
En markant del af Nils og Eva Koppels virke i Lyng-
by er bebyggelsen på DTU.

Lokalplan xxx for Digterkvarteret tillader byggeri i 1 
1/2 etage, hvilket flere steder kan ødelægge udsigten 
til Lyngby Sø.

Januar 2021Bygningskultur Foreningen i 
Lyngby-Taarbæk 
Årsrapport 2020.

Det har som for alle andre været et meget 
mærkeligt år. To gange har vi måttet aflyse vor 
indkaldte generalforsamling på grund af myn-
dighedernes regler for forsamlinger. 
Og det årlige møde med Byplanudvalget, der 
skulle have fundet sted i begyndelsen af decem-
ber, blev også aflyst.

Vi nåede lige akkurat i januar at have et 
medlemsarrangement : 
Eva og Nils Koppel – arkitektur og aftryk i Lyng-
by-Taarbæk, hvor arkitekt, maa, Johannes Hedal 
Hansen - på baggrund af sit store værk, ”Eva og 
Nils Koppel” fra 2017 - fortalte om det berømte 
arkitekturpars virke i Lyngby, hvor de bl.a. 
tegnede DTU og Kampsax-kollegiet og havde 
tegnestue i små 10 år.
Derimod måtte det arrangement, der var plan-
lagt sammen med Historisk-Topografisk Sel-
skab den 25. november med Ellen Braae om 
”Hvordan passer vi bedst på den grønne kultu-
rarv”, aflyses i sidste øjeblik på grund af forfald 
fra foredragsholderen.

Selvom vi ikke kunne holde bestyrelsesmøder 
i foråret, har bestyrelsen alligevel arbejdet hele 
året. Meget kan ordnes på mail.
Udtalelser, herunder i forbindelse med 
høringer:

-  Foreningen udtalte sig om et forslag til 
lokalplan for villakvarteret ved Folkeparken – 
Digterkvarteret. Vi har gennem mange år efter-
lyst en lokalplan for området. Vi havde ønsket, 
at der blev tale om en bevarende lokalplan for 
dette unikke kvarter. Men det blev det ikke. Og 
desuden blev der givet mulighed for bebyggelse 
i  to etager og ikke som vi bestemt mener burde 
være kun halvanden etage for at bevare områ-
dets karakter.

-  Kommunen har udarbejdet et forslag til 
ændret lokalplan for Taarbæk, bl.a. med ønske 
om at kunne forhindre nye byggerier i stil med 
Nordre Molevej 4 , der i udformning og plac-
ering strider imod Taarbæks særlige, men dog 
brogede bebyggelsesmæssige karakter. Forenin-
gen fandt lokalplanforslaget som helhed positivt 
med enkelte yderligere stramninger af lokalplan-
ens formål. Vi fandt det dog nødvendigt at 
supplere og præcisere de øvrige bestemmelser, 
så de bakker op om planens formål. Ved sagens 
behandling i Kommunalbestyrelsen blev ingen 
af vore forslag indarbejdet. 
 -  I april blev vi opmærksom på, at kommunen 
havde planer om at fælde ca 50 egetræer langs 
Lundtoftegårdsvej, ca. 50 år gamle træer, der 
indgår i beplantningsbæltet omkring DTU.



Foreningen er som helhed positiv overfor lokalplan-
forslag 290 for Taarbæk med enkelte yderligere 
stramninger.

Forslaget til Bygning 112, DTU, overskrider den 
såkaldte fortætningszone ud mod træbeplantningen 
langs Lyngbygårdsvej, den har et for DTU-området 
fremmed udtryk og strider mod lokalplanen bestem-
melser.

Beplantningsbæltet rundt om DTU var ment 
som en ramme, der skal fremstå som en skov, 
der indrammer en hel unik arkitektur og landsk-
absplan. På baggrund af en række protester 
vedtog Byplanudvalget ”en orientering/dialog i 
lokalområdet”. Vi fremsendte herefter en ud-
talelse med bl.a. et forslag til ændring af projek-
tet. Projektet blev ændret, således at der ”kun” 
skal fældes ca 20 træer. 

-  Der er udsendt en forhøring om Idéer og fors-
lag til planlægningen for Lundtofte Landsby. Vi 
har bl.a. peget på, at en række huse bør udpeges 
som bevaringsværdige, at lokalplanområdet 
bør udvides til at indeholde Lundtoftegaard, 
Lundtoftevej 233, da gården er en naturlig del af 
kulturmiljøet i Lundtofte landsby, ligesom vi har 
anbefalet, at der på S. Willumsens Vej  maksi-
malt kan bygges i 2 antal etager. Sagen er ikke 
færdigbehandlet.

- Byplanudvalget har sendt en dispensation-
sansøgning fra DTU om at opføre en bygning på 
Miljøvej, ud mod Lundtoftegårdsvej. Projektet er 
i strid med den eksisterende lokalplan for DTU 
på en række områder: projektet overskrider 
fortætningszonen ud mod træbeplantningen 
med 60%, højdebestemmelserne overskrides, 
det samme gør bestemmelserne om materialer. 
Bygninger skal enten fremstå i gule eller mørke 
teglsten, beton og glas eller fremstå som lette, 
transparente bygninger i form af stål, glas, etc. 
I det foreliggende projekt bliver bygningen 
beklædt med sort skifer. Vi har meget henstillet, 

at der ikke gives dispensationer fra lokalplanen. 
Sagen er endnu ikke afsluttet.
- I forbindelse med at byplanudvalget skulle be-
handle et udkast til lokalplan for Atlasgrunden, 
Lundtoftevej 160, fremsendte vi nogle bemærk-
ninger om, at der var divergerende oplysninger 
om højder i materialet, idet vi i øvrigt mener, at 
der planlægges med alt for højt byggeri i forhold 
til omgivelserne, at de almindelige bestemmelser 
om parkering bør  fastholdes samt at der bør in-
darbejdes bestemmelser om materialevalg. Der 
er endnu ikke udsendt et forslag til lokalplan til 
høring.

Alle vore udtalelser kan i øvrigt ses på vores 
hjemmeside: bygningskultur-lt.dk

Arbejdsgrupper.

De arbejdsgrupper, vi deltager i, har ikke været 
aktive i 2020.
Men to repræsentanter for bestyrelsen har delt-
aget i en ”omverdensdialog”  om udviklingen af 
DTU Campus Lyngby.

Med venlig hilsen – og godt nytår
Bestyrelsen


