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FORORD

Nærværende publikation indeholder såvel lokaiplanens bindende be-

stemmelser (benævnt “lokalplanen”) som den redegørelse, der efter

kommuneplanlovens § 20 skal følge lokaiplanen.

0
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REDEGØRELSE

Hvad er en lokaiplan?

En lokalplan er en plan for reguleringen at anvendelse og udform-

ning m.v. at det område, som lokalplanen omfatter.

Lokaiplanen skal udformes inden for de rammer for lokalplanlægnin—

gen, som kommuneplanen indeholder.

Beskrivelse af lokalpianområdet.

gud

0 - 0

senlund
PII!

9~

Lokaiplanområdet er beliggende i Brenderup på et areal, der mod

nord begrænses at Rugårdsvej, landevej 503, imod øst at Bubbelvej,

landevej 617, imod syd af landbrugsarealer og imod vest af et ek-

sisterende boligområde.

Området er på Ca. 7,98 ha. og består på tidspunktet for lokalpla—

nens udarbejdelse at 6,26 ha landbrugsarealer og af et 1,72 ha

stort eksisterende erhvervsområde.
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Lokalpianens formål og indhold.

Formålet med lokalplanen er at udlægge et område i Brenderup til

erhvervsområde til både lokale og regionale erhvervsformål.

Den i kommuneplanloven beskrevne offentlighedsprocedure er endvi-

dere et formål i sig selv.

Lokalplanen indeholder detaillerede bestemmelser om områdets an-

vendelse og udformning, herunder om bebyggelse, beplantning og

vejforhold samt om overførsel til byzone. I lokalplanen henvises

til kortbilaget i 1:2000 bagest.

Lokalplanens forhold til anden planlægning/lovgivning

.

By— og landzoneloven.

Lokalplanområdet er beliggende delvis i landzone, delvis i byzone.

Lokalplanen overfører den i landzone beliggende del at lokalpian—

området til byzone.

Regionplanlægningen.

Regionplan 85 bestemmer, at der kan udlægge lokale erhvervsområder

efter behov “i respekt af regionsplanens øvrige retningslinier”.

Ved “lokale erhvervsområder” påtænkes mindre virksomheder

— der er mere eller mindre snævert tilknyttet til den lokale be-

folkning,

— som består at mindre værksteds— og lagervirksomheder og mindre

industrivirksomheder, der ikke medfører særlige gener i form af

forurening, og

— som består af grunde at en størrelse på max 14500 m2.

I allerede lokaiplanlagte, lokale erhvervsområder er rummeligheden

følgende:

Lokalplan nr. 10 : Ca. 0,38 ha

Lokalplan nr. 30 : Ca. 3,27 ha
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Nærværende lokaiplan er beliggende i et Regionpian 85 skraveret

område. Den ene skravering angiver, at området er et “problemområ—

de for regionale erhvervsområder”. Da denne lokalplan tillige ud—

lægger areal til regionale erhvervsformål til brug for udvidelse

at eksisterende erhvervsvirksomheder, er der lagt op til en dialog

med amtskommunen herom. Den anden skravering angiver, at “byvækst

giver trafikale problemer”. Se endvidere redegørelsens afsnit om

vej forhold.

Kommuneplanen

I kommuneplanens afsnit 3 om rammer for lokalpianlægningen er b—

kalplanområdet benævnt område E.3.1, og bestemmelserne heri er

følgende:

Område E.3.1

a. Den del af området, der ligger inden for byggelinierne hørende

til den fremtidige, nye vejforbindelse Brenderup—Holse st. må

først bokalpianlægges, hvis/når vejprojektet opgives.

b. Den del af området, der er beliggende i landzone, overføres til

byzone.

c. Området udlægges til lokale erhvervsformål. Der må endvidere e—

tableres service— og forretningsvirksomhed, som er en del at de

pågældende erhvervsvirksomheder ( dog ikke handel med dagligva—

rer) og en bolig (bestyrer—, portnerbolig eller lign.) i til-

knytning til den enkelte virksomhed.

d. Der må kun opføres/indrettes virksomheder eller anlæg, som ikke

medfører særlige gener i form at forurening.

e. Grunde må ikke udstykkes med et areal, der er større end 3500

m2.

f. Højst 33% af den enkelte ejendoms grundareal må bebygges.

g. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige

2 m3 pr. m2 grundareal.
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h. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terræn, dog må en-

kelte bygningsdele, såsom skorstenene, antenner og lign, opfø-

res i en større højde.

i. Sideløbende med områdets etapevise ibrugtagning skal der etab-

leres beplantningsbælter.

