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FORORD

Nærværendep±likation indeholder såvel lokaiplanensbindendebest~rrr~lser

(benævnt“lokalpianen”) som den redegørelse, der efter kommeplanlovens S 20

skal ledsagelokaiplanen.
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Hvad er en lokaiplan?

REDEGØRELSE

En lokaiplan er en plan for reguleringen af anvendelseog udformning m.v. af

det område, san lokalpianen omfatter.

Lokaiplanen skal udformes inden for de rairrrer for lokalpianlægningen, san kan—

rnuneplanenindeholder.

Beskrivelse af lokalpianområdet.

ind

Qnrådet ligger i den sydlige del af Brenderupby, vest for Bryggervej.
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Lokaiplanområdeter på 0,23 ha.
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Lokaiplanens formål.

Formålet rred lokalplanen er at ændrebyzone-områdets status fra parcelhus og

dobbeithuseområdetil tæt lav boligområde og at få en del af landzoneanrådet

overført til byzone saint at give mulighed for at indrette dette til tæt lav bo-

ligområde.

Lokalplanen er at opfatte som et til læg til lokalpian nr. B 45. Hensigtenmed

nærværendelokalplan er at gennemføreet planlagt boligbyggeri for Arbejdernes

Boligselskab i Ejby afd. 9. Den planlagte bebyggelseomfatter indretning af 2

stk. boliger i ekst. hus samt opførelse af 8 stk. nye boliger.

Lokalpianens forhold til den øvrige planlægning

.

Karinunal planlægning.

Lokalplancmrådet ligger både i byzone og i landzone. Landzonedelenoverføres

til byzone ved denne lokalplan.

Lokalplanområdeter omfattet af komnuneplanensrazrt~rog er en del af det cinrå-

de, der heri benævnesområdenr. B. 3.4. For områdenr. B.3.4 gælder ~xi over de

generelleraiiirebest~rix~lseri kcmuneplan84 følgende raIru~rfor indholdet af

lokalplaner:

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

b. Qnrådet udlæggestil boligformål. Boligbebyggelsenmå kun bestå af tæt-lav

bebyggelse(rækkehuse,k~ehuse,klyngehuseog lign.).

c. Bebyggelsesprocentenfor de arealer, der anvendestil tæt-lav boligbebyg-

gelse, må ikke overstige35 for den enkelte ejendom.

d. Bebyggelsenmå ikke opføres med mere end 1 1/2 etage.

e. Bygningshøjdenmå ikke overstige8,5 m over terræn.

f. Mindst 10% af arealerne inden for området skal anvendestil større, samlede

friarealer fælles for området.

g. Boligbebyggelsen skal udgøre et samlet hele.

Lokalpianen er udarbejdet inden for disse ranrrier.
Lokalplanornrådeter omfattet af Ejby karrTtznes spildevandsplan. Lokalplaxxxnrådet

er desudenomfattet af koirnunensspildevandspian, hvorefter området forudsættes

naturgasforsynet.
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Vejforhold og stiforhold.

Der udlæggesareal til ny indkørsel og stier inden for lokalplanornrådet, ~n

det fr~år af kortbilaget.

Indkørsel - bredde 7 meter.

Stier - bredde 2 meter.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af karinunalbestyrelsen,må de ejendcr~ire,

der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-

holdet af den endelige plan.

Det gælder efter koi~rm.meplanlovens § 22 et midlertidigt forbud rrod udstykning,

bebyggelseog ændring af anvendelse.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendatrene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggø-

relse og indtil forslaget er endeligt vedtaget af karitunalbestyrel-

sen, dog ikke længere end til

Fristen for fremsættelse al indsigelser og ændringsforslag.

I overensst~m~lsemed kcnruneplanlovens § 24 har komunalbestyrelsen fastsat

en frist på mindst 8 uger for fremsættelse al indsigelser nod eller ændring-

sforslag til lokalplanudvvalget.

SÅDANNE INDSIGELSER V~LFRINDRINGSEORSLAG SKAL V~EKCM’IUNEN I HS~DESENES1’ DE~

Når fristen er udløbet, skal korrrnunalbestyrelsenigen behandleforslaget til

lokalpianen. Borgerenseventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver

taget med i denne behandling.

Er der ikke kcmr~tindsigelser, kan konirunalbestyrelsen vedtage forslaget ende-

ligt.
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag, kan vedta—

gelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet al indsigelsesfristen.
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Lokalplanens retsvirkninger.

Efter korrirunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggøreisse al lokalp-

lanen må ejendorrir~, der er omfattet al planen, ifølge korriruneplanlovens5 31

kun udstykkes, bebygges el ler i øvrigt anvendes i overensstemælse med planens

besterrrnelser.

