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LOKALPLAN NR.30

FOR ET LOKALT ERHVERVSOMRÅDE i HARNDRUP

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende be-
stemmelser .for det i § 2, stk. 1 nævnte område.

§ 1.
Lokalplanens formål

1. Formålet med tilvejebringelse af lokalplanen er, at udlægge yderligere areal til lokalt er-
hvervsformål i forbindelse med eksisterende virksomhed samt sikre denne virksomheds ud-
videlsesmu lighed.

§ 2.
Område og zonestatus

1. Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr.:
8al af Harndrup by, Harndrup samt del af matr. nr. 81 af Harndrup by, Harndrup samt alle
parceller, der efter 1.5.1980 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2. Området er beliggende i byzone.

§ 3.
Områdets anvendelse

1. Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggel-
se til eller udøves erhverv som følgende: Lettere industri, værkstedsvirksomhed, samt entre-
prenør- og oplagsvirksomhed.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed hvortil der af hensyn til forebyggelse af
forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jvf. miljø-
beskyttelseslovens kapitel 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj-,
luftforurenings- eller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forure-
ningsfølsomme arealanvendelser.

2. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de på-
gældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads, i om-
rådet. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden
detailhandel.

3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig,
når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lig-
nende tilknytning til virksomheden.

4. Inden for området må placeres en lastbilholdeplads (se vedhæftede kortbilag). Lastbilhol-
depladsen må anvendes 1/1 døgn.

5. Inden for området må placeres en containerplads (se vedhæftede kortbilag).

6. Der må ikke indenfor området placeres virksomheder med en egentlig produktion/afled-
ning af processpildevand.



§ 4.
Udstykninger

1. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse der er mindre end 1 .500 m2 (eksklusive eksi-
sterende og udlagt vejareal) eller større end 3.500 m2 (eksklusive eksisterende og udlagt
vejareal).

2. Den inden for området beliggende eksisterende erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.
nr. 8al af Harndrup by, Harndrup har et grundareal på over 3.500 m2. Erhvervsvirksomhe-
den kan dog ved eventuel udvidelse erhverve yderligere areal inden for rammerne af nærvæ-
rende lokalplan nr. 30.

§ 5.
Vej- og stiforhold

1. Der udlægges areal til følgende ny vej; med en beliggenhed som vist på vedhæftede kortbi-
lag:
Vejen A-B i en breddeaf 13 m.
(Eventuelle) øvrige veje føres i en bredde af 10 m ind i udstykningen, hvor de afsluttes med
vendeplads.

§ 6.
Spor- og ledningsanlæg

1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene

udføres som jordkabler.

§ 7.
Bebyggelsens omfang og placering

1. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal,
og det bebyggede areal må ikke overstige 33 % af gru ndarealet. Rumfanget beregnes af hele
den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring,
skorstene m.v.

2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagf lade må være hævet mere end 8,5 m over ter-
ræn.

3. Den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 8a1 af Harndrup by, Harndrup må dog efter ilds-
våde eller lignende katastrofe altid genopfores i den højde bebyggelsen havde pr. 1. maj
1980;

§ 8.
Bebyggelsens ydre fremtræden

1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert
enkelt tilfælde.

2. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

3. Til udvendige bygningssider samt tagplader må ikke anvendes materiale, som efter kommu-
nalbestyrelsens skøn virker skæmmende.



§ 9.
Ubebyggede arealer

1. Det på vedhæftede kortbilag viste 5-10 m brede beplantningsbælte etableres af kommunal-
bestyrelsen. Drift og vedligeholdelse skal foretages af grundejerforeningen. Se også § 11,
stk. 1.

2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udse-
ende, ligesom en passende orden ved oplagring~afmaterialer og lignende skal overholdes.

§ 10.
Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

1. Ny bebyggelse inden for området må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i
brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbe-
styrelsens anvisning.

2. Ny bebyggelse inden for området må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i
brug før det i § 9, stk. 1 nævnte 5-10 m brede beplantningsbælte er etableret.

§11.
Grundejerforening

1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden
for lokalplanens område.
Grundejerforeningen skal oprettes senest når 5 grunde er solgt eller når kommunalbestyrel-
sen kræver det.
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i § 3, stk. 4 og stk. 5 nævnte
arealer til lastbilholdeplads samt containerplads. Ligeledes skal grundejerforeningen forestå
drift og vedligeholdelse èf det i § 9, stk. 1 og i § 10, stk. 2 omtalte 5-10 m brede beplant-
ningsbælte.
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 12.
Vedtagelsespåtegning

1. Således vedtaget af Ejby kommunalbestyrelse, den 2. juni 1980.

p.kv.

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

Ejby kommunalbestyrelse, den 6. oktober 1980.

p.k.v.

Karl-Aage Nielsen.
borgmester

Jørgen Knudsen
kommuneingeni~r

3. Dato for kommunalbestyrelsensoffentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Dato: 15. januar 1981.

• Karl-Aage Nielsen
borgmester

Jørgen Knudsen
kommuneingeniør

4. Tinglysning:4. februar 1981.
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5592 Ejby

dato

31. jan. 1990

j.nr.

01 .02. 05P16

• skrevet af

ES/SH

Deres j.nr.

. Vedrørende tilladeligt bebygget areal som procent af grundarealet

samt tilladeligt bygningsrurnfang i. m3 pr. m2 grundareal for er—

hvervsområder.

Ved skrivelse af 15. november 1989, anbefaler Erhvervsrådet blandt

andet, at samtlige erhvervsområder i Ejby Kommune har en konkur—

rencedygtig. bebyggelsesprocent.

:Kommunalhestyrelsen har 1. møde den 25. januar 1990, fastlagt føl-

gende rammebesternmelser for lokaiplaner ved en kommende revision

af Kommuneplan 8~ieller ved udarbejdelse af tillæg til samme plan:

1. Fritliggende erhvervsområder:

Bebygget areal som procent af grundarealet: 50%

Bygningsrumfang i m3 pr. m2 grundareal: 3 m3.

2. øvrige erhvervsområder, incl. enkeltvirkomheder:

Bebygget areal som procent af grundarealet: Ll0%

Bygningsrurnfang i rn3 pr.~ m2 grundareal: 2,5 m3

i samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at ovennævnte ramme—

bestemmelser danner grundlag ved behandling af dispensationsansøg—

ninger i konkrete sager, hvor der er udarbejdet lokalpian, idet

det ikke er hensigten, at udarbejde nye lokaiplaner hvor der er en

gældende lokaiplan.

.1. Fortegnelse over lokaiplaner for erhvervsområder med eksisterende

bestemmelser og de nu vedtagne rammebestemmelser påført vedlægges.

hed venlig hilsen

/ri~.:i/~~
~r~i hnucsen

kommuneingen~r Erik Sørensen





LOKALPLANENSRETSVIRKNINGER

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpianen må ejen-
domme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanloven § 31 kun udstykkes, bebygges eller
i Øvrigt anvendes 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 mindre væsentlige 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. Områdeter beliggende i byzone.




