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Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at igangsætte en helhedsplan for Lundtofteområdet.
I forslag til Helhedsplan for Lundtofte præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes fremtidige byudvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en
mangfoldig bydel med en fuldt 3sporet skole og et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv. Visionen understøtter allerede vedtagne strategier,
herunder Kommuneplanstrategien GRØNT LYS+ og Vidensbystrategien. Ligeledes er visionen koblet til de udviklingsmuligheder, som den planlagte letbane kan give
Lundtofteområdet.

Indhold
Helhedsplanen bliver her fulgt af et forslag til kommuneplantillæg med forslag om ændring af nedenstående kommuneplanrammer.
Ramme 5.1.01  Lundtofte Torv: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til centerområde i form af mindre butiksområde, max. 4 etager og bebyggelsesprocent på 75.
Der gives mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og nybyggeri kan opføres. Stueetagen mod torvet er fastlagt til detailhandel og anden
publikumsorienteret service, og de resterende etager skal anvendes til boliger. I nybyggeri fastholdes stueetagen til detailhandel og anden publikumsorienteret service og
resterende etager boliger, dog foreslås kommuneplanrammen ændret således, at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt
liberale erhverv. De max. 4 etager fastholdes, dog foreslås bebyggelsesprocenten hævet fra 75 til 110 samt angivet en max. højde for de 4 etager på 16 meter.
Ramme 5.1.43  Lundtofte Landsby: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åbenlav
boligbebyggelse. Rammen foreslås ændret, så der til det eksisterende anvendelser Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åbenlav boligbebyggelse foreslås tilføjet tæt
lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og max. 2 etager, max. 8,5 højde meter. Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse på 25 procent
fastholdes og forslås fastlagt til max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.
Ramme 5.1.62  Lundtofteparken: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til boligområde i form af etageboliger. Rammen foreslås ændret, så der også gives mulighed for
tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt/lav boligbebyggelse foreslås fastlagt til 40, max. 2 etager og max. højde 8,5 meter, mens den gældende
bebyggelsesprocent for etageboliger på 60 og max. 4 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 16 meter.
Ramme 5.2.32  Lille Ørholm Trollekær: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til offentlige formål, offentlig service. Kommuneplanrammen foreslås aflyst, så
de to ejendomme med børneinstitutioner i rammeområde 5.3.32, Nøjsomhedsvej 28 og 30, kommer til at indgå i et nyt rammeområde 5.4.80, som foreslås udlagt til
blandet bolig og erhvervsområde.
Ramme 5.4.91  Nymøllevej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, kontor. Rammen foreslås ændret fra et erhvervsområde til et blandet bolig og
erhvervsområde. Boliger i form af etageboliger (på adressen Nymøllevej 59 og 85) og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor). Max. 3 etager og
bebyggelsesprocent på 70 fastholdes.
Ramme 5.4.92  Maglebjergvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for
videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 80
og max. 2 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 8,5 meter. Endvidere foreslås geografien ændret, så rammeområdets sydlige grænse kommer til at gå
langs Maglebjergvej.
Ramme 5.4.93  Nøjsomhedsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde, industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed
for videnserhverv (herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på
70 og max. 3 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.
Ramme 5.4.80  (Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej): Der foreslås en ny ramme til blandet bolig og erhverv. Den nye ramme 5.4.80 vil omfatte den del af ramme 5.4.92
(Erhvervsområde) som ligger syd for Maglebjergvej samt hele ramme 5.2.32 (Offentlige formål). Ramme 5.4.80 foreslås udlagt til blandet bolig og erhverv, boliger i
form af tæt/lav boligbebyggelse og erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor), og bebyggelsesprocent for tæt/lav på 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter og
bebyggelsesprocent for erhverv på 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.
TRAFIK
Helhedsplanens forslag til fortætning af området omfatter mulighed for både nybyggeri af boliger og erhverv. Begge funktioner vurderes at skabe mere trafik. Vejene i
Lundtofte er i dag ikke trafikerede til et niveau, der kommer i nærheden af deres kapacitet. Der vurderes derfor ikke at være trafikafviklingsproblemer. Den vurderes
ikke overordnet at ændre på dette.
Dog skal der være opmærksom på, at den samlede udvikling, af ikke bare Lundtofte men også udvikling omkring Rævehøjvej og DTU, vil genererer trafik, der skal
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kunne afvikles over motorvejsafkørslen i Lundtofte, og dermed også ad Lundtoftegårdsvej. Dette kræver, at krydset mellem rampeanlægget, Lundtofteparken og
Lundtoftegårdsvej udformes på en sådan måde, at kapaciteten for bilister bliver tilstrækkelig, og således at fodgængere fra en planlagt letbanestation og cyklister kan
krydse sikkert.
Trafiksikkerheden i Lundtofte kan forbedres, særligt i området omkring Lundtofte Skole, bl.a. fordi trafikanterne her er særligt sårbare og usikre. Tiltag her vil være
fokuseret omkring tryghedsfremmende elementer.
Der skal skabes attraktive stiforbindelser i Lundtofte, for at skabe bedre sammenhæng i Lundtofte. Helhedsplanen peger på to offentlige tilgængelige hoved
stiforbindelser og tre sekundære stiforbindelser. Hovedforbindelsen nordsyd skal knytte landsbyen og DTU sammen. Hovedforbindelsen østvest skal knytte
letbanestationen, Lundtofte Torv og Lundtofte Skole sammen. Tre sekundære stiforbindelser skal sikre mulighed for til fods og på cykel at bevæge sig rundt mellem
byfunktioner, boliger, arbejdspladser og attraktioner i Lundtofte, f.eks. mellem Lundtofte Skole og idrætsfaciliteterne, boligerne og naturen, og letbanestationen.
GRUNDVAND
Ifølge bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 skal Kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser for
virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Rammerne i nærværende kommuneplantillæg ligger alle inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser.
Forbuddet gælder imidlertid ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg (jf. lovens § 2). Endvidere er de pågældende
rammer i kommuneplantillægget ikke inden for et af de boringsnære beskyttelsesområder, hvorom der findes særlige regler.
Nærværende kommuneplantillæg ændrer de eksisterende kommuneplanrammer ved at supplere med anvendelseskategorier, som er af samme eller af mindre
grundvandstruende karakter end de eksisterende.
På den baggrund vurderes kommuneplantillæg 28/2013 ikke at være omfattet af lovens krav om forbud mod planlægning for disse virksomhedstyper eller anlæg.

