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I medføraf lov om byplanerjfr. lovbekendtgørelsenr. 160 af maj
1962, harBrenderupsognerådvedtagetdennebyplanvedtægt.

§ 1.
VEDTÆGTENSOMRÅDE

Stk. 1. Områdetbegrænsesaf matr. nr. 71k m. fi., off. bivej nr. 2,
Bøgelundsvej,8at, 8au, 8ax, 8s, 8e, vestsidenaf denoff. bivej vest for
matr. nr. 75a, 75aog landevejnr. 16.

VedtægtenomfattersåledesfølgendeejendommeunderBrenderup
by og sogn.
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§ 2.

OMRÅDETS OG BEBYGGELSENSANVENDELSE

Stk. 1. Områdetmå med nedennævnteundtagelserkun anvendestil
boligformål, og der må kun opføresåbenog lav bebyggelse.Bebyg-
gelsenmå kun beståaf fritliggendeparcelhuse.

På hverejendommå kun opføreseller indrettesen bolig for én fa-
milie.

Der må inden for områdetikke udøvesnogenart af virksomhed,
som ved støv, røg, lugt, støj, rystelsereller ved sit udseendeeller på
andenmådeefter sognerådetsskøner til ulempefor de omboende.

Stk. 2. Det er tilladt, at der på ejendommenedrives sådanvirk-
somhed,som almindeligvisudføresi beboelseshuse,nårvirksomheden



drivesaf den,der beborden pågældendebolig, og nårvirksomheden
eftersognerådetsskøndrives på en sådanmåde,at ejendommenska-
rakter ikke forandres(herunderved skiltning o. lign.) og ‘kvarterets

præg af boligkvarter brydes eller virksomhedenikke fremkalder
ulemperfor de omboendeeller fremikalder ‘behov for parkeringsmu-
ligheder,som ikke er til stedepå pågældendeejendom.

Stk. 3. Ejendommenemå iøvrigt ikke benyttestil nogenform for
erhvervsvirksomhed.Medmindre virksomhedenomfattes af stk. 2,
må der såledesikke på ejendommenindrettesbebyggelsetil eller ud-
øveshandels-,vognmands-,fabriks-, værksteds-eller oplagsvirksom-
hed, ligesom der ikke må indrettespensionatereller klu’blejligheder
eller drives andenlignendeform for erhvervsmæssigudlejning.

§ 3.
VEJFORHOLD

Stk. I. Overmatr nr. 14a- 14f - 14e - 141 - 8~- 14k - 9q - 9r og 9S

udlæggesen 13 m bredvej -~-somvist på korvbilaget.
Stk. 2. Skovhavevejenudlæggesi 8 m breddeover matr nr. 9q - 9r

9s- 9t - 9ab og 9u, til skæringmedden 13 m vej.

Stk. 3. Overmatr. nr. 14aog 12d udlæggesen 10 m bred vej til
skæringmed den i stk. 1 nævntevej.

Stk. 4. Ved vejudmundingerneer på korvbilagetvist oveisigtslini-
er. Mellem disse linier og vejkrydset må ingen genstand,hegn,be-
plantningeller lign, havestørrehøjdeend i m overde tilgrænsende
vejes plan. Mod landevejenOdense- Middelfart (Rugårdsvej)skal
etableresubrudt hegn eller beplantning.

§ 4.
BYGGELINIER, PARKERINGSFORHOLD

Stk. 1. Ny bebyggelse,herunderogsågarager,skal holdesbag en
byggelinie 5,0 m fra skel mod vej.

§ 5.

BEBYGGELSENSUDFORMNING
Stk. 1. Bygninger må kun opføresmed én etageeller én etagemed

udnyttettagetage.En evt. kældermå ikke haveloftet beliggendeme-
re end 50 cm over terræn.



§ 6.

ORDENSBESTEMMELSER
Stk. 1. Til udv. bygningssidermå ikke anvendesmaterialer, som

efter kommunalbestyrelsens~køn virker skæmmende.

