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PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 I EJBY KOMMUNE.

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelsenr. 63 af 20. februar
1970) fastsættesfølgendebestemmelserfor det i § 1 nævnteområde
af Aahøjrup by, Skov~højrup— og Brenderup by og sogn i Ejby
kommune.

§ 1.
BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

1. Områdetsomfang og grænser.
Området begrænsessom vist med tyk stiplet linie på vedhæftede
kortbilag, og omfatter følgendematr. nr.:
14g, 14°,14P, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 14Y, 46d, 47c, 47d, 47e,47f,
47g 47h, 47i, 48a,48c, 48d, 48e, 48ff, 48~,48~,48i, 48k, 481,. 48m,

og 48~alle af Brenderupby og sogn, samt
30, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 31, 3m, 3n, 3r, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z,
3æ, 30, 3aa, 3~b,3ad, 3ah, 3a1, 3am, 3an, 3ao, 3aip, 3at, 20a, 20~,

20c, 20d, 20e,21b, 21k, 211, 21P, 21q,, 21r, 21S, 21V, 21x, 21Y, 21~,
210, 2laa, 2lab, 21ac, 2lak, 2lam, 33’a, 33’b, 35a, 35C og 35d alle af
Skov~højrup by, Brenderup sogn, samt
2a, 2b, 21h, 2~, 2k, 21, 2m, 2n, 2°,2P, 2q, 2r, 2e, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2Y,
30, 3aa, 3ab, 3ad, 3am, 3an, 3ao, 15, 16 og 1~alle afAahøjrupby,

Brenderupsogn samt alle parceller, der efter den 22.5.1975 ud-
stykkes fra de nævnteejendomme.

2.Områdetopdelesi delområderneI, II, III og IV, som vist med
fuldt optrukken linie på vedhæftedekortbilag.

§ 2.
OMRADETS ANVENDELSE.

1. Åben og lav boligbebyggelse.
1 .a. Delområde I må mednedennævnteundtagelserkun anvendestil
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boligformål, og der må kun opføresåbenog lav bebyggelse.Be-
byggelsenmå kun beståaf fritliggende parcelhuse.
Der må inden for området ikke udøvesnogenart af virksom-
hed,som ved støv, røg, luft, støj, rystelsereller ved sit udseende
eller på anden måde efter kommunalbestyrelsensskøn er til
ulempefor de omboende.

1 .b. Det er tilladt, at derpå ejendommenedrives sådanvirksomhed,
som almindeligvis udføresi beboelseslejlighedereller beboelses-
huse,når virksomhedendrives af den,der beborden pågælden-
de bolig, ‘og når virksomhedenefter kommunalbestyrelsensskøn
drives på’ en sådanmåde, at ejendommenskarakteraf beboel-
sesejendomikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.),
kvarteretsprægaf boligkvarter ikke brydes,eller virksomheden
ikke fremkalderulemper for de omboendeeller fremkalderbe-
hov for parkeringsmuligheder,som ikke er til stedepå den på-
gældendeejendom.
Ejendommenemå iøvrigt ikke benyttestil nogenform for er-
‘hvervsvirksorr~hed.Medmindrevirksomhedenomfattes af stk.!
må der såledesikke på ejendommeneindrettesbebyggelsetil el-
ler udøveshandels-,vognmands-,fabriks-, værksted’s-eller op-
lagsvirksomhed,‘ligesom der ikke må indrettespensionatereller
klublejlighedereller drives andenlignende form for erhvervs-
mæssigudlejning.

2. Offentlige formål.
2.a.DelområdeII forbeholdes til offentlige formål (ekst. skole og

sportsplads).

3. Industriområde.
3.a.DelområdeIII må mednedennævnteundtagelserkun anvendes

til erhvervsform’ål.Der må kun opføreseller indrettesbebyggel-
se til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed,en-
treprenør-og oplagsvirksomhed,engroshandelsamt forretnings-
virksomhed,der har tilknytning til de pågældendeerhverv,el-
ler som efter kommunalbestyrelsensskøn naturligt finder plads
i området. Kommunalbestyrelsenkan tillade, at der på hver
ejendom opføreseller indrettes enkelte boliger for de til virk-
som~hedenknyttede personersom indehaver,bestyrer, portner
el. lign. Kommunalbestyrelsenkan endvideretillade, at der in-
den for områdetopføreseller indrettesbebyggelsetil kollektive
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anlægsåsomvuggestuer,børnehavero. lign, til betjeningaf om-
rådet.

