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Hvad er en lokaiplan
Et lokalpiankankaldesen“lokal lov” eller regelsæt.Det eren“lov”, somkanbidragetil at
fremmeen attraktivudvikling ellermodvirkeuønskedeudviklingstendenserpået éntydigt
geografiskområde.Det er imidlertid ikke hvadsomhelst,en lokalpiankan“lovgive” om. De
emneren lokaiplanmåbehandleer afgrænset,og fremgårafplanlovensemnekatalog)
Emnerneer f.eks. “Ejendommensstørrelseog afgrænsning”,“Beliggenhedafsporog
ledningsanlæg”og andreumiddelbarttekniskeforhold.

Planenbeskriverde fremtidige,fysiskeforholdfor etbestemtområde.Hvis ejernevil ændre
påanvendelsenafderesejendommeelleropføreretnyt byggeri,skal de rettesigefter
lokaiplanen.Eksisterendelovlige byggerierog anlægbliver ikkeberørt- kun fremtidige
byggerierog anlægsarbejder.

En afstyrkerneved lokaiplanerer, at detklartkan og bør,fremgåhvadmanmå, oghvadman
ikke må.Grundejereog andrekenderråderummetfor dereshandlinger,og naboervedhvadde
kan forvente.En lokaiplan,somopfyldersit formål,kan derforbetragtessomenslags
investeringssikkerhed.

En lokalpianskal udarbejdes,indenet størrebyggerie.l. sættesi gang.Hensigtener at sikre en
sammenhængi planlægningen.En lokaiplan kan ogsåudarbejdes,nårkommunalbestyrelsen
synes,at deter nødvendigteller hensigtsmæssigt.

Lokaiplaneneraltsålangt mereendettekniskanliggende.En lokaiplanskal sessomslags
praktiseringafen givenpolitik. Demereoverordnedepolitiskeønskerfremgåraf
kommuneplanen,og lokaiplanenskal værei overensstemmelsemedden.2

Lokalpianenskal offentliggøressom forslagfor at sikre, at borgernefår kendskabtil planen.
Herved får de mulighedfor øve indflydelsepå lokalpianen.Når et forslag til lokalpian er
offentliggjort, må ejendomme,der er omfattet af forslaget, ikke bebyggeseller i øvrigt
udnyttespå enmådederskaberrisiko for en foregribelseafdenendeligeplans indhold.

Efter kommunalbestyrelsensendeligevedtagelsetinglyses lokalplanenpå de arealer,den
omfatter,og har statussomen lokal lov.

Lokaiplanens formål og indhold
Lokalpianenomfatter et områdepå ca. i ha midt i Harndrups gamle bydel - den gi.
sportsplads.

Områdetsnuværendeanvendelseer offentligt områdesamtområdetil boligformål.

Dettefindes i planlovens§15 stk. 2

2 Dennelokaiplan er ikke i overensstemmelsemed Ejby Kommuneplan1997.Derforerderudarbejdetet tillæg

til kommuneplanen.
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Formålet med lokalpianener at skabemulighed for at etablereboliger på områdeI og at
etablerevej/stiforbindelsemellem Skovvej og Idrætsvej,samtophævelokaiplan nr. FH 31-
1996.

VedatophæveFH 31-1996,skal områdeI ikke anvendestil offentligt område.

Denne lokalpian indeholderdesudenbestemmelseom adgangsforholdenefor ejendommen
matr. nr. 43o Harndrupby, Harndrup.

Forholdet til anden planlægning for området

Kommuneplanen
Områdetermedtageti Kommuneplan1997,hvorområdeterbenævntsamtB.4.8 samt0.4.7

OmrådeB.4.8 erudlagttil boligformål.

Område0.4.7 indeholderikke mulighed for at etablereboliger,men er udlagt til offentligt
parkområdem.v.

Derfor er kommuneplantillægnr. 11 udarbejdet.Tillæggetophæverrammebestemmelserne
for område 0.4.7 og justerer B.4.8’s. Det sker ved at inddrageområdet under område
B .4.

8tiIlæg og rammebestemmelserneherfor.

Tillæggetgørestil genstandfor behandlingog offentliggørelsesideløbendemednærværende
lokalplan.

Regionplanen
I regionpianforslag2001-13,somhar gældendestatus,er Harndrupby udpegetsomregional
bymønsterby.
Områdetgrænserop til, udenat værei, støjområdehvorstøjbelastningener> 60 dB(A) pga.
nærliggendeskydebanejf. hovedkort5.

Lokaiplan
Lokalpiannr. FH - 3 1-1996ophæves.

Spildevandspianen
Områdeter medtageti kommunensspildevandspian.

Områdetskal separatkloakeres.



Vandforsyning
Områdetforsynesfra HarndrupVandværk.

Varme forsyning
Områdetskal forsynesmednaturgas.

Lokalpianens forhold til gældende lovgivning

Byggeloven
Bygge- og anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenhar meddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Affaldsdepotloven
Derer ikke kendskabtil muligeaffaldsdepoterinden for området.