Om kommuneplantillæg
Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Link til tillægget på hjemmesiden Link til tillægget på hjemmesiden
Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
5.2.32
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
5.1.01

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.80
5.4.91
5.4.92
5.4.93
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5.1.01  Lundtofte Torv

Bestemmelser
Plannavn
Lundtofte Torv
Anvendelse generelt
Centerområde

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
110%
Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét
Max. antal etager
4 etager
Max. bygningshøjde
16 m
Anvendelse
Lokalcenter
Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.
Bruttoetagearealet i området må ikke overstige 2.000 m². Butiksstørrelsen må ikke overstige
1000 m².
Bebyggelsens omfang
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Ved nybyggeri skal stueetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service
og de resterende etager skal anvendes til boliger, dog således at der på 1. sal udover boliger
også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv.
Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Trafik
Der skal sikres en østvest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde
trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nordsyd
gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.1.43  Lundtofte Landsby

Bestemmelser

Status

Plannavn
Lundtofte Landsby

Kladde

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
2 etager
Anvendelse
Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åbenlav og tæt/lav.
Bebyggelsens omfang
Områdets helhedspræg og landsbykarakter skal bevares.
Den åbne karakter mellem Lundtoftevej, Lundtoftegårdsvej og Nymøllevej skal sikres.
Tætlav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.
Åben/lav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 25, max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.
Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Særlige bestemmelser
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Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.1.62  Lundtofteparken

Bestemmelser
Plannavn
Lundtofteparken
Anvendelse generelt
Boligområde

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Max. antal etager
4 etager
Max. bygningshøjde
16 m
Anvendelse
Etagebolig samt tæt/lav.
Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent for etageboliger 60 og for tæt/lav 40, for den enkelte ejendom.
Etageboliger max. 4 etager, max. højde 16 meter. Tæt/lav boligbebyggelse max. 2 etager,
max. højde 8,5 meter.
Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Trafik
Der skal sikres en østvest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde
trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nordsyd
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gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.91  Nymøllevej

