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Lidt om lokaiplaner og deres virkninger

På denne side fortælles lidt om, hvad en lokaiplan er, og hvilken

betydning den har for grundejere og beboere m.fl.. Den, der i for-

vejen kender til lokaiplaner, kan springe denne side over ogalene

læse de følgende sider, der handler om selve lokalpianen og dens

indhold. - -

Hvorfor udarbejdes en lokalpian? Hvad er e~ lokalpian?

I kommüneplanloven er det bestemt, at der skal udarbejdes en b—

kaiplan, når man ønsker at gennemføre udstykninger af et vist om—

fang, og når der skal gennemføres større bygge— og anlægsarbejder.

Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositibner får en rime-

lig udforrhning, og at der bliver god sammenhæng med allerede ek-

sisterende bebyggelse og anlæg samt med kommunens pläner iøvrtgt.

I en bokaiplan, som kommunalbestyrelsen altså er forpligtet til at

udarbejde — eventuelt i samarbejde med en by~herre eller a~den in—

teres~eret part — kan man fastlægge de fremtidige forhold meget

detaljeret. En bokalpian kan f. eks. 1nd~holde bestemmelser om,

hvad et område skal benyttes til, hvor store de enkelte parceller

skal være, hvordan vej— og stisystemer skal udformes, hvordan be-

byggelsen skal udformes og hvilket omfang den må have, hvorledes

friarealerne skal tilrettelægges, hvordan tekniske anlæg skal ud-

formes og placeres — og en lang række andre forhold. Lokaiplanen

behøver ikke i alle tilfælde være så detaljeret, men hvor der er

behov for det, kan man således meget nøje fastlægge kvarterets

fremtidige benyttelse og udseende.

Lokalplanen skal behandles efter en bestemt fremgangsmåde, der er

fastsat i kommuneplanloven. Bl.a. skal offentigheden — ikke mindst

ejere og lejere i det område, der berØres af lokalpianen — have

adgang til at tage stilling til planen og fremkomme med eventuelle

indsigelser og ændringsforslag. Når lokalpianen er endeligt be-

handlet af kommunalbestyrelsen, og der eventuelt er foretaget ænd-

ringer efter forslag fra befolkningen, fra amtskommunen eller fra

andre myndigheder, vedtages lokalplanen endeligt af kommunalbesty-

relsen.
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Den er hermed bindende for ~e enkelte grundejere .m.fl. Planen

bliver desuden tinglyst på hver enkelt ejendom idet område,

planen omfatter. ~J1an,opnår .de~ied sikkerhed for, at planen er

kendt af de berørte parter, og at den fremtidige udvikling i kvar—

~eret også i virkeligheden forløber i.overensstemmelse..medplanen.

Lokalpianen udarbejdes dog ikke blot, fordi det er en fremgangsmå—

de,kommunen efter loven er forpligtet til at følge. I-Ian bØrvære

- opmærksom på, at planen først.og fremmest er et pianlægningsred—

skab, der er af værdi for den erikelte.beboer i området. Planen

skal bl.a.. sikre~, atder ppstAr harmoniske bebyggelsesfor1~old, og

den skal på samme tid sikre den enkelte beboer de fr~est mulige

vilkår samtidig med atyde I~arn beskyttelse mod, atnaboensudfol—

delser udvikler sig til gener. Dette betyder i praksis, atman,

når man udarbejder planen, må. sØge.~at finde det balancepunkt, hvor

de begrænsninger, der pålægges. d~nenk~lte, føles rimelige, rordi

de også har karakter af besky~tel~sforanstaltningermod en,uØns—

ket pdvikling. i~ kvarteret. - • . .

Ligesom en lokalpian er et nØdv~nd~gt~iddel,hvor.der~skal.plan—

lægges helt nye kvarterer, kan den være v~dif~ldi~ailerede ek-

sisterende byområder — hvad en~en planen skal sikre ge~nemf~reise

: af større ændringer., elJe~den blot skaj. sikre, a~alle de.mang~e
småændringer dertil stadighed s~-zer~, foregår på en. harmoi~isk.m.åde.

-1

Hvilke virkninger har bokaiplanen? .-. -

- i •~~• •- — ..:~. -

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af.~communalbes~y—

relsen, gælder nogle midlertidige retsvirknlnger, og når lokaipla—

nen er endeligt vedtaget, indtræder lokalplanens varige retsvirk—

ninger.

De midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt ved-

taget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af

forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet

at den endelige plan. Der gælder således et midlertidigt forbud

mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen (kommuneplan—

lovens §~22). Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommene

kan derimod fortsættes som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er

udi~bet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af

en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
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En f~rudsætning herfor er,at kd~imuneplanlovens bester~elser om

mind~te grundstØrrel~e, om maksimal bebyggelsesprocent og om

maksimal bebyggelseshøjde og etag’eantaI overholaes. Disse -.

