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Om lokalpianen

Lokalpianenskal værei overensstemmelsemedKommuneplanen,derigen skal værei
overensstemmelsemedRegionplanen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden 6. februar1985
(Kommuneplan84).
Enkommuneplaner ikke juridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetlokalpianer juridisk bindendefor lodsejerne.
Selokalpianensretsvirkningerpåside3.

Indholdet af lokalpianforslaget.
Lokaiplanenomfatteret områdepåca. 14 ha i den sydligedel af BrenderupKirkeby.
Områdetsnuværendeanvendelseer skole, skoletandpieje,boligformål, børneinstitu-
tion, kirke, møbelforretning,parkeringog landbrugsformål.
En stordel af arealeteromfattetaf lokalpianerneB 44 og B 45 somophævesinden
for lokalpianområdet.
Lokaiplan B 87 udlæggerstørstedelenaf områdettil offentlige formål somer deoven-
for beskrevnesamtklubhus,hal og idrætsanlægm.v.. En mindredel aflokaiplanom-
rådetsom omfatteren eksisterendevirksomhedog et udvidelsesarealudlæggestil
centerformål(forretning).

Derer indenforlokalpianområdetanlagt2 fodboidbanerog udvidelsenaf områdeti
forhold til lokalpian B 44 åbnerbl.amulighedfor anlæggelseaf yderligere2 fodbold-
baner.

Udnyttelseaf områdettil lokaiplanformåletindebærer,at idrætsaktiviteteri lokalområ-
det flyttes hertil, fraden nuværendesportspladspåBogensevej.Idrætsområdetsplace-
ring nærskoleog børneinstitutionindebærerfordelebådehvad angårbrugenaf an-
læggeneog af bl.a. trafikaleårsager(ekstravirkning af en eventuelindsatsmedhen-
blik på sikring af skolevejen).

Forholdet til andenplanlægning for området

.

Regionpianen.
I Regionpian1993-2005er områdetomfattetaf en skraveringfor “Byvækstgiver tra-
fikale problemer”.Derer dog ikke taleom egentligbyvækstog derpåregnesikke
etableretnyeoverkerslertil lady. 617. Områdetpåregnesvejforsynetfra Kirkevej og
delvisvia adgangtil eksisterendeprivat fællesvejmedoverkørseltil ldv. 617 inden
for “byskiltet”.
Områdetomfattesendvidereaf et “særligt beskyttelsesområde”udlagtomkringStore
åen, somløberumiddelbartvestfor lokaiplanområdet.Langsåener der udlagtareal
til retableringaf tidligerekirkesti og dersesendvidereikkeat væreproblemeri rela-
tion til beskyttelsesinteresserne.

Kommuneplanen.

Del af områdeter medtageti Kommuneplan84 og Rammedela’jourført 1993, hvor
områdeter benævnthenhoidvisB.3.4, 0.3.2og 0.3.4. Heleområdeter medtageti
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tillæg nr. 43 til Kommuneplan84, hvorområdeter benævntC.3.2,0.3.2 og 0.3.4
og omfatterenudvidelseog ændringafde tidligereområder,samtændringeri ram-
mebestemmelserne.
Kommuneplantillægnr. 43 gørestil genstandfor behandlingog offentliggørelseside-
løbendemedlokaiplanB 87.

Områdenr 0.3.2.
a. Områdetudlæggestil offentligeformål skole, kirke, institutionerfor børnog æl-

dre, bolig, boldbaner,klubhus,parkeringog lignendeoffentligeanlægaf almen-
nyttig karakter).

c. Bebyggelsesprocentenfor områdetsomhelhedmåikke overstige40.

d. Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend2 etager.

e. Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.

f. En lokaiplan for områdetskal indeholdeen støjredegørelse.

Områdenr 0.3.4.
a. Områdetoverførestil byzone.

b. Områdetudlæggestil offentligeformål (klubhuse,hal, fodboidbaner,parkering
og lignendeoffentlige anlægaf almennyttigkarakter).Dermåindenfor området
ikke opføresnogenbolig, undtagetherfraer dog del af matr. nr. 2 q somkan
udstykkestil én selvstændigejendomsom kan anvendestil lokaleerhvervsformål
(dogikke handelmeddagligvarer).

c. Bebyggelsesprocentenfor områdetsomhelhedmåikke overstige10.

d. Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend 1½etage.

e. Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.Inden for delområde2 dog
lOm.

f. En lokaiplan for områdetskal indeholdeen støjredegørelse.

