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FORORD

Nærværendepublikation indeholder såvel lokalplanens bindende bestemmelser(benævnt
“lokaiplanen”) som den~redegørelse,der efter kommuneplanlovens§ 20 skal følge lokalpla-

nen

Hvad er en lokaiplan?

REDEGØRELSE

En lokaiplan er en plan for reguleringenaf anvendelseog udformning m.v. af det område,
som lokaiplanenomfatter.

Lokalplanenskal udformesinden for de rammerfor lokalplanlægningen,som kommuneplanen
indeholder.

Lokalpianområdeter beliggendemidt i Ejby, nord for jernbanen,midt mellem Kingstrupvej,
Nørregadeog Anlægsvej.

Beskrivelseaf lokalpianområdet.
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Området er på Ca. 5,2 ha. Det ligger i byzone og består på tidspunktet for lokalpianens

udarbejdelseovervejendeaf landbrugsarealer.

Lokaiplanensformål og indhold.

Lokaiplanens formål er at indrette et centralt område i Ejby til boligformål og at give
dette sammenhængmednaboområderneved udlægaf stier.

Kommuneplanlovens§ 16 stk. 3 foreskriver, at der skal tilvejebringes en lokalpian, før
der gennemføresstørre bygge- eller anlægsarbejder.Årsagenhertil er, at der skal skabes
offentlighed omkring det pågældendearbejde.Derfor er den i kommuneplanlovenbeskrevne
offentlighedsproceduresåledeset formål i sig selv.

Ifølge Ejby kommunesbyggeprogramfor almennyttigt boligbyggeri, som dette senestblev
vedtaget i kommunalbestyrelsenden 1. oktober 1986, er det hensigten,at der skal opføres
15 boliger i Ejby i 1987. Denne lokaiplan åbner mulighed for, at disse boliger kan placeres
inden for lokalpianområdet.

Lokalpianen indeholder bestemmelserom områdets anvendelseog udformning, herunder

om bebyggelse,beplantning,vej-, sti- og parkeringsforhold.

Lokaiplanensforhold til øvrig planlægning

.

Regionalplanlægning:

Regionpian80 indeholder en bestemmelseom, at arealforbrugettil boliger med tilhørende
veje, friarealer m.v. ikke må overstige i ha pr. 12 boliger i gennemsnitfor kommunen.
Denne bestemmelseer gentageti Kommuneplan84’s generellerammebestemmelser,hvoraf
det også fremgår, at lokaiplaner, der udlæggerarealertil boligformål, skal indeholde be-
stemmelserom antallet af boliger pr. ha. Af lokaiplanens redegørelseskal det fremgå,
hvor stort boligantallet er pr. ha i gennemsnitfor de områder inden for kommunen, der
er lokalplanlagt siden Regionpian 80’s godkendelse(= 4 september1981). Dette fremgår
af det følgende

Lokaiplan nr. Antal Antal Boligtæthedi lokaiplanområde

boliger ha boliger/ha

37 28 1,05 26,7

41 16 0,55 29,1

E23-1985 48 5,02 9,6

B37-2 4 0,16 25

E49 98 7,50 13,07

Ialt 194 14,28

~3oligtæthed i gennemsnitfor disseområderer

194 boliger =
14,28 ha 13,59 bol/ha

nr. 37 Krohaven, Brenderup

41 Kastanievænget,Ejby

B 23-1985 Nørregade,Ejby

B 37-2 Krohaven, Brenderup

I beregningenindgår ikke lokalpianernenr. 16, 25, 26 og 40, der omfatter sommerhusområder
ved Varbjerg og Bro strand, idet områdernevar udbyggedepå tidspunktetfor lokalpianernes
ikrafttræden(=10 september1981).
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Lokalplanområdet

Kornrnunal~p1anlægning:

ligger i byzone og er omfattet af Kommuneplan 84’s rammer for
lokalpianlægningfor områderne0.1.1, C.1.2, E.1.2 og L.l.5.