I tillæg nr. 9 til Kommuneplan 814 ændres områdegrænsen for område

E.3.1, således at dette udvides, bestemmelserne ændres således, at

der både udlægges et areal til lokale erhvervsformål og et nærmere

angivet areal til regionale erhvervsformål, og maximumgrænsen for

udstykning at grunde til lokale erhvervsformål hæves til 14500 m2.

Spildevandsplanen

Lokaiplanområdet er beliggende således, at en tilslutning til

spildevandsnettet kan udføres. Afledningen at kloak og regnvand

vil ske i et fællessystem og ført til renseanlægget i Brenderup.

Delvarmeplanen.

Delvarmeplanen omfatter ikke området men der vil evt, være mulig-

hed for tilslutning til naturgasnettet.

Landbrugsloven.

Lokalpianområdet omfatter arealer, der er pålagt landbrugspligten.

Landbrugspligten ophæves at landbrugsministeriet i forbindelse med

udstykning, hvorved der evt, vil blive stillet nogle betingelser.

Arealet skal dyrkes landbrugsmæssigt, indtil udstykningen i par—

celler finder sted.

Vejforhold, matrikulære forhold.

Projektet for en ny vejforlægning Brenderup—Holse st. er opgivet,

og den på de berørte ejendomme lyste deklaration om byggeliniebe—

stemmelser er aflyst den 19. november 1986. Herved er nærværende

bokalplan gjort mulig.
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På kortbilaget er vist, hvordan området agtes vejbetjent. Adgangen

til området skal ske ad kommunevej nr. 205, der udmunder i Ru—

gårdsvej, landevej 503, samt ad de eksisterende overkørsler til

Rugårdsvej fra matrikel nr. 21 al, 21 ai og 21 af.

Udstykning at området vil ske løbende. En parcel er forbeholdt

langtidsparkering at lastvogne.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget at kommunalbestyrelsen, må

de ejendomme, der er omtattet, ikke udnyttes på en måde, der kan

foregribe indholdet at den endelige plan.

Der gælder efter kommuneplanlovens § 22 et midlertidigt forbud mod

udstykning, bebyggelse og ændring at anvendelse.

Den eksisterende, lovlige anvendelse at ejendommene kan fortsætte

som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen

tor forslagets offentliggørelse den 13—5—87, og indtil forslaget

er endeligt vedtaget at kommunalbestyrelsen, dog ikke længere end

til den 13—5—88. Der er dog nogle undtagelsesbestemmelser i lovens

§ 22 stk. 2.

Fristen tor fremsættelse at indsigelser og ændringsforslag.

I overensstemmelse med kommuneplanlovens § 2~4 har kommunalbesty-

relsen fastsat en frist på mindst 8 uger for fremsættelse at ind-

sigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget.

SÅDANNE INDSIGELSER ELLER ÆNDRINGSFORSLAGSKAL VÆREKOMMUNENI

HÆNDESENEST DEN 8. juli 1987

Når fristen er udløbet, skal kommunalbestyrelsen igen behandle

forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/el-

ler ændringsforslag bliver taget med i denne behandling.
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Er der ikke kommet indsigelser, kan kommunalbestyrelsen vedtage

forslaget endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsfor-

slag, kan vedtagelsen tidligst ske 14 uger efter udløbet at indsi—

gelsesf risten.

Lokalplanens retsvirkninger.

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggør-

else at lokalplanen må ejendomme, der er omfattet at planen, i—

følge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i ø—

vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den

eksisterende, lovlige anvendelse at en ejendom kan fortsætte

som hidtil. Lokalplanen medfØrer heller ikke i sig selv krav om

etablering at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsent-

lige lempelser at lokalplanens bestemmelser under forudsætning

at, at det ikke ændrer den særlige karakter at det område, der

søges skabt (eller fastholdt) ved lokal planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres

ved tilvejebringelse at en ny lokalpian.