• midlertidige rets~iirkninger gælder fra datöen for forslagets

offentlig~Ør~ise,’og indtil forslaget er endeligt vedtagét, dog

højst indti~. ~t år efter offentliggørelsen. - .. - -

:Lokalpla~nsva~4ige retsvirkhinger: Efter kommunalb~styrelsehs en—

deli~e vedtagelse ogoff~ntligg~relse~’af lokalpl~nën, må éjendom—

me, der er:omfattet af planên, ifølge kommu~planlovens~ 31 kun

udsty1~kes, bebygges eller i ~irigt anvendês i over~’ensstemmelse

fr~ed pIanens bestemrhelser. . -

Den eksist~rende, lovlige ative~ide1se af’en ejendofn k~ fortsætte

soni hidtil. Lokalplane~n~ed~re~ heller ikke i sig selv krav om e—

~ablering af de anlæg m.v., de~ ~r indeholdt i planen.- - -

Kommunalbestyrelsen kanrneddel~dis~ensatioii for rriindre’~sentl1ge

l~mpelser af lokalplanens’ b tem~l~er, ünder fo~udsætning~af,at

det. ikke ændrer den særlige karakter af det ~mråde, dersØ~es

~:skabt.eller fastholdt Ved lokal~ianen.~ :~ . -. . .

~Iere væsentlige afvigelser fra~iokalplanen kan kungennerrfføres ved

t1lvejebringel~e af en ny lokalpian. . .. - ‘-.

~ vIl h~e den konsekven~, at stærkt ~t~Øjende virksomheder ikke

i~an et~bJ~res ±området, l.i~esôm det~ kan væ~ n~~vendigt at: be~-

grænse støjende udendØrsaktiviteter.

Den eksisterende anvendelse af are~lërne er hovedsagelig lager—

virksomhed og fremtidigt forvents området udnyttet til ikke stØ—

- ~endevir1~somhed. - . - .-

— ~ - . . . .• . - - ~ • - - -.
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2.Lokalplanredegørelsen.

Lokalplanredegø~elsen.giver en beskrivelse af de. eksister~ende for—

hold, af lokalplanens formål og indhold samt. dens forventede virk—

- ninger— og af forholdet tij. anden planlægning.

Denne del skal orientere grundejere, lejere og a~re interesserede

parter om den planlagte udvikling. - -- . -

Tidligere Hønnerupi-iostfabr~k — De nuværende forhold.

Den ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget rummer en del

bygninger, der tidligere har været anvendt ti]. mostfabrik. Bebyg-

gelsen omfatter Ca. 2600 m2 bygninger og står i dag delvist tom.

Planens formål og indhold.

En del af det eksisterende bygningsareal henstår uudnyttet. Denne

lokalplan skal skabe mulighed for umiddelbar erhvervsmæssig anven-

delse af bygningerne og fastlægger~ hvilke virksomheder, der skal

kunne- etableres.

Endvidere er der anført bestemmelser, der skal være gældende for

eventuelle tilbygninger og nybygninger indenfor lokalplanområdet.

Lokalplariens forhold til anden planlægning.

Arealet er beliggende i. landzone og er ikke omfattet af nogen by—

plapvedtægt eller lokalplan. Kommuneplanens rammer for lokalplan—

planlægning omfatter ikke det aktuelle areal, hvorfor der samtidig

med dette lokalplanforslag er udarbe.jdet et forslag til tillæg til

kommuneplanen.

Området er ikke planlagt kloakeret i kommunens splldevandsplan.



Lokalplanens virkninger.

—7 —

Ved etablering af ny virksomhed i området vil miljølovens bestem—

melserfin~e anvendelse~. D.v.s. at ved af~Ørelser i h.t. miljØlo—

-~~envil de~r bliv~ taget udgangspunkt i de til enhver tid gældende

vejledende bestemmèlser~ udgivet af~II1ljØstyrelsen. Herunder kan

&plyses vedrØr~ndest~jforhdld, àt der må påregnes at stØjvilkår

for boliger i det åbne land skal overholdes ved de nærn~este~àli—

ger på matr. nr. 24 h og 24 d Hønnerup by, Gelsted. -

‘-

-~

- -.~ ~
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Lokaiplan nr. G 68 for et erhvervsområde i HØnnerup.

I henhold til kommuneplanloven fastsættes•herved følgende bestem-

melse fo~ det i § 2 nævnte område:

§ i Lokai2lanens formål

1.1 - Lokai~lanenhar til formål at ~si1~re at det af planen omfat—

- tede område anvendes til lettere-industri— og værkstedsvirk—

- somhed eller lagervirksomhed.

