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Hvad er en lokaiplan

I følgeLov omplanlægningskal der udarbejdesen lokalpian,indenet
større byggeri eller anlægsarbejdeeller en størrenedrivningsættesi
gang.Hensigtenhermeder at sikre en sammenhængi planlægningen.
En lokaiplan kan i øvrigt udarbejdesnår kommunalbestyrelsen
skønner,atdeter nødvendigtellerhensigtsmæssigt.

I en lokaiplan kan kommunalbestyrelsen fastsætte bindene
bestemmelserfor et område,f.eks.om
• anvendelse,
• vej-, sti- og parkeringsforhold,
• placeringog udformningafbebyggelsesamtmaterialer,
• bevaringafbygningerog landskabstræk,
• sikringaf friarealer,
• fællesanlæg.

Lokaiplanenskal offentliggøressom forslag for at sikre at borgerne
for kendskabtil planen.På denmådeer det muligt at øve indflydelse
på lokaiplanen,indenkommunalbestyrelsenvedtagerdenendeligt.

Efter kommunalbestyrelsensendeligevedtagelsebliver lokaiplanen
tinglystpåejendommeneindenfor lokalplanområdet.

Lokaiplanen skal være i overensstemmelsemed kommuneplanens
bestemmelser.Den 19. juni 1997 vedtog Ejby kommunalbestyrelse
Kommuneplan1997.

I nogle tilfælde vil lokalplanenafvige fra det som kommuneplanens
bestemmelserfastlægger.For at få tilvejebragt overensstemmelse
mellem lokaiplan og kommuneplanvil det derfor værenødvendigtat
udarbejdeet tillægtil kommuneplanen
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Redegørelse.

Lokalpianenomfatteret nyt boligområdei Brenderupby.

Beskrivelseaf området
Denne lokalpian gælder for området, der er afgrænsetaf vejene
Rugårdsvej,Fruerhøjvejog Brenderupveji Brenderupby. Områdeter
såledescentraltplaceretmellemBrenderupby og Brenderupkirkeby.

Ejby kommuneejerarealet,mendeter pt bortforpagtettil almindelige
landbrugsdrift.

Arealet er beliggende i landzonemen overføres med nærværende
lokalplantil byzone.

Lokalpianenomfatteret arealpåCa. 2,3ha.

Beskrivelseaf lokalplanen

Områdetudlæggestil tæt-lavboligbebyggelsemed mulighed for at
etablereinstitutionerfor børn,ungeog/ellerældre.

Bebyggelsenskal placereslangsmedden internevej, for at opnåen
fornemmelseafbygade.

Bebyggelsenskal placeres nærmest Brenderupvej af hensyn til
eventuellestøjgenerfra trafikken på Rugårdsvej.Ved en minimum
afstand på 25 meter fra Rugårdsvejsikres det at støjniveauetved
boligbebyggelsenikkeoverstigerde tilladte 55 dB(A).

LangsmedRugårdsvejskal der etablereset 25 meterbredtplantebælte
og langsFruerhøjvejet 20 meterbredt bælte. Plantebæltetskal mod
Rugårdsvejog Fruerhøjvej være tæt og ubrudt, mens det ind imod
boligbebyggelsenskal åbnesop.

Områdetskal vejbetjenesmed en vejadgangfra Brenderupvej.Denne
vejadgang skal også tjene som adgangsvej til Brenderup
forsamlingshusidet forsamlingshusetsnuværendevejadgangligger
uhensigtsmæssigttætpåkrydsetRugårdsvej/Brenderupvej.

Ved vejtilslutningentil Brenderupvejskal der sikresoversigtsarealer
på2,5 x 95 metermålt i vejskellenesskæringspunkt.



Forholdet til andenplanlægningfor området

Kommuneplanen
I Kommuneplan1997er områdetudlagt til boligformål såveltæt-lav
som åben-lav og til enkelte offentlige formål til betjening af
boligområdet. Området er omfattet af rammebestemmelsernefor
B.3.9.

Anvendelse Områdetsanvendelsefastlæggestil boligformål
og til enkelte offentlige formål til betjening af
boligområdet.Boligbebyggelsenmå kun beståaf
åben-lavog tæt-lavboligbebyggelse.

