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PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 1, EJBY KOMMUNE

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

§ 1.
BYPLANVEDTÆGTENSOMRÅDE

Stk. 1. Områdetbegrænsessomvist medkraftig sort linie på ved-
hæftedekortbilag og omfatter følgendematr. nr.: ~ 3de, 3dx, 3d0,
3gi 3he og 3hf samtdel af mavr. nr 3hæ og 3cg alle af Ejby by, Ejby

sogn, Vends herred.

§ 2.
OMRÅDETS ANVENDELSE

Stk. 1. Byplanområdetforheholdestil offentlige formål (idræts-
anlæg,sportshaller,skolesamtFalck-Zonen).

Stk. 2. Fællesbestemmelserfor det öffentligeområ~de.
a. Der må inden for områdetikke -udøvesnogenart af virksomhed,

sbm ved:støv, røg, lugt, støj, rystelsereller ved sit udseendeeller
på anden mådeefter kommmunalbestyrelsensskøner til ulempe
for de omboende.

b. Ejendommenemå iøvrigt ikke benyttes til nogen form for er-
hv•ervsvirksomhed.(Dèr~må dog i forl~indelsemed sportshaller
o. 1. indrettescafeteriao. 1.). Der må såledesikke på ejendommene
indrettesbebyggelsetil eller udø~shandels-,vognmands-,fabriks-,
værksteds-eller oplagsvirksomhed,ligesom der ikke må indrettes
pensionatereller klublejligheder eller drives andenlignendeform
for erhvervsmæssigudlejning.



§ 3.
VEJFORHOLD

Stk. i. Der udlæggesareal vil følgen-denye veje og stier med ret-

ning og beliggenhedsom vist på vedhæftedekortbilag:
Vejen A-B i en breddeaf 10 m.
Stien C-D i en breddeaf 5 m.
øvrigestier i en breddeaf 2 m.

Stk. 2. Der udlæggesareal til parkeringspladssom vist på vedhæf-
tedekortbilag.

§ 4.
UDSTYKNINGER

Stk. i. Udstykningermå kun foretagesefter de retningslinier,som
fremgåraf vedhæftedekortbilag.

§ 5.
BEBYGGELSENSOMFANG OG PLACERING

Stk. 1. Der må inden for området kun opføres bebyggelsertil
idrætsformålog offentlige formål.

Stk. 2. Intet punkt af en bygningsydervægeller tagfiademå gives
en højde, der overstiger10 m over terræn (niveauplan)målt efter
reglernei byggelovgivningen,og bygningermå iøvrigt ikke opføres
med mereend 1-2 etager.

§ 6.
BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN

Stk. i. Skiltning og reklamreringpå ejendommenemå kun fin-de
sted med kommunalbestyrelsenssærligetilladelse og i hvert enkelt
tilfælde i det efter kommunalbestyrelsensskøn sædvanligeomfang
for virksomhederaf denpågældendeart.

Stk. 2. Blanke eller reflekterendetagmaterialermå ikke anvendes.
Stk. 3. Til udvendigebygningssidermå ikke anvendesmaterialer,

som efter kommunalbestyrelsensskønvirk-er skæmmende.
Stk. 4. Medmindre andetgodkendesaf kommunalbestyrelsenmå

udvendigebygningssider,herundertageog sokler, kun fremtrædei
farver dannetaf hvidt, sort eller jordfarverne(okker,terra de sienna,
umbra, engelsk-rødt,dodenkop)eller disse sidstnævntefarversblan-



ding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer,skodder,
sokler o. lign, mindre bygningsdelekan dog også andre farver an-
vendes.

§ 7.
BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE

Førnogetbyggeripåbegyndesellerenejendomshidtidige anvendelse
ændres,skal der, medmindrekommunalbestyrelsenansøgesom god-
kendelsei henhold til byggelovgivningen,forelæggeskommunalbe-
styrelsentegningerder viser grundenog densomgivelsersamtbyg-
ningernesbeliggenhedpå grundenog deresstørrelse,form og indret-
ning, ligesom den påtænkteanvendelseaf bygningerneog grunden

skal oplyses,såledesat kommunalbestyrelsenkan påseoverensstem-
melsenmedbyplanvedtægten.

§ 8.
EKSISTERENDEBEBYGGELSE

Nærværendebyplanvedtægterikke til hinderfor bibeholdelseaf den
eksisterendelovlige bebyggelseeller for fortsættelseaf denhidtil lov-
ligt gjorte brug af en ejendom.Udvidelseved om- eller tilbygning
eller ~brugtagentil andenanvendelsei strid medbyplanvedtægtens

bestemmelsermå ikke finde sted.

§ 9.
PÅTALERET

Påtaleretifølge nærværendebyplanvedtægthar aleneEjby kom-

munalbestyrelse.

§ 10.
DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I

BYPLANVEDTÆGTEN

Mindre betydendelempelseraf bestemmelsernei nærværendeby-
planvedtægtkan indrømmesaf kommunalbestyrelsen,såfremtkarak-
terenaf detkvarter, sombyplanensøgerat skabeeller fastholdeikke
dervedændres.Ændringeri byplanvedtægtenkan ske efter kommu.
nalbestyrelsensvedtagelseog med Miljøministerietsgodkendelseefter
reglerneom vedtagelseog godkendelseaf nye byplaner.



Såledesvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelse.

Ejby, den 5. maj 1975.
Carl Olsen,

borgmester

ii. kt. j. nr. P 440/7/5-2
Foranståendebyplanvedtægtgodkendesi medføraf § i i lov om

bypianer(-lovbekendtgørelsenr. 63 af 20. februar1970, jfr. miljømi-
nisterietsbekendtgørelsenr. 541 af 27. oktober i975).

Planstyrelsend. 20. august1976.
P.D.V.

Lars U. Wandel,
fuldm.