4. Åben og lav boligbebyggelse.
4.a.DelområdeIV må med nedennævnteundtagelserkun anvendes

til boligformål, og der må kun opføresåbenog ‘lav boligbebyg-
gelse. Bebyggelsenmå kun beståaf fritliggendeparcelhuse.
Der må inden for områdetindrettesbutikker, indrettes lokaler
for liberale erhverv o. lign, samtopføreseller indrettesbebyg-
gelsetil eller udøvesmindre industri- og værkstedsvirksomlied
og lagervirksomhedsamt forretningsvirksomhed,der har til-
knytning til de pågældendevirksomheder,eller som efter kom-
munalbestyrelsensskønnaturligt finder pladsi området.
Der må på ejendommeneikke drives nogenart af virksomhed
som ved støv, røg, lugt, støj, rystelsereller ved sit udseendeel-
ler på andenmådeefterkommunalbestyrelsensskøner til ulem-
pe for den omliggendebebyggelse.

5. Fællesbestemrnelserfor områderne.
5.a.På hver ejendom må kun opføreseller indrettes een bolig for

een familie.
5.b. Inden for området kan opføres transformerstationertil kvar-

teretsdaglige forsyning,når de ikke har mereend30 m2 bebyg-
get areal og ikke gives en højdeaf mereend 3 m over terræn,
og når de udformes i overensstemmelsemed den øvrige bebyg-
gelse.

§ 3.
VEJFORHOLD.

1. Udlægaf nyeveje og stier.
1 .a. Der udlæggesareal til følgendenye veje og stier med retningog

beliggenhedsom vist på vedhæftedekortbilag:

Vejen A-B i en breddeaf 10 m
Vejen C-Dien breddeaf 13 m
Vejen E-F i en breddeaf 10 m
Vejen G-Hien breddeaf 10 m
Vej’en J-K i en breddeaf 10 m

1.b. VejeneC-.D, E-F, G-H og J-K føresind i bebyggelsen,hvor de
afsluttes med vendepladser.
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1 .c. Der udlæggesareal til yderligere 3 vendepladsersom vist på
vedhæftedekorrbilag.

1 .d. Ved vejtilslutninger skal hjørnerneaf de tilstødendeejendom-
me afskæressom vist på vedfhæftedekortbilag.

i .e. Til vejen C-D må der ikke være direkte adgangfor kørende,
gåendeeller andenfærdselfra de tilgrænsendeejendomme.

1.f. Langs vejen A-B’s vestlige side placeresen gang- og cykelsti,
som vist på vedhæftedekortbilag.

1.g. GennemdelområdeI placeresen gang-og cykelsti, der førestil
niveaufri skæringved projekteretny landevej,som vist på ved-
hæftedekortbilag.

2. Nedlæggelseaf veje.
2.a.Solbakkevejforudsættesnedlagtpå strækningengennemdelom-

råde III b. Nedlæggelsenvil finde sted efter reglerneherom i
vejlovgivningen.

2.b. Hvor Solbakkevej afsluttes etableres vendepladssom vist på
vedhæftedekortbilag.

3. Byggelinier.
3.a.Langs følgendeveje pålæggesbyggelinier i de nedenforangivne•

afstandefra vejmidte såledessom vist på vedihæftedekortbilag:

Vejen A-B 10 m
Vejen C-D 13 m
Vejen E-F 10 m
Vejen G-H 10 m
Vejen J-K 10 m

§ 4.
UDSTYKNINGER.

1.DelområdeI.
i .a. I delområdeI må udstykningerkun foretagesefter de retnings-

linier, som fremgår af vedihæftedekorebilag.
1 .b. De på~vedhæftedekortbilag med prik-signaturviste arealer må

ikke udstykkes til bebyggelse,men udlæggessom friarealer og
som stiareal for bebyggelsen.

2. DelområdeIII.
2.a.Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelseend 2500

m2 eksclusive.eksisterendeog udlagt vejareal eller med en min-
dre facadelængdeend 40 m.
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3. DelområdeIV,
3.a.Grundemå ikke udstykkesmed en størrelse,derer mindreend

700 m2 eller størreend 1500 m2 eksclusiveeksisterendeog udlagt
vejareal,eller meden mindre facadelængdeend 30 m.

§ 5.
BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

1. DelområderneI og IV.
1.a.Udnyttelsesgradenmå ikke overstige0,2.
i .b. Bebyggelsenmå kun opføresi eenetagemed udnyttettagetage.

i .c. Garager,udhuseog lignendemindre bygningerskal opføres ef-
ter reglernei byggelovgivningen,og bygningernemå iøvrigt ik-
ke opføresmed mere end eenetage.

i .d. Bygningshøjdenmå ikke overstige3 m målt fra terrain (niveau-
plan) til den linie, hvor ydervægog tagflademødes (bortsetfra
gavltrekanter).Tagets vinkel med det vandretteplan skal lig-
ge mellem 0°-45°.