Bebyggelsesregulering Bebyggelsesprocentenfor de områder, der
anvendestil åben-lav boligbebyggelsesamt til
offentlige formål, må ikke overstige 25.
Bebyggelsesprocentenfor de arealer, der
anvendestil tæt-lav, må ikke overstige 35 for
den enkelteejendom.

Bebyggelsenmå ikke opføresmed mereend P/2
etage.

Bygningshøjdenmå ikke overstige8,5meter.

Støj For at sikre at støjbelastningenfra Rugårdsvej
ikke overskrider55 dB(A), må bebyggelsenikke
placeresnærmereend25 meterfra vejen.

Friareal Mindst 10 % af områdetskalanvendestil friareal
for heleområdet.

Andet LangsRugårdsvejskal der etablereset 25 meter
bredtbeplantningsbælteog langs Fruerhøjvej et
20 meterbredtplantebælte.

Zonestatus Områdetskaloverførestil byzone.

Lokalplanener i overensstemmelsemedkommuneplanen.

Lokalpian
En mindredel af områdeter omfattetaf lokalpianB56.Arealetder er
omfattetaf dennelokalpianerudlagttil en niveaufri gang-og cykelsti
underRugårdsvej.
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Spildevandspian
Området er medtageti kommunensspildevandsplan.Området er
fælles kloakeret,men afledning af regnvandetved nedsivningsøges
fremmetved fremtidig bebyggelse.

Vandforsyning
Områdetforsynesfra Brenderupvandværk

Lokalplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-, og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før
kommunalbestyrelsenharmeddelttilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven
Lokalplanområdeter beliggendei landzoneog overførestil byzone
ved lokalpianensikrafirædende.

Landbrugsloven
Landbrugspligtener ophævetpå betingelseaf at arealetindenden29.
januar 1995 var taget i brug til boligformål, hvis ikke dette var
tilfældet skulle arealet afhændes til sammenlægningmed en
landbrugsejendom.Fristen er med brev af 9. oktober 1996 blevet
forlængettil 1. april 1998. Kravet om afhændelsegælderdog ikke
arealer, der ligger i byzone, sommerhusområdeeller inden for
lokalplanlagtlandzoneområde.

Indtil arealetovergårtil boligformål skal detbortforpagtestil samdrift
medeneller flere landbrugsejendomme.

Affaldsdepotloven
Der er ikke kendskabtil mulige affaldsdepoterinden for området.

Hvis der underbygge-eller jordarbejderinden for lokaiplanområdet
konstatereset depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet
standses i henhold til depotlovens § 20. Det fremgår af
bemærkningernetil affaldsdepotloven,at enhver der opdager et
depot eller en forurening af jorden skal underrette
kommunalbestyrelsenherom. Et areal der er registreret som
affaldsdepot,må ikke bebyggeseller overgå til andenanvendelse,
med mindredepotetfrigives af Fyns amt til detpågældendeformål.
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Museumsioven
Der er ikke registreret fortidsminder indenfor det af lokaiplanen
omfattedeareal. Men i nærhedenaf lokaiplanområdethar ligget en
gravhøj (Fruerhøj) og det kan derfor ikke udelukkes at der er
bopladslevnfra bronzealderenindenfor lokalpianområdet.Hvis der
under evt, kommendejordarbejdefremkommer fortidsmindereller
kulturhistoriskeanlægder ikke hidtil har væreterkendt,og som kan
medfører en arkæologisk undersøgelse/registrering i.h.t.
Museumsiovens§ 26 (Lov nr. 291 af 6 juni 1984)skal museetFyns
Oldtid - Hollufgårdunderrettes.

Anden lovgivning
Lokaiplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser og
dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen
(f.eks.for vejanlæg- politietssamtykke).
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Lokaiplan B 94
for et boligområde i Brenderup.

I henholdtil planloven (lovbekendtgørelsenr. 563 af 30 juni 1997)
fastsættesherved følgendebestemmelserfor det i § 2 stk i nævnte
område.

§1
Lokaiplanens formål

1.1 Formålet med lokaiplanen er at udlæggeområdet til
boligområde.

§2
Område og zonestatus

2.1 Lokalpianen afgrænsessom vist på kortbilag i og
omfatterhelematr.nr. 7u Brenderupby, Brenderup.

Lokalplanenomfatterdesudenalle parcellerder efterden
1. februar1998udstykkesfra dennævnteejendom.

