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Punkt 8: Strandvejen 801 - Anvendelsesændring fra bolig
til erhverv (Beslutning)

02.34.02-P19-482-22

Resume

Naturstyrelsen har sendt en ny ansøgning om ændring af anvendelse fra bolig til liberalt
erhverv for ejendommen Strandvejen 801. Byplanudvalget skal beslutte om der skal
meddeles tilladelse til det ansøgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til det ansøgte.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ny ansøgning for anvendelsesændring fra bolig til erhverv på
Strandvejen 801 (bilag). En tilsvarende sag har været behandlet på Byplanudvalgsmødet 6.
april 2022, her blev der meddelt afslag.

Den nye ansøgning beskriver tydeligere, de tanker Naturstyrelsen har med området. Der har
desuden været foretaget besigtigelse mellem forvaltning, ejer samt formanden for
byplanudvalget.

Ejendommen ligger i Springforbi-planområdet, som er udlagt som udflugtsområdet.
Naturstyrelsen har nu i dialog med forvaltningen udarbejdet er landskabsplan (side 2 i
ansøgningen) for ejendommen, som gør, at området i højere grad vil åbne sig mod
omgivelserne. På baggrund af dette søges der på ny om tilladelse til at ændre bygningen til
liberalt erhverv.

Løsninger

I forbindelse med anvendelsesændringen foretages der få ændringer i landskabet omkring
ejendommen. Hækken syd for bebyggelsen fjernes og bevoksningen omkring de ønskede
parkeringsarealer mod nord styrkes, så disse holdes skjult fra vejen. Hækken langs
Strandvejen kan fjernes. Det er forvaltningens vurdering, at denne fjernes for at fremme et
mere åbent udtryk omkring ejendommen.



Det er forvaltningens vurdering, at de landskabelige ændringer medvirker til at, ejendommen
vil fremstå mindre privatiseret og at sammenhængen til de omkringliggende grønne områder
styrkes. Samtidig bidrager ændringerne til, at indkig til den bevaringsværdige bygning
højnes.

Der er lagt vægt på, at der ikke foretages ændringer på den bevaringsværdige bygning i
forbindelse med projektet og at området ikke befæstes yderligere.

Strategisk ramme

Landskabet syd for bygningen er i Springforbiplanen fra 1995 beskrevet som værende
karakteriseret som åbent og med få, store træer. Fjernelse af den sydlige hæk vil således
forstærke dette udtryk og være i overensstemmelse med Springforbiplanen og den gældende
lokalplan 129.

Videre proces

Hvis Byplanudvalget bemyndiger forvaltningen til at meddele tilladelse, vil Naturstyrelsen
skulle indsende en byggeansøgning. Anvendelsesændringen vil kunne gennemføres i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, den 10. januar 2023

Godkendt, idet hæk mod vej bibeholdes.

Bilag

Ansøgning - Strandvejen 801
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