§ 7.
PÅBEGYNDELSE AF BYGGERI

Stk. 1. Før noget byggeripåbegyndeseller en ejendomshidtidige
anvendelseændres,skal der — med mind’re sognerådetansøgesom
godkendelsei henhold til byggelovgivningen— forelæggeskommunal-
bestyrelsentegninger,derviser grundenog densangivelsersamtbyg-
ningens beliggenhedpå grundenog ‘dets størrelseog indretning, lige-
som den påtænkteanvendelseaf ‘bygningerneog grundenskal oply-
ses, såledesat sognerådetkan påseoverensstemmelsenmed ‘byplan-

vedtægten.

§ 8.
EKSISTERENDEBEBYGGELSE

Stk. i. Nærværendebyplanvedtægter ikke til hinder for bi’behol-

delse af den eksisterendelovlige bebyggelseeller for fortsættelseaf
den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom.Udvidelseved om- eller
tilbygning eller ibrugtagentil andenanvendelsei stri’d med byplan-
vedtægtensbestemmelsermå ikke finde sted.

Stk. 2. Bestemmelsernei dennebyplanvedtægtom områdetsfrem-
tidige bebyggelseeller benyttelsegælderforud for de på ejendomme-
ne tinglysteservitutter, jfr. byplanlovens§~10.2 og 12.2.

§ 9.

PÅTALERET

Stk. 1. Påtaleretiflg. nærværendebyplanvedtægthar alenesogne-
rå4et.

§ 10.
LEMPELSER ELLER ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

Stk. 1. Mindre betydendelempelseraf bestemmelsernei nærværen-

de byplanvedtægtkan indrømmesaf kommunalbestyrelsen,såfremt



karakterenaf det‘kvarter, sombyplanensøgerat skabeeller fasthol-
de, ikke dervedændres.

Ændringeri byplanvedtægtenkan ske efter sognerådetsvedtagelse
og med boligministerietsgodkendelseefter reglerneog godken’delse
afnye byplaner.

Såledesvedtageti medføraf § 1 i lov om byplaner,lovb~kendtgø-
relsenr. 1,60 af 9. maj 1962.

Brenderupsogneråd,den 16. november1967.

p.s.v.
AsgerF. Hansen

I medføraf § i i lov om byplaner(lovbekendtgørelsenr. 160 af 9.
maj 1962) godkendesforanståendeaf Brenderupsognerådvedtagne
forslag til partiel byplanvedtægtnr. 7 for områdetved Skovhavevej
i Brenderupi Brenderupkommune.

Boligministeriet,den 30. december1969.

P.M.V.
E. B.

sign. J. E. Koefced-Hansenlexpsekr.



TILLÆG NR. i
til partiel ‘byplanvedtægtnr. 7 for områdetved Skovhaveveji Bren-
derup i Ejby kommune,godkendti Boligministeriet den 30. decem-
ber 1969.

I medføraf byplanloven(lovbekendtgørelsenr. 63 af 20. februar
1970) fastsættesfølgendebestemmelserfor det i § i nævnteområdei
Ejby kommune.

Tillægget omfatterkun en ændringaf vejstrukturenindenfor det
alleredegodkendteområde(Se kortbilag).

Såledesvcdtagetaf Ejby kommunalbestyrelse.

Ejby, den 5.5.1975.

P.K.V.
Carl Olsen, J. R. Knudsen,
borgmester kommuneingeniør

I medføraf § i i lov om byplaner(lovbekendtgørelsenr. 63 af 20.
februar 1970) gcdkendesforanståendeaf Ejby kommunalbestyrelse
vedtagneforslag til tillæg nr. i til partiel byplanvedtægtnr. 7 for
E~jbykommune.

Miljøministeriet, den 23.7.1975.

P.M.V.
E. B.

Lars U. Wandel
fuldm.



(ORTBILAG TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7
EJBY KOMMUNE DATO 27. I .1975

• Områdebegrænsning for part iel byplanvedtægt nr. 7

. Områdebegrænsning fo bygningsvedtægt for Ejby kommune

30 m byggelinie fra Rugårdsvej

Eksisterende bebyggelse

16~ Matr. nr.

Ekst. beplantning

Nyt beplantningsbælte

— — Oversigtsljnie (tinglyst)