2.Delområdeii.
2.a.Udnyttelsesgradenmå ikke overstige 0,3.
2.b. Bygninger må kun opføres i 1-2 etager og skal iøvrigt have en

ydre fremtræden, der på rimelig vis tager hensyn til deneksiste-
rende skoles arkitektoniske udformning.

3.DelområdeIll.
3.a. Bygningernesrumfangmå ikke overstige2,5 m3 pr. m2 grund-

areal, og det bobyggedeareal må ikke overstige 2/5 af grund-
arealet uden tillægsareal. Rumfanget beregnes af hele den del
af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle
kviste, fremspring, skorstenem.v.

3.b. Intet punkt af en bygningsydervægeller tagfiademå værehæ-
vet mereend 10 m over terræn(niveauplan),målt efter reglerne
i byggelovgivningen.Kommunalbestyrelsenkan tillade, at en
bygningeller dele af en bygning opføresi størrehøjde,såfremt
særligehensyn til virksomhedensindretningeller drift nødven-
diggør det.

3.c.Ubebyggedearealer skal ved beplantning,befæstelseel. lign, gi-
ves et ordentligt udseende,ligesom en passendeorden ved op-
lagring af materialer, affald o. lign, skal overholdes.
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§ 6.
BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN.

i .a. Ingen form for skiltning og reklameringpå ejendommenemå
•finde sted. Denne bestemmelsegælder ikke for ejend~mme,
hvorpå der af kommunalbestyrelseni medføraf ~ 2, stk. 3 og 4
er meddelt tilladelse til at udøveerhvervsvirksornhed,idet der
på sådanne ejendomme med kommunalbestyrelsens særlige tilla-
delse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering
sted i det efter kommunalbestyrelsensskøn sædvanligeomfang
for virksonihederaf den pågældendeart.

i .b. Blanke eller reflekterendetagmaterialermå ikke anvendes.
1.c.Til udvendigebygningssidermå ikke anvendesmaterialer, som

efter kommunalbestyrelsensskøn virker skæmmende.
i .d. Medmindre andet godkendesaf kommunalbestyrelsenmå ud-

vendigebygningssider,herundertageog sokler, kun fremtræde
i farver dannetaf hvidt, sort eller jordfarverne(~kker,terrade
sienna, umbra, engelsk-rødt,dodenkop)eller disse sidstnævnte
farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vindues-
rammer, skoddero. lign, mindre bygningsdelekan dog ogsåan-
dre farver anvendes.

§7.
BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE.

i .a.Før noget byggeri påbegyndeseller en ejendomshidtidige an-
vendelseændres,skal der — medmindrekommunalbestyrelsen
ansøgesom godkendelsei henhold til byggelovgivningen— fore-
lægges kommunalbestyrelsentegninger, der viser grundenog
dens omgivelser samtbygningernesbeliggenhedpå grundenog
deres størrelse,form og -indretning, ligesom den påtænktean-
vendelse af bygningerneog grunden skal oplyses, såledesat
kommunalbestyrelsenkan påseoverensstemmelsenmed byplan-
vedtægten.

§ 8.
EKSISTERENDEBEBYGGELSE.

i .a. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse
af den eksisterendelovlige bebyggelseeller for fortsættelseaf
den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom.Udvidelse vedom-

8



eller tilbygning eller ibrugtagentil andenanvendelsei stridmed
byplanvedtægtensbestemmelsermå ikke finde sted.

§ 9. -

PÅTALERET.

i.a. Påtaleretifølge nærværendebyplanvedtægtharaleneEjbykom-
munalbestyrelse.

Såledesvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelse.

Ejby, den 19. oktober 1976, - -

Carl Olsen J. R. Knudsen -

Borgmestcr Kommuneingenier

I medfør af § i i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.
februar1970) godkendesforanståendeaf Ejby kommunalbestyrelse
vedtagneforslag til partiel byplanvedtægtnr. 2 for Ejby kommune.

ii. kt. j. nr. P 440/7/5-3.
Foranståendebyplanvedtægtgodkendesi medføraf § 57, stk. 1, i
lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning,jfr. § 17, stk.
2, i miljøministerietsbekendtgørelsenr. 28 af 21. januar 1977 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen.
Planstyrelsenden 17. november1977.

P.D.V.

J.F. BUCH-LARSEN
LANDINSPEKTØR
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