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Forslag til Lokalplan 
Modernisering af Værket ved Søndersø

§ 1 Formål

§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus

§ 3 Områdets anvendelse



Delområde 1

Delområde 2 Bestemmelsen skal sikre, at der fort-
sat kan drives vandværk inden for 
delområdet, men at der er mulighed 
for at anvende bygningerne til andre 
formål, hvis de ikke længere skal an-
vendes til vandværk. 

§ 4 Udstykning og lignende

Ad 4.1 Udstykning betyder etablering af 
nye, selvstændige ejendomme. 
Ved arealoverførsel forstås overfør-
sel af areal fra en eksisterende ejen-
dom til en anden eksisterende ejen-
dom.
Ved sammenlægning forstås sam-
menlægning af to eller flere ejen-
domme til én ejendom.

Bestemmelsen skal sikre, at det bli-
ver muligt at frastykke den del af 
området, der ikke længere anvendes 
til offentligt formål i form af vand-
værk.

§ 5 Vejforhold og parkering

Ad 5.1 Der er tale om et bevaringsværdigt 



miljø. Vejbredder tager derfor ud-
gangspunkt i eksisterende vejbred-
der. 

Veje forudsættes dimensioneret efter 
vejlovgivningen.

. 

Delområde 1

Delområde 2



§ 6 Ledningsanlæg

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde 1 Ad 7.1 Bestemmelsen skal sikre, at grund-
vandsbygningen og det nye vand-
værk med blødgøringsanlæg opleves 
som 2 selvstændige bygninger. 

Byggefelt A (ny bebyggelse) Ad 7.2 Bestemmelsen om facadelinje skal 
sikre, at nybyggeri placeres, så an-
læggets stramme aksiale plan opret-
holdes. 

Bestemmelsen om bygningsfrem-
spring og højde skal sikre, at der er 
en arkitektonisk sammenhæng mel-
lem byggefelt A og B. Det skal desu-
den sikre, at der kan etableres høje 
tanke i kommende blødgøringsan-
læg.  

Efter byggelovgivningens regler må-
les højder ud fra et niveauplan der 
fastsættes i byggetilladelsen. 

Byggefelt B (ombygning af eksisterende bebyg-
gelse)

Ad. 7.3 Bestemmelsen skal sikre at tilbyg-
ning/ombygning placeres, så anlæg-
gets stramme aksiale plan oprethol-
des. 



Byggefelt C (mellembygning)

Byggefelt D (driftsgård)

Delområde 2 Ad 7.6 Bebyggelsen inden for delområde 2 
er bevaringsværdig, og må derfor 
ikke nedrives. Bestemmelsen skal 
sikre, at bebyggelse ved f.eks. brand 
kan genopføres det samme sted. 

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Delområde 1
Byggefelt A (ny bebyggelse)



Byggefelt B (ombygning af eksisterende bebyg-
gelse) 

Ad 8.2 Bebyggelsen inden for byggefelt B er 
registreret efter SAVE metoden.

Byrådets nærmere godkendelse sva-
rer til dispensation efter planlovens 
§ 19 og 20.

- 



Byggefelt C (driftsgård) 8.4 Bestemmelsen skal sikre, at  skure 
og overdækninger fremstår diskret i 
forhold til kulturmiljøet og i forhold 
til den omgivende natur. Byrådets 
nærmere godkendelse svarer til di-
spensation efter planlovens § 19 og 
20.

Tagbeplantningen kan f.eks. være 
sedum (en stenurt) eller mos. Be-
plantningen kan  tilbageholde noget 
af regnvandet, og derved belastes 
kloaksystemet ikke i samme omfang

Byggefelt D (mellembygning) .

Delområde 2

Ad 8.6 En tilladelse til ombygning, nedriv-
ning eller ændring skal behandles 
som en dispensation efter planlovens 
§ 19 og 20.

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning

Udendørs oplag

Beplantning Ad 9.2 Bestemmelsen er ikke til hinder for, 
at der kan foretages en udtynding i 
løvvæksten. 



Ad 9.3 Bestemmelsen skal sikre, at den 
grønne plæne fortsat fremstår åben 
uden yderligere beplantning. Jf. SA-
VE registreringen.  

På arealer inden for søbeskyttelses-
linjen må der i henhold til Naturbe-
skyttelseslovens § 16 ikke beplantes. 
Etablering af hegn forudsætter di-
spensation.  

Hegning Ad 9.4

Billedet viser blomstrende slåen-
busk. Slåen og hvidtjørn er tornede 
buske som er uigennemtrængelige og 
som blomstrer smukt. 
Etablering af hegn inden for søbe-
skyttelseslinjen forudsætter dispen-
sation. Det er Furesø Kommune, der 
er myndighed. 

Etablering af adgangslåger skal sik-
re, at der ikke er offentlig adgang til 
vandværket. 

Terræn



Ad 9.7 Bestemmelsen skal sikre, at arealets 
karakterfastholdes. I henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 16 må der 
ikke foretages nogen form for ter-
rænregulering inden for søbeskyttel-
seslinjen. 

Tekniske anlæg

§ 10 Belysning, skiltning og inventar i fri-
arealer

Belysning Ad 10.1 Bestemmelsen skal sikre, at belys-
ningen ikke blænder eller generer i 
forhold til det omkringliggende na-
turområde og den nærliggende sø. 

Skiltning Ad 10.2 Bestemmelsen skal sikre, at der ved 
en anvendelse til kultur- og fritids-
formål kan opsættes skiltning. 