2. Retsvirkningen at, at et areal overføres til byzone, er, at der

skal betales frigØrelsesafgift efter reglerne i lovbekendtgø-

relse nr. 1450 at 6. august 1982 om frigørelsesafgift m.v. at

fast ejendom.

3. Kommuneplanlovens § 314 fastlægger følgende retsvirkninger at en

lokalplan:

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører

private, eller private rettigheder over fast ejendom, når eks—

propriationen vil være at væsentlig betydning for virkeliggø—

relsen at en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Ved ekspropriation til erhvervelse at ejendomsret bortfalder

alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet be-

stemmes i det enkelte tilfælde.
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En ekspropriationsbeslutning kan påklages til Miljøministeren.

Klagen skal være indgivet inden 14 uger fra beslutningens med-

delelse. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Mil—

jøministeren bestemmer andet.

14. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er

utorenelige med lokalplanen, tortrænges at denne. (Andre priva-

te servitutter kan eksproprieres, når det vil være at væsentlig

betydning for virkeliggØrelsen at planen, jtr.oventor).



10

LOKALPLAN NR. B 51

Der henvises til kortbilaget bagest.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 at 26. juni 1975)

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 stk. i nævn-

te område:

§ 1 Formål

i. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at et areal

kan anvendes til erhvervstormål, samt at fastlægge bestemmelser

om bebyggelse, beplantning, vejtorhold m.v.

§ 2 Område og zonestatus.

1. Lokalpianen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter ma—

trikel nr. 13 k, 13 i, 13 rn, 13 n, 13 0 samt del at matrikel

nr. 12 a, og 16 h Brenderup by, Brenderup, og matrikel nr. 9 f,

21 at, 21 ai, 21 an, 21 al Skovs—Højrup by, Brenderup, samt

alle parceller, der efter den 27—3—1987 udstykkes fra de

ovennævnte ej endomme.

2. Den del at lokaiplanområdet, der den 27—3—1987 udgøres at ma—

trikel nr. 13 k, 13 i, 13 rn, 13 n, 13 o samt dele at matrikel

nr. 12 a, 16 h, Brenderup by, Brenderup, og matrikel nr. 9 f

Skovs—Højrup by, Brenderup, overføres til byzone. Den øvrige

del at lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse.

1. Området må kun anvendes til lokale erhvervstormål (lettere in-

dustri, værkstedsvirksomhed samt entreprenør— og oplagsvirksom—

hed),som ikke medfører særlige gener i form at forurening. Dog

må det på kortbilaget med raster fremhævede areal kun anvendes

til regionale erhvervstormål i form at arealer, herunder udvi—

delsesareal for eksisterende erhvervsvirksomheder.
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2. Der må endvidere i området etableres service— og forretnings—

virksomhed, som er en del at de pågældende erhvervsvirksomhed-

er. Der må dog ikke ske handel med dagligvarer.

3. Der må ikke opføres nogen bolig og eksisterende bebyggelse må

ikke tages i brug til boligtormål.

14• Der må placeres en lastbilholdeplads som vist på kortbilaget.

§ 14 Matrikulære forhold.

i. Udstykning at området vil ske løbende afhængigt at de enkelte

virksomheders arealbehov. Udstykningen at området kan t. eks.

ske som vist på kortbilaget. Ved udstykning skal der fremkomme

hjørneatskæringer som vist på kortbilaget.

2. Grunde inden tor det lokale erhvervsområde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre end 2000 m2 eller større end 14500

m2.

3. Grunde inden tor det regionale erhvervsområde må ikke udstykkes

med et areal, der er mindre end 2000 m2.

14. Grunde må ikke udstykkes med en tacadebredde, der er under 30

m.

§ 5 Vejtorhold.

i. Adgang til området skal ske fra Rugårdsvej ad kommunevej nr.

205 som vist på kortbilaget.

2. De på kortbilaget viste veje anlægges I en bredde at 12 m med 8
m brede kørebaner og med 2 m brede rabatter.

3. Ved tilslutning at kommunevej nr. 205 til landevej nr. 503, Ru—

gårdsvej og i krydset Rugårdsvej Bubbelvej er der tinglyst o—

vers igtslinier.



12

II. På de på kortbilaget viste oversigtsarealer må der ikke fore-

findes genstande eller beplantning at en større højde end 0,8

m. over terræn. Undtagelser herfra er sne.

