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Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 271 for et område ved Danmarksvej
Danmarks Naturfredningsforening har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget:

Danmarks Naturfredningsforening ser med tilfredshed, at lokalplanforslaget har til formål at sikre 
det grønne præg i området, men finder ikke, at lokalplanforslaget indeholder de virkemidler, der er 
nødvendige for at opfylde lokalplanens formål om at sikre det grønne præg i området.

Lokalplanforslaget indeholder nemlig kun et virkemiddel til at sikre, at områdets grønne præg ikke 
forringes og det er, at der ikke må opføres bebyggelse mindre end 5 meter fra vej eller tættere på vej 
end den eksisterende bebyggelse, hvis den ligger mindre end 5 meter fra vej.
Den vigtigste forudsætning for at bevare områdets grønne præg er imidlertid ikke bebyggelsens 
afstand fra vejene, men at området fortsat har store markante træer og beplantninger, der sikrer dets 
grønne præg.

Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at lokalplanforslaget også skal sikre, at 
lokalplanområdet fortsat har store og markante træer ligesom det er normalt i kommunens øvrige 
lokalplaner bl.a. i Lokalplan 123 for boligområdet Hemsedal og Halligdal, der er beliggende ved 
Norgesvej inde i lokalplanområdet og i lokalplan 160 for Bøgeparken, der ligger syd for 
lokalplanområdet. 

Både i området ved Lundtofte Kirkevej, Danmarksvej, Norgesvej, Sverigesvej, Finlandsvej, 
Kulsviertoften og Kulsviervænget findes der i dag store og markante træer, som i meget høj grad 
bidrager til det lokalplanområdets grønne præg, og som derfor bør beskyttes i lokalplanen for at 
sikre, at områdets grønne præg ikke forringes kraftigt. Lokalplanforslaget sikrer hverken, at de 
værdifulde træer bevares længst muligt, eller at der er nye træer, som kan erstatte de gamle træer, så 
det grønne præg ikke forringes.

Der bør derfor i denne lokalplan ligesom i kommunens mange andre lokalplaner foretages 
udpegning af særlig værdifulde træer og beplantninger, som ikke uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse må fældes eller beskæres væsentligt, så de kan bevares, indtil de udgør en 
sikkerhedsmæssig risiko f.eks. på grund af sygdom eller døde grene, og så kommunalbestyrelsen får 
mulighed for at sikre genplantning af nye træer til at erstatte de gamle, så områdets grønne præg 
bliver bevaret for de fremtidige generationer. 

Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at der i lokalplanen udpeges bevaringsværdige 
træer og bevoksninger bl.a. birkealleen og de meget markante cypress-træer ved Lundtofte 
Kirke/Lundtofte Kirkevej og de mest værdifulde og markante træer og beplantninger i områderne 
omkring Danmarksvej, Norgesvej, Sverigesvej, Finlandsvej, Kulsviertoften og Kulsviervænget.
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Danmarks Naturfredningsforening foreslår endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune tager sin 
grønne profil alvorligt ved i lokalplanen at indføre bestemmelser om, at der på begge sider af 
indkørslen fra Nøjsomhedsvej til Danmarksvej og fra Danmarksvej til Finlandsvej skal være træer 
på de trekantede offentlige og græsbevoksede vejarealer, der netop giver plads til et træ på begge 
sider af indkørslen og markere en grøn ”port” ind til boligkvarteret.

 Citater fra kommunens træstrategi: Mål: ”Træer langs veje og gader og på byens pladser er et 
vigtigt element i Den grønne By”. Tiltag: Sikring af markante træplantninger langs gader og veje og 
på byens pladser som en del af kommunens grønne struktur. 

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Bilag 1:
Eksempler på træer og beplantninger, der har stor betydning for lokalplanområdets grønne præg.