Områdenr.C.3.2

a. Områdetudlæggestil centerformål(butikker, lager,liberaleerhvervsamtmindre
- ikke generendefremstillingsvirksomhedi tilknytning hertil).

b. Bebyggelsesprocentenfor den enkelteejendommåikke overstige50.

c. Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend 1½etage.

d. Bygningshøjdenmå ikke overstige8,5 m over terræn.
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e. Taghældningenskal væremellem 25°.og55°.

f. En lokaiplanfor områdetskal indeholdeen støjredegørelse.

Spildevandsplan.
Del af lokaiplanområdeter medtageti kommunens§ 21-plan(spildevandspian).Den
•resterendedel af områdetmedtagesved revisionaf spildevandsplanen,for såvidtan-
gårarealerderpåregnesbebygget.

Vandforsyning.
Områdetforsynesaf Brenderupvandværk.

Lokâlplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikkepåbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven(By- og landzoneloven).
Del af lokalpianområdetligger i landzoneog overførestil byzoneved lokaiplanens
ikrafttræden.
Seafsnittetom lokaiplanensretsvirkninger.

Landbrugsloven.
Lokaiplanenomfatterejendommenematr. nr. 2 ~ og 2 ~ Brenderupby, Brenderup
somer landbrugsejendomme.Ophævelseaf landbrugspligten,ændringaf nuværende
.anvendelse,udstykningm.v. forudsættertilladelsefra Jordbrugskommissionen,somi
medføraf landbrugsiovens§ 4 kan stille betingelser.

Naturbeskyttelsesloven.
Lokalpianområdeteromfattetaf naturbeskyttelseslovensbeskyttelseslinier(å-byggeli-
fie). Der skal i forbindelsemedudnyttelsenaf lokalpianområdetsøgesdispensation
fra å-byggelinien.

Andenlovgivning.
Lokalplanensvirkeliggørelseer afhængigaftilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politietssamtykke).

Affaldsdepotloven.
Hvis derunderbygge-eller jordarbejderinden for lokalpianområdetkonstatereset de-
pot eller en forureningafjorden, skal arbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20.
Arealetregistreressom affaldsdepot.Det fremgåraf bemærkningernei affaldsdepot-
loven, at enhverderopdageret depoteller en forureningafjorden,skalunderrette
kommunalbestyrelsenherom.Et arealderer registreretsomaffaldsdepot,måikke be-
byggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindredepotetfrigives af FynsAmt til
detpågældendeformål.
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Støjforhold.
Virksomhedsstøj.
Indenforområdeter bl.a. beliggendeen størremøbelforretning,skoleog kirke. Om-
rådetharkarakterafblandetbolig- og erhvervsområdeog eksisterendevirksomheder
skønnesikke, at medførestøj ud overdetnormalefor et sådantområde.I tilfældeaf
klagesagervil virksomhederkunnepålæggesstøjvilkår,der vil blive fastsatmedud-
gangspunkti Miljøstyrelsensvejledendestøjgrænseværdierfor områdermedblandet
‘bolig- og erhvervsbebyggelseog de tilgrænsendeboligområder.

Vej trafikstøj.
Støj fra landevej617 skønnesat væreudenbetydningi relationtil arealetsanvendelse
til idrætsformål(derer ikke mulighedfor støjfølsom arealanvendelsepå arealerder
nærmerelandevejenend25 m).

Lokaiplanens retsvirkninger.
Ifølge planlovens§ 18 måder ikke rètligt eller faktisk etableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokaiplan. Dennebestemmelsefastslår,at en lokalplanerbin-
dendefor den/deejendomme,derligger inden for planensområde.

Lokaiplanensretsvirkningerindtræderved planensoffentliggørelse.

Forholdetableretfør lokalplanen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,somer etableretfør offentlig-
gørelsenaf lokalpianforslagetog som ikke er i overensstemmelsemeddenne,kan
fortsættessom hidtil. En lokalpianmedførerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt,
‘beståendeforhold i overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændredeeksisterendeforhold.

Forhold etableret efter lokalplaneù
Et byggerieller ændretanvendelseaf en ejendom,deretableresefterat lokaiplanens
retsvirkningerer indtrådtskal værei overensstemmelsermedplanen.Efter § 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkander ikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks. til at gennemføreet i lokalplanenomhandletbyggeri.

Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kaiplanensbestemmelserunder forudsætningaf, at det ikke ændrerden særligekarak-
ter af detområde,dersøgesskabt(eller fastholdt)ved lokalplanen.
Mere væsentligeafvigelserfra lokaiplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelse
af en ny lokaiplan.

Lokalpianforslagetindeholderi § 2, stk 2.2 bemærkningom, at detpå vedhæftede
kortbilag afgrænsedeområdeoverførestil byzone.Retsvirkningerneheraffremgår
bl.a. af lov om frigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelsenr. 549 af 9. juli
1991).
Lov om tilbudspligt (lov nr. 328 af 18. juni 1969)er ophævetvedplanlovensikraft-
træden.
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Oplysninger om fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenafdennebokaiplaner sketden 20. september1995via annoncei
Torsdagsavisen.
Samtidigmedoffentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,derer omfattetaf planen,og lejernei og brugerneaf disse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei og bru-
gerneaf sådanneejendommei den udstrækning,hvorplanenefter kommunal-
bestyrelsensskønharvæsentlig‘betydning for dem,

3. de foreningerog lignendemedlokalt tilhørsforhold, somover for kommunalbe-
styrelsenhar fremsatskriftlig ai~modningom at blive holdt underrettetom for-
slagettil bokalplaner,

4. Miljøministeriet samtdestatsligemyndigheder,for hvemplanenharsærligin-
teresse.~

Ved offentliggørelsenden harborgerne8 ugertil at kommemedindsigelsereller
eventueltselv laveandetforslag.Fristenudløberaltsåden 15. november1995.

Når fristenpå de 8 ugerer gået,skal kommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
lokalplanen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
medi dennebehandling.Er der ikke indkommetindsigelser,kan kommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis der rettidigter fremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kan vedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefter udløbetaf indsigelsesfristen.

Endelig vedtagelse.
Vedden endeligevedtagelseaf planenkan kommunalbestyrelsenforetageændringer
af detoffentliggjorte forslag, som følgeaf fremkomneindsigelsereller ændringsfor-
slag.

Hvis en ændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandre
end dem,derved indsigelseellerændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get, kankommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før depågæl-
dendeer underrettetom ændringenog har fået lejlighed til at fremsættebemærkninger
til spørgsmåletindenen af kommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreelt foreliggeret nyt forslag,kan kommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, førdet ændredeforslaghar
væretoffentliggjort nå ny.

Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseaf bokalpianenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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L~okalplanB 87
For et offentligt område og et centerområde i Brenderup Kirkeby

I henhold til planboven (lov nr. 746 ~f 16. august 1994) fastsættesherved følgendebe-
stemmelserfor deti § 2, stk i nævn~eområde.

§1
Lokaiplanensformål

Lokalplanensformåler bl.a.:

1.1 at overførédel af områdettil byzone.

1.2. atudlæggeet områdetil offentligeformål (skole, børneinstitution,kirke, klub-
huse,hal, fodboidbaner,idrætsanlæg,parkering,øvrigeanlægtil kulturelle
formål), at udlæggeet områdetil centerformål(bl.a. udvidelseaf en eksiste-
rendevirksomhed),samtat fàstlæggebestemmelserom anvendelse,bebyg-
gelse,beplantning,vejforholdog parkeringmv..

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokalplanenafgrænsessom vist påkortbilagnr. 1 og omfattermatr.nr. 2
KærsgårdHgd., Brenderupog 2 ~, 2 ~, 2 y, 15 n~,15 ~, 15 1, 49 a, 49 ~, 49
•~,49 ~, 49 ii, 49 ~, 50 ~, 53 ~, 79 samtlitra “n” og del af 2 i og 54’ alle
Brenderupby, Brenderupsamtalle parceller,derefter 1. april 1994er udstyk-
ket/udstykkesfra de nævnteejendomme.

2.2 Del af lokalplanområdeter beùggendei landzoneog overføresved lokalpla-
nensikrafttrædentil byzone.

§3
Områdetsanvendelse

3.1 Områdetopdelesi delområdeIi, 2, 3 og 4 j .f. kortbilag nr. 2.

3.2 Område1 måkun anvendestil offentligeformål såsomskole, børneinstitutio-
ner, kulturelle formål, idrætsanlæg,parkeringsamtkirke, kirkegård,graver-
huso.l.. Eksisterendeboligerpå matr.nr. 15 ~nBrenderupby, Brenderup
(Kirkevej 33 og 35) kan dog tillades anvendttil boligformål.

