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Bemærkninger vedr. ændring af lokalplanforslag 195 for Furesøkysten for så vidt angår 

opretholdelse af det i byplanvedtægt nr. 4 og 5 foretagne arealudlæg til sti. 

Danmarks Naturfredningsforening finder, at forudsætningerne for stianlægget for længst er 
bortfaldet, fordi det er baseret på en planlægning fra 1930’erne, der skulle sikre københavnerne 
adgang til grønne udflugtsområder. Furesøens og Frederiksdals anvendelse som udflugtsområdet for 
københavnerne er faldet kraftigt siden 1930’erne, og der er derfor ikke væsentlige 
samfundsmæssige grunde til at anlægge en sti gennem ca. 50 private haver, når der i forvejen er 
offentlig adgang til ca. 80% af Furesøens kyststrækning. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at arealudlægget reelt blev ophævet for ca. 30 år siden, da 
kommunalbestyrelsen besluttede at flytte den i byplanvedtægt 4 og 5 udlagte sti til Furesøvej. 
 
Derfor skal kommuneplanen ændres, for at arealudlægget kan opretholdes, da en lokalplan ikke må 
være i strid med kommuneplanen. 
 
Danmarks Naturfredningsforening er overbevist om, at Naturklagenævnet ved erklære en 
opretholdelse af stiudlægget for at være i strid med kommuneplanen og dermed i strid med 
planloven. Naturklagenævnet vil endvidere erklære en optagelse af stien i kommuneplanen for at 
være i strid med planloven, da der ikke foreligger de særlige samfundsmæssige interesser i stien, 
der kan begrunde udlæg af en sti gennem ca. private 50 haver.  
 
Danmarks Naturfredningsforening indledte i 2004 et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune 
om at få udarbejdet en lokalplan for Furesøkysten, der skulle bevare og forbedre dens store 
landskabelige værdier. En sti langs Furesøkysten vil medføre kraftige forringelser af kystens 
landskabelige værdier, da selv den bedste landskabsarkitekt ikke kan placere en sti gennem haverne 
langs kysten, uden at det på grund af kystens særlige karakter vil medføre kraftige forringelser af 
kystens landskabelige værdier. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at forbedringer af kystens store landskabelige værdier 
forudsætter et samarbejde med beboerne langs kysten, og vi inviterede på den baggrund i 2004 
beboerne til at deltage i en følgegruppe omkring udarbejdelsen af lokalplanen. Følgegruppen har 
således medvirket til at sikre kystens landskabelige værdier i det forslag til lokalplan, der blev sendt 
i offentlig høring i 2012.  
 
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer på den baggrund kommunalbestyrelsen til at fortsætte 
samarbejdet med beboerne langs kysten og med Danmarks Naturfredningsforening om at bevare og 
forbedre Furesøkystens store landskabelige værdier i stedet for både at forringe de landskabelige 
værdier og ødelægge samarbejdet ved at overføre stiudlægget til lokalplan 195. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Nielsen 
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