5. Der er i medfØr at lovgivningen om offentlige veje særlige ad—

gangsbestemmelser langs Rugårdsvej, landevej 503.

§ 6 Ledningsanlæg.

i. El—ledninger skal fremføres som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering.

1. Højst 140% at den enkelte ejendoms grundareal må bebygges.

2. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige

2 m3 pr m2 grundareal.

3. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terræn.

14. Der må ikke opføres bebyggelse inden tor de tinglyste byggeli—

nier langs Rugårdsvej og Bubbelvej. Der er tinglyst en byggeli—

nie langs Rugårdsvej og Bubbelvej i en afstand at 10 m fra den-

nes vejmidte. Såfremt der er tale om højdetorskelle, skal denne

afstand tillægges 1,5 x højdetorskellen + i m, dog er byggeli—

nien 15 m + nævnte tillæg langs de nærmeste 60 m at Rugårdsvej

regnet fra Bubbelvej.

5. Der må ikke opføres bebyggelse inden for en afstand at 5 m fra

skel mod vejene nævnt i § 5 stk. 2.

§ 8 Bebyggelsens ydre tremtræden.

i. Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbesty-

relsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
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2. Til udvendige bygningssider samt tagtlader må ikke anvendes

blanke materialer eller materialer, som efter kommunalbestyrel-

sens skøn på anden måde virker reklekterende eller skæmmende.

§ 9 Ubebyggede arealer.

1. Belysning at vejarealer må kun udføres med en lyspunkthøjde o—

ver terræn på højst 8 m.

2. Belysningen at parkeringspladser og udendørs arbejdspladsområ—

der må kun udføres med en lyspunkthøjde over terræn på højst 5

m.

3. Der udlægges areal til beplantningsbælter på 8 m. langs Bubbel—

vej og Rugårdsvej samt langs områdets begrænsning mod syd og

vest på henholdsvis 5 og 8 m som vist på kortbilaget. Beplant—

ningsbælterne skal være tætte og bestå at såvel træer som bu-

ske. Vedligeholdelse at beplantningsbælterne foretages at de

enkelte erhvervsvirksomheder.

4. Der udlægges areal til i m brede beplantningsbælter på ejendom-

mene langs områdets Interne veje. Disse beplantningsbælter skal

bestå at en række at løvtræer (f.eks. søjleeg) med en indbyrdes

afstand på højst 10 m med en bundbeplantning at buske.

5. Ubebyggede arealer Iøvrigt skal ved beplantning, betæstelse el-

ler lignende gives et ordenligt udseende, ligesom der skal være

en passende orden ved oplagring at materialer og lignende. Ra—

batter langs veje og beplantningsbælter må ikke bruges til op—

lagsplads.

6. Kommunalbestyrelsen henstiller, at der iøvrigt plantes træer i

den omfang, dette overhovedet er muligt.
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§ 10 Forudsætning tor ibrugtagen at ny bebyggelse.

1. De i § 9 stk. 3 og 14 nævnte beplantsbælter skal etableres se-

nest et år efter, at ny bebyggelse tages i brug. Bestemmelsen

vedrører kun den del at beplantningsbælterne, der ligger ud

tor/på den erhvervsejendom, hvorpå den pågældende bebyggelse

agtes taget i brug.

2. Ved projektering at ny bebyggelse i området skal der rettes fo-

respørgsel til Ejby kommune vedrørende evt, tilslutning til et

kollektivt varmetorsyningssystem.

§ ii Grundejerforening.

i. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt tor

samtlige ejere at ejendomme inden for lokalplanens område.

2. Grundejertoreningen skal oprettes senest, når kommunalbestyrel-

sen kræver det.

3. Grundejertoreningen skal udføre de opgaver, som i medfør at

kommuneplanloven og anden lovgivning kan henlægges til grunde—

j erforeningen.

4. Grundejertoreningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes

at kommunalbestyrelsen.

§ 12 Eventuelle myndighedstilladelser.

i. Ejendommene matrikel nr. 12 a, 13 a og ii b er undergivet land—

brugspligt. Landbrugspligten skal dog Ikke være til hinder tor,

at kommunen kan tillade at arealet bruges til det i lokalplanen

angivne formål.

