eller forøgelse af beplantning til 50% langs græsslette.
Etablering af lunden er ikke i overensstemmelse med formålet, og der kan derfor ikke dispenseres dertil.
Med venlig hilsen
Pbv
Inge Livbjerg
Jonstrup ’89
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formand
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