Rammebestemmelserneer følgendefor disseområder:
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Område0.1.1

A. Områdetudlæggestil offentligt parkområde.

B. Bebyggelsesprocentenfor områdetsom helhed må ikke overstige40.

C. Bebyggelsenmå ikke opføresmed mereend2 etager.

D. Bygningshøjdenmå ikke overstige9,0 m over terræn.

B. Mindst 15 % af områdetanvendestil større,samlede,fællesfriarealer.

OmrådeC.1.2

A. Området udlæggestil centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke
generende - fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og
offentlige formål (institutionsbyggeri, parkeringsarealm.v.). (Der henvisestil signa-
turen for offentligt områdepå kortet).

B. Butikker og fremstillingsvirksomhedmå kun etableresi bebyggelsensstueplan.

C. Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommå ikke overstige75.

D. Bygningshøjdenmå ikke overstige10 m over terræn.

E. BebyggelsenlangsNørregadeog Algade må ikke opføresmed mereend24 etage.

F. BebyggelsenlangsNørregadeog Algade kanopføressom sluttet bebyggelse.

0. Taghældningenfor bygninger langs Nørregade og Algade skal være mellem 25°
og 55°.

H. Bebyggelsebag “facadebygningerne”må ikke opføres med en større bygningshøjde
end6,0 m.

I. LangsNørregadeog Algade udlæggesder areal til højstammedetræer.

OmrådeE.1.2.

A. Områderne udlægges til udvidelsesarealfor eksisterendevirksomheder. Der må
endvidereetableresservice-og forretningsvirksomhed,som er en del af de pågælden-
de erhvervsvirksomheder(dog ikke handel med dagligvarer)og en bolig (bestyrer-
og portnerbolig el. lign.) i tilknytning til denenkeltevirksomhed.

B. Der må kun opføres/indrettesvirksomhedereller anlæg, som ikke medførersærlige
gener i form af forurening.

C. Højst 33% af denenkelteejendomsgrundarealmå bebygges.

D. Bygningernesrumfang må for den enkelteejendom ikke overstige 2 m3 pr. m2 grund-
areal.

B. Bygningshøjdenmå ikke overstige 8,5 m over terræn, dog må enkelte bygningsdele,

såsomskorstene,antennero.lign. opføresi en større højde.

OmrådeL.1.5.

A. Områdetudlæggestil boligformål (tæt-lav bebyggelse).

B. Bebyggelsesprocentenfor områdetsom helhedmå ikke overstige25.

C. Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommå ikke overstige35.

D. Bebyggelsenmå højstopføresmed 1 ÷etage.

E. Bygningshojdenmå ikke overstige8,5 m over terræn.

F. Det på kortet med blå signatur viste fælles opholds- og friareal må ikke bebygges
eller tagesi brug til andetformål.

Områdeter omfattet af lokalplan nr. 12.
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I tillæg nr. 7 til Kommuneplan84 ændresgrænsenmellem områderneE.1.2 og henholdsvis
0.1.1 og L.1.5, idet den udvidelsesmulighed,som kommuneplanenindeholder for E S interiør
- Ejby Savværk AIS fjernes. Endvidere ændresområdeanvendelsenfor område 0.1.1 fra
at væreoffentligt parkområdetil at væreboligformål og offentlige formål.

Tillæg nr. 7 til kommuneplan84 lyder således:

“Kommuneplanenblev endeligt vedtagetden6. februar 1985.”

I dens afsnit 3 indeholdenderammer for lokalpianlægningenændreshermed grænserne
mellem områderneE.1.2, 0.1.1 og L.1.5, der er vist påside73, til følgende:

I afsnit 3 ophævesbestemmelsernepå side 74 for områdenr. L.l.5. punkt a og erstattes
af følgendebestemmelser:

a. Området udlæggestil boligformål. Bebyggelsenmå kun beståaf åben-lav bebyggelse
(parcelhuse)samtaf tæt-lav bebyggelse(rækkehuse,kædehuse,klyngehuseog lign.)
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I afsnit 3 ophævesendvidere bestemmelsernepå side 77 for områdenr. 0.1.1 og erstattes

af følgendebestemmelser:

Område0.1.1.

a. Områdetudlæggestil boligformål og offentlige formål (fælleshus,institutionsbyggeri,
parkeringsarealm.v.)

b. Bygningshøjdenmå ikke overstige9,0 m over terræn.

c. Bebyggelsesprocentenfor denenklé ejendommå ikke overstige40.

d. Bebyggelsenmå ikke opføresmed mereend2 etager.

e. Mindst 15 % af områdetudlæggestil større,samledefællesfriarealer.

