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EJBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 25

FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE/OFFENTLIGT FRIAREAL PÅ FEDDET

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende be-
stemmelser for det i § 2, stk. i nævnte område.

§ 1.

Lokaiplanens formål

i. Formålet med tilvejebringelse af lokaiplanen er, at legalisere et ældre eksisterende sommer-
husområde på lejede grunde, at sikre et ældre eksisterende sommerhusområde på ejede
grunde samt udlægge Feddet iøvrigt til offentligt friareal med mindre lystbådehavn.
Lokaiplanen har iøvrigt til formål at udlægge vejen Feddet som opholds- og legeareal og
Varbjergvej som stillevej i henhold til færdselslovens § 40.

§ 2.

Område og zonestatus

1. Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilaci og omfatter følgende matr. nr.:
i~,1h, 1k i~,i~,~p 1q 1ca 1cb 1cc i~ 1be 1bf jbg 1bh 1bi 1bk, 1b1 1bm 1bn
1bo 1bp, 1bq 1br 1bs 1bt 1

6u
16v, 1

6x
1by 1bz, 1bæ og 1b0 alle af Varbjerg, Brende-

rup samt del af matr. nr. ii af Varbjerg, Brenderup samt alle parceller, der efter i. juli 1980
udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres
det på vedhæftede kortbilag, med prik-streglinie afgrænsede område fra landzone til som-
merhusområde.

§ 3.
Områdets anvendelse

1. Området inddeles i:

Område I : sommerhuse på egen grund.
Område II : sommerhuse på lejet grund.
Område Ill: offentligt friareal med lystbådehavn.

2. Områderne I og II må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse der
kun må beboes i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun i kort-
varige ferier, weekends og lignende.

3. Indenfor områderne I og II må ikke opføres og indrettes bebyggelse til butikker, kiosker
eller lignende.

4. På hver selvstændig matriku leret ejendom indenfor område I samt på hver selvstændig lod
indenfor område II må kun opføres en enkelt sommerhusbeboelse med de til sådan sommer-
husbeboelse sædvanligt hørende udhuse og garager. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade,
at der på hver parcel udover den nævnte beboelseopføres en gæstehytte eller lignende, når
den ikke har mere end 10 m

2 bebygget areal, og når den ikke indeholder kØkkenfaciliteter
eller lignende og ikke gøres til genstand for særskilt udleje.



5. Område Ill må kun anvendes til offentligt friareal.
Der må indenfor området ikke foretages udvidelse af den eksisterende lystbådehavn.
Der må iøvrigt indenfor området kun opføres bebyggelse, der er orienteret mod områdets
anvendelse som offentligt friareal, såsom toiletbygninger, kiosker, Iæskure eller lignende.

6. Der må ikke indenfor området som helhed parkeres eller placeres campingvogne ud over
1/2 døgn.

7. Indenfor området kan opføres transformerstation til kvarterets forsyning, når den ikke har
mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 2 m over terræn, og når
den udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

8. På matr. nr. 1P og iq Varbjerg, Brenderup må placeres feriekoloni eller sommerpensionat.

§4.
Udstykninger

1. Områdelogområdelll:

Yderligere udstykning må ikke foretages.

2. Område II:

Der må ikke foretages udstykning indenfor området.

§ 5.
Vej- og stiforhold

1. Den på vedhæftede kortbilag indenfor området viste eksisterende vej - “Engdraget” - skal
bevares i nuværende bredde.

2. På hver selvstændig matriku leret ejendom i område I samt på hver enkelt lod i område II
skal indrettes parkeringsplads til 2 biler.

3. Varbjergvej omlægges til “~ 40-vej”, - 30 km/timen = “Stillevej”.

Vejen Feddet omlægges til “~ 40-vej”, - 15 km/timen = opholds- og legeareal.

4. Indenfor område II har de nordlige lodder færdselsret over de sydlige lodder, - og de sydli-
ge lodder har adgang til fællesarealet over de nordlige lodder ad de af lejerforeningen accep-
terede veje og stier.

§ 6.
Bebyggelsens omfang og placering

1. Områdelogli:

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller lod må ikke overstige 12 1/2.
Bygninger må i område I ikke opføres med mere end én etage med eventuelt udnyttelig tag-
etage. I område II må bygninger ikke opføres med mere end én etage uden udnyttelig tag-
etage.
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må indenfor område I gives en højde, der
overstiger 6 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, og indenfor område II
4 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 3 m, målt fra terræn (niveauplan) til skærm-
gen mellem facade og tagflade.
Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55°.