3.3 Område2 måkun anvendestil offentligeformål, såsomklubhuse,hal, institu-
tionerfor børnog ældre,fodboidbaner,parkeringog øvrigeidrætsformål
(herunderogsåkulturellearrangementerm.v. i hal, klubhusog påudendørsan-
læg).Eksisterendebolig og b~gningerpå matr. nr. 2 ~ Brenderupby, Bren-
derupkan dog yderligeretilladesanvendttil blandetbolig- og erhvervsformål.
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3.4 Område3 må kun anvendestil idrætsformål(fodboldbaner,øvrigeboldbaner
og atletikanlæg)og aktiviterhørendetil et idrætsanlæg,samtkulturelleaktivi-
ter m.v. iøvrigt. Områdetmå~ikke bebygges,menmådog indrettesmedde
anlæg,derer nødvendigefor denævnteaktiviter herunderbelysning,bold-
hegn, banderog mindrelæskure.

3.5 Område4 måanvendestil bolig- og erhvervsformål.Inden for områdetmå
kun opføreseller indrettesbebyggelsetil beboelseog til erhverv, somføl-
gende:butikker, lager,klinikker og kontorertil liberaleerhvervog etablering
af parkeringsarealer,samtlignendeformål som efterkommunalbestyrelsens
skønnaturligthørertil i området.
I tilknytning til butikkernem~deretableresmindre, ikke generendefremstil-
lingsvirksomhed.
Aktiviterer indenfor området~måikke medførestøj, somoverskriderdevejle-
dendegrænseværdierfor områderfor blandetbolig- og erhvervsbebyggelse
(vedr. støjgrænsersenote*).

3.6 Inden for lokalpianområdetsc1mhelhedkan opføresen transformerstationtil

områdetsforsyning,nårdenikke harmereend 10 m2 bebyggetarealog ikke
gives en højdeaf mereend2 m over terræn,og nården udformesi overens-
stemmelsemeddenøvrigebebyggelse.

*NOTE

I miljøstyrelsensvejledning nr. 5/1984er fastsatfølgende,vejledendestøjgræn-
serfor områdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.Dissestøjgrænser
anvendesnormaltogsåfor enkéltbeboelser,beliggendei landzone:

mandag-fredag kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 55 dB(A)

lørdag kl. O7.OO~14.OO:Lr(7) = 55 dB(A)

lørdag kl. 14.00-18.00:Lr(4) = 45 dB(A)

søn-og helligdage kl. 07.00-18.00:Lr(8) 45 dB(A)

aften kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 45 dB(A)

nat kl. 22.00-O7.00:Lr(O,5) =40dB(A)

Grænsendeop til lokalplanområdeterbeliggendei boligområde(områdeB.3.4 i
kommuneplanen).Devejledendestøjgrænserfor virksomhedersstøjbelastningaf
delteområdeer:

mandag-fredag kl. 07.00-~18.00:Lr(8) 45 dB(A)

lørdag kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 45 dB(A)

lørdag kl. 14.00-18.00:L~(4)= 40 dB(A)

søn-og helligdage kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 4OdB(A)

aften kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 4OdB(A)

kl. 22.00-b7.00:Lr(0,5) 35 dB(A)nat
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§4
Matrikulæreforhold

4.1. For områdetsomhelhedgælderat ejendommeindenfor områdetkan sammen-
lægges.

4.2 Indenfor delområdei måder foretagesændringaf ejendomsgrænserefterbe-
hov. Eksisterendeboligerpå matr.nr. 15 j~jBrenderupby, Brenderupkan til-
ladesudstykkettil selvstændigeejendomme(minimumsgrundstørrelseefter
eksisterendebrugsgrænser).

4.3 Inden for delområde2 kan udstykningforetagesfor, at opnåhensigtsmæssige
matrikulæreforhold omkringde forskelligeanlæg/aktiviteter.Del af matr. nr.
2 ~ Brenderupby, Brenderupkan udstykkestil en selvstændigejendom.

4.4 Delområde3 måikke udstykkes.

4.5 Delområde4 måudstykkesog sammenlæggesefterbehovefter kommunalbe-
styrelsenstilladelse.

§5
Vej- og stiforhold

5.1 Eksisterendevejeog stier inden for områdetskal bevaresi deresnuværende
tracé.

5.2 Derudlæggesareal til en ny vej (benævntA-B påkortbilag nr. 2), i en bredde
af 10 m med 6 m bredkørebaneog 2x2 m brederabatter/fortove.