Hvis der underbygge-eller jordarbejderindenfor lokalpianområdetkonstatereset depoteller
en forureningafjorden,skal arbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20. Det fremgåraf
bemærkningernetil affaldsdepotloven,at enhverder opdageret depoteller en forureningaf
jorden skal underrette kommunalbestyrelsenherom. Et areal der er registreret som
affaldsdepot,måikke bebyggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindredepotetfrigives
afFynsamttil detpågældendeformål.

Museumsioven
Der er ikke registreretobjekterafantikvarisk interesseindenfordetaf lokalpianenomfattede
areal. Men der skal gøresopmærksompå at der under evt, kommendejordarbejdekan
fremkommefortidsmindereller kulturhistoriskeanlægder ikke hidtil har væreterkendt,og
som kanmedføreren arkæologiskundersøgelse/registreringi.h.t. Museumsiovens§ 26 (Lov
nr. 291 af 6 juni 1984).Ved eventuellefundaf fortidsminderskal OdenseBys Museerstraks
underrettes.

Anden lovgivning
Lokaiplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser og dispensationer fra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(F.eksvejanlæg- politiets samtykke).

Lokaiplanens retsvirkninger
Efter Kommunalbestyrelsensendelige vedtagelseog offentliggørelseaf lokaiplanenvil
lokaiplanenblive tinglyst på de ejendommesomplanenomfatter.
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Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættesom hidtil. Lokalpianen
medførerheller ikke i sig selv krav om etableringafde anlægrn.v.,der er indholdt i planen.

Kommunalbestyrelsenkan meddele dispensationtil mindre lempelser af lokalpianens
bestemmelser,under forudsætningaf, at det ikke ændredensærligekarakter af det område,
dersøgesskabteller fastholdtvedlokalpianen.

Mere væsentligeafvigelserfra lokalpianenkan kun gennemføresvedtilvejebringelseafen ny
lokalpian.



Bestemmelser for lokalplan FH 106

I henholdtil lov om planlægning3fastsætteshermedfølgendebestemmelserfor det i § 2 stk. i
nævnteområde.

Stk. i

§ I - Lokalpianens formål

Lokaiplanensformåler atudlæggeområdettil

• boligområde(ældreboliger,kollektiveboligerog almennyttigeboliger)
og

ophævelokaiplanFH 3 1-1996

Stk. i

§ 2- Område og zonestatus

Lokalpianenafgrænses
og 10 ar alle Harndrup
parceller der efter d.
ejendomme.

somvist påvedhæftedekortbilag og omfatterfølgendematr.nr.:10 an
by, Harndrupsamtdel af matr.nr. 10 bz og 43 o sammestedssamtalle
22. marts 2001 er udstykket/udstykkes/overføresfra de nævnte

Stk. 2
Områdeterbeliggendei byzone.

§ 3- Områdets inddeling og anvendelse

Stk. i
Områdetinddelesi områdeI, områdeII og områdeIII

Område I
OmrådeI erpåca. 3100m2.
Boligområde med for eksempel almennyttige boliger, ældreboliger boliger eller
lignende.
Indenfor områdeI mådermax.etableres7 boligersamtfælleshus.

Område II
OmradeII er paca.3500m

Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning,jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000.
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Boligområde med ældreboliger, “lette kollektive boliger”, almennyttigeboligerog
lignende.
Der må inden for områdeII max etableres12 boliger med eventuelt fælleshus(e)
orienteretmod beboernei områdeII.

Område III
OmrådeIII erpå ca. 3200m2.
Bolig områdemed ældreboliger,“lette kollektive boliger”, almennyttigeboliger og
lignende.
Indenfor onirådetmådermaksimaltetableres8 boliger.

Stk. 2
Inden for områdeI, II og III må bebyggelsenkun beståaf åben-lavbebyggelse(parcelhuse)
elleraftæt-lavbebyggelse(rækkehuse,kædehuse,klyngehuse,gårdhuseeller lignende).

Stk. 3
Inden for områdeII og III kan kommunalbestyrelsentillade at der påejendommendrives en
sådan.virksomhed,somalmindeligviskan udføresi beboelsesområderunderforudsætningaf,

atvirksomhedendrivesaf den,derbebordenpågældendeejendom,

at virksomhedenefter kommunalbestyrelsensskøn drives på en sådan måde, at
ejendommenskarakteraf beboelsesejendornikke forandres(herunderved skiltning eller
lignende)og områdetskaraktersomboligområdeikke brydes,

at virksomhedenikkemedførerulempefor de omkringboende,

at virksomhedenikke medførerbehov for parkering, der ikke er plads til på den
pågældendeejendom.

Ejendommenemåi øvrigtikke benyttestil nogenform for erhvervsvirksornhed,ud over
ovennævnte.

-4 Udstykninger

Stk. i
Inden for områdeI må ved eventueludstykning max etableres8 boliger med eventuelt
fælleshus.Inden for områdeII må ved eventueludstykningmax etableres12 boliger med
eventueltfælleshus(e)og indenfor områdeIII max8 boliger.