Den eksisterende lovlige anvendelseal en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-

kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav cm etablering al de anlæg m.v.,

der er indeholdt i planen. Korrrnunalbestyrelsen kan meddele dispensation til

mindre væsentlige lempelser al lokalplanens besteTrlælser under forudsætning al,

at det ikke ændrer den særlige karakter al det område, der søgesskabt (eller

fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføresved tilvejebrin-

gelse al en ny lokalplan.
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WKALPI?JN NR. B74.

Der henvises til kortbilaget bagest.

I henhold til konituneplanloven (lov nr. 287 al 26. juni 1975) fastsættesherved

følgende bestenii~lserfor de i S 2 stk. i nævnte område.

S i Formål.

1. Formålet med lokalplanen er at udlægge et område til tæt-lav boligbebyggel-

se samt fastsætte sådannebestertinelser,at en hensigtsn~ssigudnyttelse al

området sikres.

§ 2 ()nråde og

1. Lokalplanen algrænsessom vist på vedhæftede kort og omfatter matr. nr. 6 g

Brenderup by, Brenderup.

2. Matr. nr. 6 g, der ligger i landzone og er omfattet al lokalplanen, overfø-

res til byzone.

S 3 anrådets anvendelse.

1. C~nrådetmå med nedennævnteundtagelser kun anvendes til boligfonnål (herun-

der også ungdomsboliger). Bebyggelsen må kun bestå al tæt-lav bebyggelse.

2. Korrirunalbestyrelsenkan tillade, at der inden for lokalplanområdet drives e

n sådanvirksomhed, san almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under

forudsætningal,

- at virksomheden drives al den, der bebor den pågældendebolig,

- at virksomhedenefter korritunalbestyrelsensskøndrives på en sådan måde,

at bebyggelsenskarakter ål boligbebyggelse ikke brydes,

- at virksomhedenikke medfører gener for omkring boende og

- at virksomhedenikke medfører krav om forøget parkering~ruligheder udover

den anlagte.

3. På det fælles opholdsareal, jvf. 5 9 stk. 1 må der kun opføres eller

indrettes bebyggelse til formål, san er fælles for områdets beboere (driv-

hus, fæl leshus og lignende).
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold.

1. Adgang til området skal ske fra Bryggervej ad den private fælles-indkørsel

og parkeringsplads hørendetilbebygelsen.

§ 6 Ledningsanlæg.

1. Elledninger, herunder til vejbelysning, må alene fremføres som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsensomfang og placering.

i. Bebyggelsenskal frerntr~1e san tæt-lav byggeri og skal placeres efter det

princip, som fremgår al den på kortbilaget viste retningsgivende bebyggel-

sesplan.

2. Bebyggelsenmå ikke udføres med mere end en etage med en eventuel udnytte-

lig tagetage.

3. Bebyggelsenshøjde må ikke overstige 8,5 m, og facadehøjden (alstanden fra

terræn til den linie, hvor ydervæg og tagf lade skærer hinanden) må ikke ø-

verstige 3,8 in.

§ 8 Bebyggelsensydre frerntræden.

1. Bebyggelsenskal opføres med facader al tegl og med tag al tagsten.

2. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

§ 9 Ubebyggedearealer.

1. Det på kortbilaget viste fælles—opholdsarealermå kun opføres i de i 5 3

stk. 3 angivne bygninger.

2. C~nrådebeplantningerneskal udformes således, at det bedst rrulige samspil

til omgivelserne opnås.

3. Belysningerne på såvel vej-, sti- og opholdsarealer skal etableres san

parkbelysninger. Lyspnnkthøjden over terræn må ikke overstige 3 m.

S 10 Forudsætninger for ibrugtagen al fly bebyggelse.

1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før opholdsarealeet er etableret,

jvf. S 9 stk. 1.

2. Nye boliger i området skal forsynes med naturgas og må ikke tages i

brug, fø~ti1sl~ning til nat~asnettet har ~ndet sted.
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§ ii Grundejerforening.

1. Der skal oprettes en grundejerforeningmed medlernspligt for samtlige

ejere al ejendonine inden for lokalpianens område.

2. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse al det i S 9

stk. 1 nævnte fæl lesareal.
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Vedtagelsespåtegninger m. v.

1. Lokalpianforslaget blev vedtaget al Ejby korrrrunalbestyrelse

den 19.12.91

p. k. v.

//~~
,gØr~en Knudsen
kommuneingeniør

2. Lokalpianen blev vedtaget endeligt al Udvalget for Teknik og Miljø
den 27. april 1992

p. U. v.

Peter
afd.

~ndersen
borgmester

ems Hansen
i Ør

~r~~-’

~~rg~nKnudsen
kommuneingeniør

Ændringer i forhold til forslaget:

~DF~RT

~
~ç~rVEt\~~

t~’( ST.

Hanne Hansenoass.