5.3 Derudlæggesarealtil nyestier (benævntC-D, C-E-F og G-H)

5.4 Derer i medføraf vejloventinglyst adgangsbegrænsninglangslandevej617,
Bubbelvej.Fyns Amt skal ansøgesom tilladelsetil ændret/udvidetbrugaf be-
ståendeadgange(herundertil privat fællesvej).
Derkan ikke forventesmeddelttilladelsetil nyeadgangetil landevejen.

5.5 Derer i medføraf vejloventinglyst byggelinierlangs landevej617, Bren-
derup-Tellerup.

§6
Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerherundertil vejbelysning,måikke fremføressomluftledninger,
menmåaleneudføressomjordkabler.
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§7
Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Indenfor delområdei somhelhedgælderat
- bebyggelsesprocentenikke måoverstige40.
- bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m (undtagetherfraer kirken).
- bebyggelsenmåikke opføresmed mereend2 etager.

- taghældningerskal væremellem25°og 55°.

7.2 Indenfor delområde2 gælderat
- bebyggelsesprocentenikke måoverstige25 % for den enkelteejendomog

15 % for områdetsomhelhed.
- bebyggelsenmåikke opføresmed mereend i ½etage.
- bygningshøjdénmå ikke overstige8,5 m (undtagetherfraer dog hallen, som

må opføresi en højdeaf indtil 10 m, inden for 300 m fra kirken dog ikke
højereend 8,5 m medmindreder meddelesdispensationfra kirkebyggeli-
nien).

- taghældningerskal væremellem25°og 550•

7.3 Inden for delområde3 må der ikke opføresbebyggelse,udoverde i § 3.2
nævntetilbehørtil boidbanermv..

7.4 Indenfor delområde4 gælderat
- bebyggelsesprocentenikke måoverstige50 % for den enkelteejendom.
- bebyggelsenmåikkeopføresmed mereend1½etage.
- bygningshøjdenmåikkeovestige8,5 m.

- taghældningerskal væremellem 25°og 55°.

7.5 Der henvisesiøvrigt til de i § ii nævntekirkefrededearealer.

§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Ingenform for skiltning og reklameringmåfinde stedudenkommunalbesty-
relsensgodkendelse.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Vedeventuelanven-
delseaf alternativenergier etableringaf solfangeredog tilladt.

8.3 Til udvendigebygningssidersamttagpladermåikkeanvendesmateriale,som
efterkommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.
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§9
Ubebyggedearealer

9.1 , Ubebyggedearealerskalved beplantning,befæstelseeller lignendegive etor-
dentligtudseende,ligesomenpassendeordenvedoplagringaf materialerog
lignendeskal overholdes.

9.2 Oplagringmåudenfor bygningerkun finde stedpådertil indrettedeog af-
skærmedearealer.

9..3 Derudlæggesareal til 5-10m bredbeplantningsbælter,som vist påkortbilag
nr. 2.
Beplantningenskalbeståaf en tætbeplantningaf depåstedetnaturligt hjem-
mehørendeløvfældendetræerog buske.

9.4 Eksisterendelevendehegnog beplantningsbælterskal opretholdes,i detom-
fang deter foreneligtmedarealetsudnyttelsetil lokalplanformålet.

9.5 Det skal ved beplantningentilstræbes,at gadekæretoverforpræstegårdenrent
fysiskkommertil at indgå i en helhedmedarealerneinden for lokalplanområ-
det.

9.6 Belysningaf vej-, sti- og parkeringsarealerskal udføresmed en lyspunkthøjde
over terrænpåhøjst7,5 m.
Belysningaf stierskal udføresmed en lyspunkthøjdeover terrænpåhøjst 5 m.
Boidbanebelysningskal udføresunderhensyntagentil områdetsnaboer,med
henblikpå mindstmuligt lysindfald.

9.7 Derkan i lokaiplanensøstlige~skel mod skov og åetablereset 1,8 m højt
trådhegn.

9.8 Mellem sti H-G ogboldbaneretableresbeplantningsbælteri det omfangdeter
foreneligtmedudnyttelsenaf eksisterende/anlagtefodboldbaner.