§ 9.
Spor- og ledningsanlæg

i. Nye el-ledninger, herunder til (eventuel) vejbelysning, må ikke fremføres som luftiedninger,

men skal udføres som jordkabler.

§ 10.
Grundejerforening

i. Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere og lejere af grun-
de indenfor henholdsvis lokalplanens område I og område II.

2. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når kommunalbestyrelsen kræver det.

3. Gru ndejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af den i § 5, stk. i nævnte vej.

4. Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§11. x)
Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder

1. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige
forhold sØværts strandbyggetinie, og indenfor områder omfattet af åbeskyttelsesbestemmel-
serne, før der er opnået dispensation hertil fra Fredningsnævnet i henhold til lov om natur-
fredning.

2. Fredningsstyrelsen har pr. 2. september 1981 meddelt nedsættelse af åbeskyttelsestinien til
linie vist på vedhæftede kortbilag.

x) “Lov om Naturfredning”:

§ 46. På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende
grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger indenfor en
afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der ikke:

1) placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages æn-
dringer i terrænet eller henlægges affald og lignende,

2) foretages beplantning eller hegning, bortset fra hegning på land- og skovbrugsejendom-

me,

3) foretages udstykning, hvorved der fastlægges skel.

§ 47 a. Indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og offentli-
ge vandløb med bundbredde efter vandløbsregulativet på mindst 2 m må der ikke uden
Fredningsnævnets tilladelse placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles
master, foretages beplantninger og ændringer i terrænet eller henlægges affald.



§ 12.
Servitutter/deklarationer

i. Den under 22. august 1975 tinglyste deklaration på matr. nr. 10 af Varbjerggård, Brende-
rup sogn vedrørende sommerhusdeklaration ophæves.

(Pr. 1. juli 1980 er servitutten lyst på ejendommen:

matr. nr. 10 af Varbjerg, Brenderup).

2. Den under 2. marts 1968 tinglyste deklaration på ejendommene matr. nr. 1P og 1~af Var-
bjerggård, Brenderup sogn vedrørende sommerhusdeklaration ophæves.

(Pr. 1. juli 1980 er servitutten lyst på ejendommene:

matr. nr. lP, iq og 1be af Varbjerg, Brenderup).

3~ Den under 6. februar 1968 tinglyste og pr. 23. februar 1968 i tingbogen indførtedeklaration
på ejendommen matr. nr. ~ äf Varbjerggård, Brenderup sogn vedrørende sommerhusdekla-
ration ophæves.

(Pr. i. juli 1980 er servitutten lyst på ejendommene:
matr. nr. 1n, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo 1bp 1bq 1br, ibs, jbt, 1bu,
ibv, 1bx, 1by, ibZ, 1bæ, 1b0, 1ca, 1cb, lcc og iCd alle af Varbjerg, Brenderup).

4. 22. juni 1920 tinglyste deklaration på matr. nr. 1h af Varbjerg, Brenderup vedrørende ad-
gang til det gamle åløb for brugere af matr. nr. 10 af Varbjerg, Brenderup ophæves.

§ 13.
Vedtagelsespåtegning

1. Således vedtaget af Ejby kommunalbestyrelse, den i. december 1980.

p.k.v.

Karl-Aage Nielsen Jørgen Knudsen
borgmester kommuneingeniør

2. I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Ejby kommunalbestyrelse, den 3. august 1981.

p .k .v.

Karl-Aage Nielsen Jørgen Knudsen

borgmester kommuneingeniør

3. Dato for kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelseaf den endeligt vedtagne lokalplan.

Dato: 10. september 1981.

4. Fredningsstyrelsen har pr. 2. september 1981 meddelt ophævelse af censurbestemmelserne
landværts strandbyggelinien indenfor lokalplanens område.

5. Tinglysning: ii. december 1981.



LOKALPLANENSRETSVIRKNINGER

i. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejen-
domme, derer omfattet af planen ifølge kommuneplanloven § 31 kun udstykkes,bebygges eller
i øvrigtanvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen med-
fører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindrevæsentlige lempelser af lokalplanens
bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område,
der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny b-
kalplan.

2. Lokalplanforslaget indeholder i § 2, stk. 2 bestemmelser om, at det af planen omfattede om-
råde overføres til sommerhusområde.

Retsvirkningerne heraf fremgår bI.a. af lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgø-
relse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbuds-
pligt.