Inventar

§ 11 Bonusvirkning

Lokalplanens retsvirkninger 

Lokalplanen gælder for alle bygge-
rier og anlæg, uanset, om disse kræ-
ver byggetilladelse eller anmeldelse 
efter byggelovgivningen. Kræver 
byggeriet eller anlægget særlig tilla-
delse 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 pri-
vate tilstandsservitutter, der alene er 
uforenelige med planens indhold,
fortrænges af planen. Private til-
standsservitutter, der alene er ufor-
enelige med planens formål, ophæ-
ves af lokalplanen, når dette i med-
før af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 
udtrykkeligt er anført i planen. 

Principperne i planen er anvendel-
sesbestemmelser, der er fastsat ud 
fra formålet med planen. Dispensa-
tioner fra sådanne anvendelsesbe-
stemmelser kan kun meddeles i me-
get begrænset omfang

Fravigelser fra planen, dispensation



Derimod har byrådet som hovedre-
gel 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 di-
spensation foretager byrådet en kon-
kret vurdering på baggrund af lo-
kalplanens formål. 

Ekspropriation

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 

De omtalte ”visse forudsætninger” 
består i, at planforslaget er overens-
stemmende med kommuneplanen, at 
der ikke er tale om at påbegynde et 
lokalplanpligtigt forhold, og at der 
ikke er fremsat indsigelse mod plan-
forslaget fra en offentlig myndighed. 

Evt. ændringer i planforslaget
Ved den endelige vedtagelse af lo-
kalplanen kan byrådet foretage æn-
dringer i det offentliggjorte lokal-
planforslag, jf. § 27, stk. 3 i planlo-
ven. Ændringer i planforslaget, der
fører til, at planforslaget helt skifter 
karakter således, at der reelt fore-
ligger et nyt planforslag, kræver ef-
ter planlovens § 27, stk. 3, at der af-
holdes en ny offentlighedsfase om 
lokalplanforslaget.



Foreløbig vedtagelse

Offentlig bekendtgørelse













Lokalplanens baggrund, formål og indhold

Værket ved Søndersø, beliggenhed er vist med rød signatur.

Baggrund for lokalplanen 



Beliggenhed af nyt vandværk 
med blødgøringsanlæg i forhold 
til bevaringsværdige akser i an-
lægget.

Illustrationen redegør alene for 
bygningernes placering i for-
hold til akserne og er ikke en il-
lustration af det kommende 
vandværk med blødgøringsan-
læg. 
Illustration Gottlieb og Palu-
dan.

NYT VANDVÆRK M BLØDGØRINGSANLÆG GRUNDVANDSANLÆG



Referencebillede, der viser brugen 
af murværk i nyt byggeri med re-
spekt for det oprindelige byggeri. 
Reference Gottlieb og Paludan.



Eksisterende forhold 

Oversigt over eksisterende og kommende anvendelse af vandværkets bygninger samt lokalplanområdets afgrænsning.



Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 1
Den eksisterende grundvandsbygning
og tilbygget overfladanlæg.

Foto 2
Sammenbygning mellem grund-
vandsbygning og eksisterende over-
fladeanlæg. 

Foto 3
Anlæggets karakteristiske gule
varierede flammede murværk. 



Foto 4                          Foto 5

Foto 6

Foto 4
Grundvandsanlæggets
gavl mod øst og facade 
mod syd. 

Foto 5  
Fremskudt bygningsdel i 
grundvandsanlægget. 

Foto 6
Maskinbygning.



Foto 7

Foto 8

Foto 7
Blandekammer.

Foto 8
Blandekammeret på den store 
åbne plæne. 



SAVE registrering  

Illustration fra SAVE registreringen. Registreringen er udført af Bygningsarv og Furesø Kommune



Kortet viser SAVE registreringens bevaringsværdier på de enkelte bygninger.

Lokalplanens indhold 
Anvendelse



Delområde 1 

Princip for udvidelse af bygningen inden for 
Byggefelt B set fra nordøst.

Princip for udvidelse af bygningen inden for 
Byggefelt B set fra sydøst 



Tage på yderfløjene forlænges svarende til udvidelsen, mens hældning forbliver uændret, således at gavlmotivet bevares mest muligt.
Illustration Gottlieb og Paludan.

Facaderne på alle nye bygninger og bygningsudvidelser udføres i blødstrøgne tegl i gule/brune nuancer med farvespil. Det nye mur-
værk skal udtrykke sin forskellighed fra det eksisterende, ved eksempelvis at anvende skærende forbandter, relieffer og fremspring 
og/eller vendte sten. Illustration Gottlieb og Paludan.



Delområde 2 

Hidtidige lokalplaner

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning



Furesø Kommuneplan 2013

Rammeområde Søndersø Vandværk

Anvendelse: 

Bebyggelsesprocent

Etageantal og højde 

Bebyggelse

Solenergianlæg

Supplerende oplysninger



Strategi for arkitektur og byrum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Zoneforhold 



Støjforhold 

Miljøforhold – jordforurening



Grundvandsbeskyttelse

Trafik

Affaldshåndtering / Renovation 

Teknisk forsyning / Afløbsforhold

Byggelovgivningen 

Museumsloven

Kulturarvsareal 



Kulturarvsarealet er vist med brun signatur.



Naturbeskyttelsesloven og Skovloven 

Sø er vist med blå skravering, overdrev med gul skravering og mose med brun skravering.
Fredskov er vist med grov grøn signatur.



Søbeskyttelseslinjen er vist med blå signatur og skovbeskyttelseslinjen er vist med 
grøn signatur.

Handicappolitik













Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013

Rammeområde Søndersø Vandværk

Anvendelse: 

Bebyggelsesprocent

Etageantal og højde 

Bebyggelse

Solenergianlæg



Særlige bevaringsværdier

Supplerende oplysninger