9.9 Den sydøstligstedel af lokalplanområdet(ca. 80 m) måikke terrænreguleresi
en afstandaf 40 m fra Storåen.Påarealetetablereset 50 m bredtbeplant-
ningsbælte,som nærmestboidbanerneskal beståaf robustlavtvoksendebund-
dækkeog medstigendehøjdemod skovområdet.Derplantesen rækkeegeel-
ler asketræer.

§10
Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse

10.1 Vedprojekteringaf ny bebyggelsei lokalplanoprådetskal der rettesforespørg-
sel til Ejby Kommunevedrørendeeventueltilslutning til et kollektivt varmefor-
syningssystem.Derer forbud mod elopvarmningaf såvelny someksisterende
bebyggelseinden for kollektive varmeforsyningsområder.
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§11
Eventuellemyndighedstilladelser

11.1 Lokalplanensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelserellerdispensationerfra
andremyndighederendkommunalbestyrelsen(for vejanlæg- politiets sam-
tykke).

11.2 Byggearbejdermåikkepåbegyndesførkommunalbestyrelsenharmeddelttilla-
delsei henholdtil byggeloven.

11.3 Virksomhedermåikke etableresindenfor områdetfør kommunalbestyrelsen
harmeddelttilladelsehertil. Tilladelsetil etableringaf virksbmhedkangøres
betingetaf dokumentationfor, at virksomhedenikke vil medføregener,som
overskriderdetnormalefor et boligområde/blandetbolig- og erhvervsområde.

11.4 Matr. nr. 2 ~ og 2 ~ er undergivetlandbrugspligt.Landbrugspligten’skal dog
ikke væretil hinderfor, at arealetbrugestil det i lokalplanenangivneformål.
Landbrugspligtenpåmatr. nr. 2 ~ ønskesophævet.
Ophævelseaflandbrugspligt,ændretanvendelse,samtudstykningaf en land-
brugsejendomforudsættertilladelsefra Strukturdirektoratet
(Jordbrugskommissionen),som i medføraf landbrugslovenkan stille betingel-
ser.

11.5 En del af lokalpianområdeter omfattetafnaturfredningslovenså-byggelinie
(150 m). Ved byggerim.v. inden for detteområdeskal der søgesdispensation.

§12
Servitutter

12.1 Derer tinglyst deklarationom kirkeomgivelsesfredningpå en del af delområde
nr. i (ca. somangivetpå kortbilag nr. 2), hvilket indebærerat der ikkeuden
Fredningsnævnetstilladelsemåbygges,beplantesmedudsigtsødelæggende
beplantningeller iøvrigt forsynesmed nogenformerfor anlæg.

12.2 Denaf kommunalbestyrelsenden 25. marts1987 offentliggjortelokalplan nr.
B 44 ophæves.

12.3 Denaf kommunalbestyrelsenden 17. september1986offentliggjorte lokaiplan
nr. B 45 ophæves,for såvidt angården del, dereromfattetaf nærværendeb-
kalplan B 87.

12.4 Vedrørendeøvrigeservitutter,derhvilerpå lokalplanområdet,henvisestil ej-
endommenesbladei tingbogen.

§ 13
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Dispensation

13.1 Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempel-
seraf lokalplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerden
særligekarakteraf detområde,der søgesskabtved lokalplanen.

13.2 Merevæsentligeafvigelserfra bokaiplanensbestemmelserkan kun gennemfø-
resved tilvejebringelseaf en ny lokalplan.



§14
Vedtagelsespåtegning

14.1 Såledesvedtagetsom forslag,af Ejby kommunalbestyrelse,den 31. august
1995

p.k.

Cla Han
bo~gmester1/

~
‘~. ,4~/L~-~-d~~-

1.-

Cla~sHai~n . I Jø/genR. Knudsen
bc~rgmest~r , kommuneingeniør

14.3 Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseaf denendeligt
vedtagnelokaiplan.
Dato: 27. december1995

Knudsen
kommuneingeniør

14.2 I henholdtil § 27 i planloven~vedtagesforanståendelokalpianendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den 14. december1995

14.4 Tinglysning 27/12-1995



ilag nr. i
Lokàlplan nr. B 87

‘For et offentligt område og et
centerområde i Brenderup Kirkeby

Kærsgård Hgd., Brenderup

‘Brenderup By, Brenderup

.~

Fredskov

Signatur:

.•....... Lokalpiangrænse

‘December 1995 1:3000
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