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Udarbejdet af Farum
Teknisk forvaltnj.ng,

Kommune
byplanafdelingen
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Lokalplan 2'7.22 "Bavnebjærgsparku er på byrådets
mØde åen 13. junJ- 1978 blevet endeligt vedtaget'

vede tillæg.

Bebvqqelsen består af 70 €tplans rækketruse på 125 m2

lålååin. og 20 mz kombinerel carPort- og udhusbygning'

Bebyggelsen består af vinkelhuse med I4o sadeltag,
sarnmå"lygget ryg rnod ryg i sammenhængende blokke'
slokkenå,'der åi af vaiierende længde, adskilles af
veje, stier, parkeringstorve oq fællesarealer'

Husblokkenes orientering er bestemt af grundens !er-
iån?o.ttofa sammenholclt med krunningerne på henholds-
vis Borgmester JesPersensvej 09-støjvolden langs mo-
torvejei. Dette teira er gennemgående i Farurn Nord-
Øst f6r så vidt angår Bybækpark, Bavnebjærgspark og
et kommende byggeafsnit, Stenvadpark'

gadeinventar.

Samttige boliger har iøvrigt kØrende adgang,-dvs'
-"rpoti og ekltra parkeringsplads placeret på egen
grund.

foranstaltnl-nger.

Lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt
Åt.- Zi, og lokalplanen er som tidligere omtalt at be-
tragte soÅ et ti1læg hertil. Om1å$e! er i komnunens
gååkenate $ 15-rammår udlagt til boligfornål'

Da lokalplanområdet Iigger indenfor $ I5-rammerne er
den endeilge vedtagelså foretaget direkte af Farum
byråd eftei den offentlj-ge fremlæggelse



Lokalplanens
retsv!rknl-nger

3.

Efter byrådets endelige vedtagelse -bg offentltgsør-
efse af-lokalplanen må ejendorune, der-er omfattet

"i-pri"." 
Lføise konmuneplanlovPnl $ 31 kun'udstyk-

iå"', u"uygges ål1er lØvrlgt anvendes I overensstem-
melse rneå-planens bestemmelser.

Den ekslsterende lovlige anvendelse af en ejendos - -
kan fortsættes som hid€il- LokåIPlanen medfØrer heller
rif..-i sig selv krav om etablering af de anlæg, der
er lndeholdt I Planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gån".-iøt." ttåd ti1't åjebrlngelse af en ny lokalplan'

FARUI{ BYRÅD



slde 4

Farrxr konunune

LOKA}PI,AN 27 .2

"Barrnebj ærgspark"

I henhold t1l kommuneplanloven (lov nr- 287 af 25. junt
1975) fastsættes herved f@lgende bestenunelser for om-
råde D 3 "Bavnebjærgspark"r vLst på kortbilag A i Par-
tlel byplanvedtægt ir-. 27 for Farum komnune, godkendt
af Boligmtnlsteriet den 5. jult 1972:

I henhold tll partiel byplanvedtægt nr. 27 for Farum
konnune, SS 19-og 26 fastlægges fØlgencte bebyggelses-
plan for bollgenhed D3:

Bebyggelsen skal oPføres
vedhæftede kortbilag 27.2
gelsesplan.

/

I overensstemmelee ned den På
vlste, retningsgivende bebYg-

A Lunholtz

I henhold tll S 27 I lov om kommuneplaner vedtages
foranståencle lokalplan endellgt.

L978

A.Lunholtz
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Partiel byplanvedtægt nr. 27
KORTBILAG A
nedfotograferet - ude af måLestok
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LoKALPLAN 27 .2 : "Bavnebjærgspark"
Retnlngsglvende bebyggelsesplan
Kortbllag 27.2
Farum korunune 15.11.1977
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