Planen skal endv1der~sikre, at bebyggelse.og anlæg på områ—

- det udformes og anvendes på en i forhold til omgivelserne

harmonisk måde.

§ 2 _Områdets afgrænsnlng og

2.1 Lokaiplanen afgrænsessom vist på vedhæftedekort og omfat-

ter:

matr. nr. 24 f og 24~Hønnerup by, Gelsted - --

s~mt~lle parceller, der efter 1/9 1990 udstykkes fra disse

matr. nre..

Området er beliggene i landzone og overfØres - ti. byzone.

§ 3~ Områdéts anend~l~ -. --

3.1 Området må kun anvendes til e~hve’~vsfor~mal (vandvæ~k, lette-

re industri— ogværks.tedsvlrksomhed samt lagervirksomhed)

3.2 Der må inden for området kun ud~ves virksomhed, som ikke i

væsentlig grad medfører gener i form af ~ luftforurening

eller - lugt. - -- -. - - -- - -

Virksomhed~rne skal overholde 1-liljøstyrelsens t&.l enhver tid

gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. (De

for tiden gældende værdier er angivet i note nedenfor).
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3.3 Der må inden for området ikke etableres virksomheder, der

afleder spildevand fra produktionen. - - -

§ ~I Bebyggelsen-s omfang og placer1n~ -

4.l Bebyggel~esprocentenmålkkê overstige ~40 for området som

helhed. - -

~4.2 Bygningernes rumfang må ikke overst-ige 2,5r!i3/m2 grundareal.

Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen som er’ over

-. ~ - færdlgt terræn, herunder kviste~frernspririg og skorstene

- m.v.. -

4.3 ~L~tet pu~ktaf en bygnings yd~rv~geller tagflade

hævet mere end 8,5 ni ove~terræn. -- - - -

Undtaget herfra er ddg følgende: -

Siloer og elevatortårne med et tværsnit på mindre

må opføres med en~-hØj-d-e---påmaksimalt 3-0 -rn. -

- Antenner og skorstene måopfØres med større højde.

§ 5 Bebyggelsensydre

5.1 Til udvendige bygnings~ider og tagflader må ikke anvendes

materialer som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæm—

- mende -

5.2~ -Blanke ~g ~eflekterende t~gflad~ér’rnå1~keanver~des.

§ 6 Myndighedstilladelser I henhold til gældende lovgivning.

6.1 Uanset foranstående bestemmelsermå der ikke foretages æn—

d~In~er~f eksistèrende~lovlige ~orhà~d, sôm~ræver~iiia—

-. - delser eftérgæidende lovgivning f~ disse~rii~dhentet.

7 Påtalerét - - - - - -

7.1 Påtalerët ifølge nuværende lokalplan bai~’aléne ~jby kommu—

~al bestj else

må være

end 50 m2
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NOTE vedrørende stØjforhold: .. --

De for ti-den gældende vejledende stØjgrænser som e-rhvervsom—

råder skal kunne overholde er følgende, afhængigt af ugedag

og tidspunkt: -

I erhvervsområder med forbud mod opførelse af boliger

60/60/60 dB(A)

Ved boliger i det åbne land

55/45/240 dB(-k)
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§8 - Vedtagelsespåtegninger

~~~F:6i For~laget --t-il ~denne l-ôkalplari bl-ev- -vedtaget af ~jb~y Kommu—

-~ - nalbestyrelse~den -25. bktobéP- 1990.

Ove Andersen

borgmester ~ørgen l~nudsen

kommuneingeniør

8.2 I henhold til kommun.epl.anlov.ens § 27 blev lokalplanen- vedta-

get endeligt af Ejby Kommunalbestyrelse den 20. juni 1991.

P.k.v.

Ove Andersen

borgmester

Ændringer i forhold til -forslaget:
Tilføjelse til punkt 3.2:

Virksomhederne skal overholde Miljøstyrelsens

~vejledende grænseværdierfor virksomhedsstøj.

værdier er angivet i note nedenfor).

~førgen Knudsen

~~upeinge~gen ~

PETER L~EMSHANSEN
INGE~Iø~

til enhver tid gældende

(De for tiden gældende
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8.3 Den endeligt vedtagne lokalplan blé-v offentligt

den 17. juli 1991.

bekend~gjort
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.~8.3 Den endeligt vedtagne lokaiplan blev offentligt bekendtgjort

den 17. juli 1991. -

T

O’.O9~1 OO74~-O
RETTEN M~DDELEARI
LY5T./)~ ~2, 2.1 4a~fli6h’.c~j.~

Hanne HansenoaSS.
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Signatur:
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.....••• Lokalpiangrænse

Kortbilag nr. i
Lokalpian nr. G 68
Erhvervsområde i Honnerup
Honnerup by, Gelsted

August 1990 1:4000