(Ophævelse at landbrugspligten sker i forbindelse med land—

brugsministeriets godkendelse at udstykning).
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2. I et bilag til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 er nævnt hvil-

ke virksomheder, der kræver godkendelse I henhold til lovens

kapitel 5, og hvilke virksomheder, der ikke kræver denne god-

kendelse, såfremt de anlægges i overensstemmelse med en gyldig

lokalplan, der udlægges til erhvervsvirksomhed.

For førstnævnte virksomhedstyper gælder det, at disse ikke må

etableres, og at eksisterende virksomheder ikke må udvides el-

ler ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som

indebærer torøget belastning at omgivelserne, før etableringen,

udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til miljøbe—

skyttelseslovens bestemmelser.

For sidstnævnte virksomhedstyper gælder det, at en udvidelse

eller ændring kan bevirke, at der skal søges godkendelse for

virksomheden som helhed, såfremt udvidelsen eller ændringen vil

medføre en overskridelse at de “for enkelte virksomhedstyper

fastsatte kvantitative grænser”

3. Bygge— og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, tør kommunalbesty-

relsen har meddelt tilladelse i henhold til byggeloven.

14. Overkørsler til vejene i området må ikke et~bleres, før kommu-

nalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter vejloven.
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i

Vedtagelsespåtegninger.

Forslaget til denne lokalplan blev vedtaget at Ejby kommunalbesty—

relse den 6 /5 1987

Ove Andersen

P. k. v.

2

borgmester Jørgen Knudsen

kommuneingeniør

borgmester

Ændringer i forhold til forslaget:

Jørgen Knudsen

kommuneingeniør

- Der må ingen adgang ske fra Bubbelvej, men kun ad eksisterende adgang fra

Rug årdsvej.

- I området må ske detailhandel i forbindelse med virksomheden.
3.
Den endeligt vedtagne lokalpian blev offentligt bekendtgjort den

Lokaiplanen blev vedtaget endeligt at Ejby kommunalbestyrelse den

9/9 19 87

P. k. v.

Ove Andersen

23/9 19 87



EJBYKOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Erhve rvs rådet

Algade 6

Rådhuset,5592 Ejby. Tlf. 64461370
Telefa.~: 64462324
Anlægsvej
Lokal:
Abningstid: 10.00-12.30
Torsdag tillige 15.00-16.30. Fredag 10.00-12.00
Telefonekspedition:
Mandag-onsdag 8.00-16.00
Torsdag8.00-17.00.Fredag 8.00-12.30
Middagsiukningmandag-torsdag 12.30-13.30
Giro: 9043535.

5592 Ejby

dato

31. jan. 1990

j.nr.

01.02. 05P16

skrevet af

ES/SH

Deres j .nr.

. Vedrørende tilladeligt bebygget areal som procent af grundarealet

samt tilladeligt bygningsrumfang i. m3 pr. rn2 grundareal for er-

hvervsområder.

Ved skrivelse af 15. november 1989, anbefaler Erhvervsrådet blandt

andet, at samtlige erhvervsområder i Ejby Kommune har en konkur—

rencedygtig bebyggelsesprocent.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 25. januar 1990, fastlagt føl-

gende rammebesternmelser for lokaiplaner ved en kommende revision

af Kommuneplan 824 eller ved udarbejdelse af tillæg til samme plan:

i.
Fritliggende erhvervsområder:

Bebygget areal som procent af grundarealet: 50%

Bygningsrumfang i rn3 pr. m2 grundareal: 3 m3.

2. øvrige erhvervsområder, incl. enkeltv~rkomheder:

Bebygget areal som procent af grundarealet: 240%

Bygningsrumfang i m3 pr. ni2 grundareal: 2,5 m3

i samme rn~debesluttede kommunalbestyrelsen, at ovennævnte ramme—

bestemmelser danner grundlag ved behandling af dispensationsansøg—

ninger i konkrete sager, hvor der er udarbejdet lokalplan, idet

det ikke er hensigten, at udarbejde nye lokalplaner hvor der er en

gældende lokalplan.

.1. Fortegnelse over lokalplaner for erhvervsområder med eksisterende

bestemmelser og de nu vedtagne rarnrnebestemmelser påført vedlægges.

fled venlig hilsen

Ørgen Knuasen

kommuneingen~Ør Erik Sørensen

ingeniør
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