Stk. 3
VedeventueludstykningafområdeII eller områdeIII skal bestemmelseni § 7 stk.2iagttages.
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§ 5- Vej- og stiforhold

Stk. i
Derudlæggesarealtil en 8 m. bredvej A-B meden beliggenhedsomvist påkortbiiaget.

Stk. 2
Ejendommenmatr.nr. 43 o Harndrupby, Harndrupkan få adgangtil vejen A-B såfremt
ejendommensoverkørseltil kommunevejenSkovvej lukkes. I såfald skal ejendommensejer
deltagei vedligholdelsesudgifterneefterprivatvejslovensalmindeligebestemmelser.

Stk. 3
Derudlægges15 rn. x 15 ni. oversigtsarealervedvejenA-B’s udmundingi Skovvej.
Gældendekravtil oversigtsarealeroverholdes.

§ 6- Ledningsanlæg

Stk. i
Eventuellenye elledninger,herundertil vejbelysning,må ikke fremføressom luftledninger,
menaleneudføressomjordkabler.

Stk. 2
Såfremtkabelskabeanbringesbagskellinienmodvej, skal detterespekteresaf grundejerne.

§ 7- Bebyggelsens omfang og placering

Stk. i
Bebyggelsesprocentenmå ikke overskride50 for områdeI. Bebyggelsesprocentenmå ikke
overskride35 for henholdsvisområdeII og områdeIII.

Stk. 2
Vedeventueludstykningaf henholdsvisområdeII eller områdeIII måbebyggelsesprocenten
for denenkelteejendomikice overskride35. dog kandergives dispensationi henholdtil § 10
a i Byggeloven.

Stk. 3
I områdeII måbygningerikkeopføresmedmereenden etagemedudnytteligtagetage.
I områdeIII måbygningerneikke opføresmedmereendenetageudenudnytteligtagetage.

Stk. 4
Eneventuelkældermåikke haveloftet beliggendemereend i rn. overterræn(niveauplan).

Stk. 5
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Intet punlct afen bygningsydervæggeeller tagfiadermå gives enhøjde,der overstiger8,5 ni
overterræn,målt efterreglernei bygningsreglementet,dogmax.6,5 rn for områdeIII.

§ 8- Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. i
Skiltning og reklameringmå kun finde sted med kommunalbestyrelsenstilladelse i hvert
eniceltetilfælde.

Stk. 2
Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Ved opførelseaf solenergihusekan
kommunalbestyrelsengive dispensation.

Stk. 3
Til udvendige bygningssider samt tagfiader må ikke anvendesmaterialer, som efter
kommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

§ 9- Ubebyggede arealer

Stk. i.
Der må ikice etableresbeplantninginden for område I, områdeII og områdeIII som vil
medføregenevirkningerfor omgivelserne.

Stk.3
Belysning inden for området,på vej og sti må kun etableressom parkbelysning.Max.
lyspunlcthøjdeover færdigterræn3 m.

Stk. i

§ 10- Forudsætninger for ibrugtagen af fly bebyggelse

Ny bebyggelsemåikkeudenkommunalbestyrelsenstilladelsetagesi brug,før bebyggelsener
tilsluttet et kollektiv varmeforsyningsanlægefterkommunalbestyrelsensanvisning.

Stk. i

§ II - Miljøforhold
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Udvidelseeller ændringeri området,dermedførerforøgetforureningafomgivelsernemåkun
foretagesefterforudgåendegodkendelsei henholdtil miljøbeskyttelseslovensbestemmelser.

Den vejledendestøjgrænsefor tilstødendeboligområdeer 35 dB(A) i natperioden,hvilket i
praksisvil blive dimensionsgivendefor de nødvendigestøjdæmpendeforanstaltninger.

Stk. 2.
Spildevandfra områdetskal tilledesoffentlig spildevandssystemi overensstemmelsemedden
godkendtespildevandspian.Der må kun med kommunalbestyrelsensspecielle tilladelse
tilledesprocesspildevandtil spildevandssystemet.

§ 12- Ophævelse aflokalplan

Stk. i
Lokalplannr. FH 31 - 1996ophævesi sin helhedfor deti § 2 stk. I nævnteområde.

§ 13- Vedtagelsespåtegning

Den29. marts2001 harEjbykommunalbestyrelsevedtagetdennelokalpiansomforslag.
Forslageteroffentliggjort den4. april 2001 til offentlig fremlæggelsei 8 uger.

P.k.v.

~iil~:~tør

‘Den 26. september2001 har kommunalbestyrelsenoffentliggjort lokalplanensom endelig
vedtaget.

P.k.v.

Carl ivest
KommunadirektørB
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Ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.
I § 5 stk. 3 er dertilføjet “Gældendeoversigtskravoverholdes”
I § 7 stk. 3 erder tilføjet “Udenudnytteligtagetage”
I § 8 stk. 2 og 3 er bestemmelseromtagbeklædningsfarverslettet.
§ 10 stic. i er slettet.Der er iklce mulighedfortilslutning til fællesantennei Harndrup.

Påtalerettentilkommer kommunalbestyrelseni Ejby.
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