Bestemmelser
Plannavn
Nymøllevej
Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Max. antal etager
3 etager
Anvendelse
Etagebolig. Etageboliger kun på Nymøllevej 59 og 85
Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller
kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Bebyggelsens omfang
Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 40.580 m2. Bygningshøjden må ikke overstige
kote 32,40.
Det åbne landskab langs Ravnholmstien skal sikres.
.
Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
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Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.92  Maglebjergvej

Bestemmelser
Plannavn
Maglebjergvej
Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
80%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
2 etager
Max. bygningshøjde
8,5 m
Anvendelse
Industri/håndværk og videnserhverv.
Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller
kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Miljø
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Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.93  Nøjsomhedsvej

Bestemmelser
Plannavn
Nøjsomhedsvej
Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
70%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
3 etager
Anvendelse
Industri/håndværk og Videnserhverv.
Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller
kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Bebyggelsens omfang
Den grønne karakter mod idrætsparken, Lundtofte Landsby og Nøjsomhedsvej skal sikres.
Max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.
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Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.80  Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej

Bestemmelser
Plannavn
Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej
Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Status
Kladde

Printervenlig
udgave

Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Anvendelse
Boliger tætlav.
Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller
kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Bebyggelsens omfang
Bolig:
Boligbebyggelse skal være placeret i den vestlige og sydlige del af rammeområdet. Det vil sige
umiddelbart øst for det eksisterende boligområde, med mulighed for at områdets nordøstlige
kan fungere som grønt område med offentlig tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område
skabe afstand mellem boliger og det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93).
Bebyggelsesprocent for tæt/lav 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.
Erhverv:
Erhvervsbebyggelse skal være placeret i rammeområdets nordøstlige del. Det vil sige
umiddelbart syd og vest for det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93), med
mulighed for at områdets vestlige og sydlige del kan fungere som grønt område med offentlig
tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område skabe afstand mod det eksisterende
boligområde (ramme 5.2.60).
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Bebyggelsesprocent for erhverv 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.
Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og
dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.
Trafik
Der skal gennem området sikres offentlig tilgængelig stiforbindelse som knytter an til en
sekundær stiforbindelse mellem Lundtofte Skole og videre til det grønne område nord for
Nymøllevej.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.2.32  Lille Ørholm Trollekær

Bestemmelser

Status

Plannavn
Lille Ørholm Trollekær

Vedtaget

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
45%
Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét
Max. antal etager
2 etager
Anvendelse
Offentlig service.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.1.43  Lundtofte Landsby

Bestemmelser

Status

Plannavn
Lundtofte Landsby

Vedtaget

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
25%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
2 etager
Anvendelse
Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åbenlav.
Bebyggelsens omfang
Områdets helhedspræg og landsbykarakter skal bevares. Den åbne karakter mod
Lundtoftevej og Nymøllevej skal sikres.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.1.62  Lundtofteparken

Bestemmelser

Status

Plannavn
Lundtofteparken

Vedtaget

Anvendelse generelt
Boligområde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Etagebolig
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
60%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
4 etager
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.91  Nymøllevej

Bestemmelser

Status

Plannavn
Nymøllevej

Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Max. antal etager
3 etager
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Bebyggelsens omfang
Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 40.580 m2. Bygningshøjden må ikke overstige
kote 32,40. Det åbne landskab langs Ravnholmstien skal sikres.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.92  Maglebjergvej

Bestemmelser

Status

Plannavn
Maglebjergvej

Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
80%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
2 etager
Anvendelse
Industri/håndværk.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.4.93  Nøjsomhedsvej

Bestemmelser

Status

Plannavn
Nøjsomhedsvej

Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
70%
Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom
Max. antal etager
3 etager
Anvendelse
Industri/håndværk.
Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.
Bebyggelsens omfang
Områdets fremtræden mod idrætspladsen og Lundtofte Landsby skal sikres.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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5.1.01  Lundtofteparken

Bestemmelser

Status

Plannavn
Lundtofteparken

Vedtaget

Anvendelse generelt
Centerområde

Printervenlig
udgave

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder
Fremtidig zonestatus
Byzone
Zonestatus
Byzone
Plandistrikt
Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent
75%
Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét
Max. antal etager
4 etager
Anvendelse
Lokalcenter
Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.
Bebyggelsens omfang
Stueetagen mod torvet fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service.
Resterende etager skal anvendes til bolig.
Særlige bestemmelser
Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.
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