Årsagen til, at bestemmelsernefor område L.1.5 såledesudvides til at gælde en del af
det tiligere område 0.1.1, er, at den pågældendedel af dette område er beliggende så
tæt på Ejby centrum,at gangafstandentil centrumer overkommeligfor de befolkningsgrup-
per uden bil, som måtte flytte ind i et tæt/lavt boligområde her. Den resterendedel af
område 0.1.1 agtes reserveret til offentlige, endnu ukendte formål, som - afhængig af
omfangetaf det pågældende,fremtidige, offentlige anlæg- vil blive særskilt lokalplanlagt.

Denne lokaiplan ophæver lokaiplan nr. 12 for et areal, der er udlagt til fælles friareal
for Rønnebærhavenog Kirsebærhaven.5600 m2 heraf er nu i stedetudlagt til boligområde,
men da det 7000 m2 store, tidligere udvidelsesarealfor Ejby Savværker ændrettil 6000
m2 friareal og 1000 m2 boligområde,er det totale friareal ikke reduceret.

Lokalplanområdeter omfattet af Ejby kommunes spildevandsplan.Lokalplanområdeter
desudenomfattet af kommunensdelvarmeplan,hvorefter området forudsættesfjernvarme-
forsynet.

Der er mulighed for tilslutning til fællesantenne(Ejby Antenneforening).

Vej- og stiforhold.

Der etableresny adgangsvej,adgangfra Anlægsvej, ved pkt. A. jvf. kortbilaget. i prin-
cippet anlæggesveje som stilleveje med forhindringer og markeringer af kryds mellem
adgangsvejog nord syd gåendehovedsti.

Ved delområde i udlæggeset 10 m bredt bælte B til senereetableringaf vejadgangtil

boligområdenord for almennyttigeboliger.
Stisystemet tilsluttes eksisterendestisystem ved RønnebærhavenD samt stisystem ved
KirsebærhavenB - F. Desuden etableresder ny stiadgang til Kingstrupvej ved 0 og H
samttil Nørregadeved J.

Stisystemethar 2 formål: dels at give nem adgangfor gåendefra Bærhavernetil Ejby
centrum (d.v.s. Nørregadeog trappeunderføringenved jernbanen),dels at give nem og
sikker gang for folk i dennordlige del af Ejby til baneunderføringenog omvendt fra bane-
underføringenvia Landbokvarterettil Ejby skole.

Lokalplanfo:slagetsmidlertidige retsvirkninger.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen,må de ejendomme,der er
omfattet af forslaget, ikke udnyttespå en måde,der kan foregribe indholdet af denendelige
plan.

Der gælderefter kommuneplanlovens§ 22 et midlertidigt forbud mod udstykning,bebyggelse
og ændring af anvendelse.Den eksisterende,lovlige anvendelseaf ejendommenekan fort-
sættesom hidtil.
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Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse 22/4
1987, og indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen,dog ikke længere
endtil 22/4 1988.~.

Fristen for fremsættelseaf indsigelserog ændringsforslag.

I overensstemmelsemed kommuneplanlovens§ 24 har kommunalbestyrelsenfastsat en
frist på mindst 8 uger for fremsættelseaf indsigelsermod ændringsforslagtil lokalpianfor-
slaget.

SÅDANNEINDSIGELSERELLER ÆNDRINGSFORSLAGSKAL VÆRE KOMMUNEN I HÆN-
DE SENESTDEN 17/6 1987.

Når fristen er udløbet, skal kommunalbestyrelsenigen behandle forslaget til lokaiplanen.
Borgerneseventuelle indsigelserog/eller ændringsforslagbliver taget med i dennebehand-
ling.