2.2 Lokalplanområdetligger i landzone,men skal overføres
til byzone, hvilket sker ved den offentlige
bekendtgørelse af kommunalbestyrelsensendelige
vedtagelseafdenneplan.

§3
Områdets anvendelse

3.1 Områdetudlæggestil boligformål i form af tæt-lav
boligbebyggelse(rækkehuse,kædehuse,klyngehuseeller
fritliggende huse på mindre grunde) med tilhørende
fællesfaciliteter.Der kan ogsåetableresinstitutioner til
børn,ungeeller ældrei området.

Kommunalbestyrelsenkan endvideretillade at beboerne
fra deres bolig, driver en sådan virksomhed som
almindeligviskan udøvesi boligområder- f.eks. frisør-
læge-, tegnestue-, revisionsvirksomhed m.m. En
forudsætninger dog, at virksomhedenikke vil give
ulemperfor de omboendeved væsentligøgetparkering,
trafik støj eller på andenmåde er til gene. Endvidere
gælderfølgendebestemmelser:
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• Virksomheden skal drives af den, der bebor
ejendommenog

• ejendommenskarakteraf beboelsesejendommå ikke
forandresog områdetskaraktersom boligområdemå
ikke brydes

3.2 Mindst 10 % af hele områdetskal anvendestil fælles
friareal for helebebyggelsen.

3.3 Der kan opføres transformerstationer og lignende
tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets
forsyning. Anlæggeneskal placeresog udformesunder
hensyntagentil områdetskarakter.

§4
Matrikulære forhold

4.1 Grundemåikke udstykkesmeden størrelseder er
mindreend450 m2.

§5
Vej- og stiforhold

5.1 Områdetskal vejbetjenesfra Brenderupvej.

Dermå fra områdetikke etableresnogenform for ud- og
indkørslertil Fruerhøjvej og Rugårdsvej.

Der er i medfør af vejloven fastsat særlige
adgangsbestemmeslerog tinglyst byggelinier langs ldv.
503, Odense-Skovshøjrup;Rugårdsvej.

5.2 Derudlæggesarealtil vej, såledessom principielt vist på
kortbilag 2.

Vejenudlæggesi en breddepå 9 meter

Der skal sikresvejadgangtil matr. nr. 7r Brenderupby,
Brenderupvia lokaiplanområdet.

5.3 Ved vejtilslutning til Brenderupvej skal sikres
oversigtsarealerpå 2,5 x 95 meter målt i vejskellenes
skæringspunkt.

På oversigtsarealernemå der ikke anbringesgenstande
eller bevoksning af større højde end 0,8 meter over
vandretplangennemde tilstødendevejbanersmidte.
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Der er tinglyst oversigtsdeklarationpå matr. nr. 7u
Brenderupby, Brenderup,ved hjørneskæringenmellem
Rugårdsvejog Fruerhøjvej, jf. kortbilag2.

5.4 Der skal anlæggesparkeringsarealersvarendetil i ‘/2 bil
pr. bolig.

Den ene p-pladspr. bolig kan placeresi tilknytning til
denenkeltebolig evt, somgarage/carport.

Den ~i’2 p-plads pr. bolig, der skal benyttes til
gæsteparkering, skal etableres som fælles
parkeringsplads.

Mindst i p-plads pr. bolig skal være anlagt ved
bebyggelsensibrugtagen.

De pladser, som ikke forudsættes anlagt ved
ibrugtagningenkan indgå som en del af områdets
fællesarealerindtil kommunalbestyrelsenkræver dem
anlagt.

5.5 Der udlæggesarealtil stiermed en beliggenhedsom vist
i princippetpå kortbilag 2. Stjerneskal udlæggesi en
breddepåminimum3 meter.

§6
Bebyggelsensomfangog placering

6.1 Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendommå ikke
overstige35.

6.2 Bebyggelsenmåikke opføresnærmereend25 meter fra
Rugårdsvejog nærmereend20 meterfra Fruerhejvej(se
kortbilag2)

6.3 Beboelsesbygningerskal som princip placeres med
facadenparalleltmedvejlinien.

Garager/carportemåikke placeresnærmereskel mod vej
end5 meter.

