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Vedrørende fornyet høring af, at arealudlæg til sti langs Furesøen i Byplanvedtægt nr. 4 og 

Byplanvedtægt nr. 5 ikke skal indgå i den endelige lokalplan 195 for Furesøkysten. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings følgegruppe vedr. lokalplan 195 bemærker, at Natur- og 

Miljøklagenævnet hverken har givet klagerne medhold i det anførte om manglende 

planlægningsmæssig begrundelse, varetagelse af usaglige hensyn i planlægningen eller i det anførte 

om behandling af indsigelser mod planforslaget, men alene i spørgsmålet om ændringer i 

forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 195 uden forudgående høring. 

 

Følgegruppen vil i den forbindelse understrege, at kommunalbestyrelsen i flere omgange tidligere 

har besluttet, at stiudlægget ikke skal finde anvendelse, herunder i kommuneplaner og i lokalplanen 

for Gyvelholm, således at en optagelse af stiudlægget i lokalplan 195 ville være i strid med 

kommunens planlægning for Furesøkysten gennem de seneste ca. 30 år. 

 

Som aftalt med kommunalbestyrelsen i 2013, har følgegruppen stiftet Virum Brolaug på Virum 

Skole den 23. oktober 2014 med det formål at etablere og vedligeholde 3 bådebroer i henholdsvis 

Furesøparken, parken Furesøvej 125B og Kaningårdsparken for at forbedre borgernes adgang til 

Furesøens vand. Foreningen har allerede ansøgt flere fonde om tilskud til at etablere broerne i 

foråret 2015. Næsten 50 beboere i området har indtil nu meddelt, at de ønsker at være medlem af 

brolauget.  

 

Følgegruppen opfordrer på den baggrund kommunalbestyrelsen til at vedtage lokalplan 195 med det 

samme indhold, som der blev besluttet den 9. december 2013 og dermed uden nogen stiforbindelse 

langs Furesøkysten. 

 

Med venlig hilsen 

 

Medlem af Naturfredningsforeningens       Formand for Naturfredningsforeningen 

følgegruppe vedrørende lokalplan 195            i Lyngby-Taarbæk 

 

 

Uffe Thorlacius        Hans Nielsen 

Furesøvej 17B        Kastanievej 4 B, st. mf. 

2830 Virum        2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.: 45 88 05 55        Tlf.: 45 88 94 55 

ufth@advodan.dk        hans@nielsen.mail.dk 
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