Er der ikke kommet indsigelser,kan kommunalbestyrelsenvedtageforslagetendeligt.
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelserog/eller ændringsforslag,kan vedtagelsentidligst
ske 4 uger efter udløbetaf indsigelsesfristen.

Lokalpianensretsvirkninger.

1.

Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må
ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens§ 31 kun udstykkes,
bebyggeseller i øvrigt anvendesi overensstemmelsemed planensbestemmelser.Den eksi-
sterende,lovlige anvendelseaf en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanenmedfører
heller ikke i sig selv krav om etableringaf de anlægm.v., der er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindre væsentligelempelseraf lokalpla-
nens bestemmelserunder forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af
det område,der søgesskabt (eller fastholdt)ved lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføresved tilvejebringelse af
en ny lokalpian.

2.

Retsvirkningenaf, at et areal overførestil byzone,er, at der skal betalesfrigørelsesafgift
efter reglerne i lovbekendtgørelsenr. 450 af 6. august 1982 om frigørelsesafgift m.v. af
fast ejendom.

3.

Kommuneplanlovens§ 34 fastlæggerfølgenderetsvirkningeraf en lokalplan:

Kommunalbestyrelsenkan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private
rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationenvil være af væsesntligbetydning for
virkeliggørelsenaf en lokalpianeller en byplanvedtægt.

Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det
eksproprierede,medmindreandetbestemmesi det enkeltetilfælde.

En ekspropriationsbeslutningkan påklages til Miljøministeren. Klagen skal være indgivet
inden 4 uger fra heslutningensmeddelelse.Rettidig klage har opsættendevirkning, medmin-
dre Miljøministeren bestemmerandet.

4.

Private byggeservitutterog andre tilstandsservitutter,der er uforenelige med lokalpianen,
fortrænges af denne. (Andre private servitutter kan eksproprieres,når det vil være af
væsentligbetydning for virkeliggørelsenaf planen,jvf, ovenfor.
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LOKALPLAN NR. E 49

Der henvises til kortbilaget og snittegningernebagest. I henhold til kommuneplanloven
(lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættesherved følgendebestemmelserfor det i § 2 stk.
i nævnteområde:

§ 1 Formål.

1.

Formålet med lokalpianen er at udlæggeet områdetil boligbebyggelsesamt at fastsætte
bestemmelserfor områdets bebyggelser,beplantning, vej- og stiforhold, såledesat en
hensigtsmæssigudnyttelseaf områdetsikresunder iagttagelseaf behovetfor gåendepassage
gennemområdetfra naboområderne.

§ 2 Område.

1.
d

Lokalpianen afgrænsessom1vist på kortbilaget og omfatter matr. nr. 10 b, 10 n, samt
del af matr. nr. i0i,~i0 at, 10 g~’23 ca’ 23 2.v36 a~36d,U/36l,~36s~’36aa~’36 ai,~’36ao’og
36 bd,’Ejby By, Ejby, samt alle parceller, der efter den 1. juli 1986 udstykkesfra de nævnte
ejendomme.

2.

Inden for lokaiplanens områdeopereresder med delområderne1, 2, 3, 4, 5 som vist på
kortbilaget. Delområde3 og 4 beståraf 2 lodder.
Delområde5 beståraf 17 parceller.

§ 3 Områdetsanvendelse.

1.

Lokalpianområdetmå med nedennævnteundtagelserkun anvendestil boligformål. Delom-
råderne 1, 2, 3 og 4 udlæggestil tæt-lavt boligbyggeri, og delområde5 til åben-lavtbolig-
byggeri. Herudoverudlæggesder arealertil fælles opholds-og friareal.
De angivnebebyggelserpå kortbilaget indenfor delområderneer kun vejledende,idet bebyg-
gelsesplanerskal fremsendestil godkendelse,jvf. § 7, B, stk. 5.

2.

