
1 
 

DN Lyngby-Taarbæk 

Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby 

Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk 

 
 

 
 

 
Kommunalbestyrelsen 
Rådhuset 
Lyngby Torv 17 
2800 Kgs. Lyngby  
miljoplan@ltk.dk  

5. december 2012 
 
 

Vedr. forhøring af Lyngby Idrætsby 

Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk har følgende ideer og forslag til 
planlægningen af idrætsbyen: 
 
Badeparken bør bevares som rekreativt område; park med idrætsaktiviteter 
Badeparken bør bevares som en rekreativ park, hvor der fortsat kan foregå idrætsaktiviteter, der er 
forenelige med anvendelsen som park f.eks. bueskydning. 
 
Der bør derfor ikke gives mulighed for, at der i Badeparken kan etableres kontorerhverv, 
institutioner, offentlig og privat service samt boliger som angivet på kortbilag 1. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Badeparken udtages af område A og bliver et 
selvstændigt område C, der udlægges som: Rekreativt område; park med idrætsaktiviteter. 
 
Det fremgår af teksten til forhøringen, at: ”Løbe- og atletikbaner tænkes at få sin nye placering 
indenfor Lyngby Idrætsby (område A+B)”, men på kortbilag 1 er løbebaner kun angivet i område 
B. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at løbe- og atletikbaner kun placeres i område B. 
 
Alle funktionærboligerne på Lundtoftevej 51-57 bør bevares 
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare og forbedre Mølleådalens store 
kulturhistoriske værdier, der bl.a. også omfatter de arbejder- og funktionærboliger, som for ca. 100 
år siden blev opført af Dansk Gardin & Textil Fabrik ved Lundtoftevej.  
 
Funktionærboligerne er beliggende på Lundtoftevej 51-57 i område A i forlængelse af de bevarede 
arbejderboliger på Lundtoftevej 47-49. 3 af funktionærboligerne er netop blevet istandsat, mens der 
er ansøgt om tilladelse til at nedrive Lundtoftevej 55 af hensyn til adgangen til Lyngby Idrætsby. 
 
Danmarks Naturfredningsforening finder, at funktionærboligen på Lundtoftevej 55 bør bevares, 

fordi en nedrivning vil skabe et hul i rækken af funktionærboliger og forringe den helhed, som de 

bevarede arbejderboliger og funktionærboligerne udgør, og som det er vigtigt at bevare.  
 
Kulturarvsstyrelsen har udpeget Mølleåens industrier som ét af de 25 kulturminder, der i fremtiden 

skal stå som ”fyrtårne” for industrisamfundets historie. Da funktionærboligerne er opført af én af de 

største industrier ved Mølleåen til dens funktionærer, indgår de i ”fyrtårnet” på linje med 

funktionær- og arbejderboligerne i bl.a. Brede, Nymølle og Raadvad. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår på den baggrund, at funktionærboligen på Lundtoftevej 
55 bevares om nødvendigt ved at flytte adgangsvejen til Lyngby Idrætsby. 
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Der bør ikke opføres kontor-erhverv i Lyngby Idrætsby 
Der bør ikke gives mulighed for at opføre kontor-erhverv i Lyngby Idrætsby, fordi det er vigtigt at 
bevare områdets grønne karakter og at skabe mulighed for senere udvidelser på idrætsområdet i 
idrætsbyen, uden at det vil medfører væsentlige forringelser af områdets grønne karakter. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår på den baggrund, at der ikke gives mulighed for at 
rumme 2 x 1.500 etagemeter kontor-erhverv i Lyngby Idrætsby.  
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Nielsen 