6.4 Bebyggelsenmå ikke opføresi mere end 1 Y2 etageog
bygningshøjdenmåikkeoverstige8,5 meter.

6.5 På beboelsesbygningerskal tagenesvinkel med det
vandretteplanværemellem25°og 45°.Dog kanmindre
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bygningsdele samtgarager/carporteog udhusehaveen
mindretaghældning

Bebyggelsensydre fremtræden
Ydre bygningssiderskal fremståsom mureaf tegl eller
være vandskurede og eventuelt malede murflader.
Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og
lignende mindre bygninger kan dog udføres i andre
materialerhvis derkan opnåsen god helhedsvirkning

Der kan, efter nærmere godkendelse fra
kommunalbestyrelsen,gives tilladelse til at udføre dele
affacadermedandenbeklædning.

7.2 Til tagmaterialer skal anvendes tegltagsten eller
betontagsten.

7.3 Fælleshuse,udhuseog lignendeskal udføresi harmonisk
helhedmedboligbebyggelsen.

7.4 Skiltning, lysinstallationerog lignendemå
ulempe eller virke skæmmende i
omgivelserne.Kommunalbestyrelsenskal
i hvertenkeltetilfælde.

ikke være til
forhold til

give tilladelse

Ubebyggedearealer
Ud mod Rugårdsvejog Fruerhøjvej skal der etableres
henholdsviset 25 meterog et20 meterbredtplantebælte.
Beplantningenskal ud mod vejene være tæt og ubrudt
mens den skal åbnes op ved overgangen mod
boligbebyggelsen.

§9
Belysning og ledningsanlæg

Elledninger,telefonkablerog andre
måkun fremføressomjordkabler

forsyningsledninger

9.2 Belysning af stier udføres som parkbelysning efter
kommunalbestyrelsensnærmereanvisninger

7.1

§7

§8

8.1

9.1
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10.1

10.2

11.1

11.2

11.3

Vedtagelsespåtegninger:

Lokaiplanen
den 30. april

Cl~~’
Bo gmester

ar vest

Kon inaldirektør

§10
Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse.

Før ny bebyggelsekan tagesi brug skal plantebælterne
langsFruerhøjvejog Rugårdsvejværeetableret.

Ny bebyggelsemåikke tagesi brug, før bebyggelsener
tilsluttetdenkollektive forsyningmednaturgas.

§11
Varige retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse og
offentliggørelseaf lokalplanenmå det område,der er
omfattetaf planen,kun bebyggeseller i øvrigt anvendesi
overensstemmelsemed planens bestemmelser,jævnfør
planlovens§ 18.

Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan
fortsættesomhidtil. Lokalplanenmedførerhellerikke i sig
selv krav om etableringaf de anlægmed videre, der er
indeholdti planen.

Kommunalbestyrelsenkan meddele dispensation fra
lokalplanensbestemmelser,hvis det ikke er i strid med
princippernei planen.Størreafvigelserfra lokalplanenkan
kun gennemføresved tilvejebringelseafenny lokalplan.

Cl~~j
Bo mester

blev godkendtsom forslag af Ejby kommunalbestyrelse
1998

p.k.v.

CaiT~~lvest
Kommknaldirektør

Lokalplanenblev endeligtvedtagetafEjby kommunalbestyrelseden26.
november1998

p.k.v.
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Den endeligt vedtagnelokalpian blev offentligt bekendtgjortden 9.
december1998.

Om påtaleret og tinglysning:

PåtalerettentilkommeraleneEjby kommunalbestyrelse.

Tinglysningsdato:

Ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalpianforslag:
Afsnittet om museumslovener udbygget,ophævelsenaflokaiplanB
56 er sløjfet, derer indsatet afsnitom adgangsbestemmelserm.m
langsldv. 503, Odense-Skovshøjrupog vejtilslutningentil
boligområdeter flyttet Ca. 10 metermod nordvest,stiforløberskitseret
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*** * *** Side: 16

* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen B 559

Påtegning på byrde

Vedrørende matr.nr. 7 U, Brenderup By, Brenderup
Ejendomsejer: Ejby Kommune

Lyst første gang den: 10.02.1999 under nr. 2907

Senest ændret den : 10.02.1999 under nr. 2907

Retten i Middelfart den 23.02.1999

Asta Fonnesbæk, overass.
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