Kommunalbestyrelsenkan tillade, at der etableresvirksomhederindpasseti beboelsesbyg-
finger, når disse virksomhederikke forårsagerstøj, trafik eller andre gener, som overskri-
der det normale for et boligområde._
Forudsætningenherfor er endvidere
- at virksomhedendrivesaf den,der bebor den pågældendeejendom;
- at virksomhedenefter kommunalbestyrelsensskøndrives på en sådanmåde,at ejendom-
mens karakter af beboelsesejendomikke forandres(herunderved skiltning eller lignende),
og områdetskarakter af boligområdeikke brydes,
- at virksomhedenikke medførerkrav om forøgetparkeringsmulighedudoverdeanlagte.

3.

Indenfor de fælles opholds- og friarealer må der kun opføres eller indrettes bebyggelse
til fælles formål såsomfælleshuse,drivhuseog lignende.

4.

Inden for området kan opføres transformatorstationer til kvarterets forsyning, når de
ikke har mere end 10 m

2 bebygget areal, når de ikke gives en højde af mere end 2 m over
terræn,og når de udformesi overensstemmelsemeddenØvrige bebyggelse.
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§ 4 Matrikulæreforhold.

i.

Udstykning må som hovedregel kun ske efter de principper, der er vist på kortbilaget,
d.v.s. at - delområderneeller- lodderneherafhver for sig skal udgøreen samletfast ejendom.
- Delom råde 5 må dog udstykkesi 17 parceller.

2.

Såfremt delområde i - 4 ønskesyderligere udstykket, kan dette kun ske, såfremt kom-
munalbestyrelsengodkenderen samletudstykningsplanfor det pågældendedelområde.

§ 5 Vej- og stiforhold.

1.

Der udlæggesareal til følgende nye veje og stier, som skal anlæggesmed tværprofiler
som vist på de vedlagtesnittegningerbagest:

Adgangsvejenfra pkt. A og vejen B i en breddeaf 10 m.
Vejen A afsluttesmeden vendepladssom vist på kortbilaget.
Stien G - K - H - j i en breddeaf 5 m, dog kun 4 m over matr. nr. 36 s.
Færdselsretfra Kingstrupvej over matr. nr. 36 ai, 36 d og 36 s Ejby By, Ejby, ændresikke.

2.

Vejen fra pkt. A forsynesmedhastighedsdæmpendeforanstaltninger.

3.

Tilslutning af delområdernetil adgangsvejenmå kun skesom vist på kortbilaget. Der etable-
reschausséstensoverkørslerveddissevejtilslutningerne.

4.

Der udlæggesareal til følgendeparkeringspladsersom vist påkortbilaget:
- Inden for delområderne1 - 4 anlæggesP-Pladsersom angivetpå kortbilaget.
- Ved delområde5 anlæggesif P-Pladspr. parcel inden for parcellen.

5.

Der pålæggesbyggelinier i en afstandaf 2,5 m fra områdetsveje og stier.

Arealet mellem byggelinienog skellet mod vej eller sti mkikke anvendestil
for bebyggelse.

nogen form

6.

Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilgrænsendeejendommeafskæres(“5 m hjørne-

afskæringer”).Vejadgangfra delområdernesom angivet.

7.

Parkeringaf last- omnibus-,flytte-, rute-, fragtbiler og lignendeog henstilling af camping-
vogne, uindregistreredemotorkøretøjer,bådeog lignede må ikke finde sted inden for lokal-
planensområde.

8.

Der er i medfør af lovgivningen om offentlige veje tinglyst byggelinier langs landevej
617, Brenderup- Tellerup.
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§ 6 Ledningsanlæg.

1.

El-ledninger,herundertil vejbelysning,skal fremføressom jordkabler.

2.

Såfremt kabelskabeanbringes bag skellinien mod vej, sti eller plads, skal grundejerne
respekteredisse,ligesomforsyningsværkernehar ret til adgangfor tilslutning, vedligeholdel-
seog reparation.

3.

Der må ikke indenfor områdetetableresudvendigeantenner.

§ 7 Bebyggelsensomfang,placeringog ydre fremtræden.

A. Genereltfor lokalpianområdet.

1.

Bygningermå ikke opføresmed mereendeenetagemedudnyttelig tagetage.

2.

Intet punkt af en beboelsesbygningsydervægeller tagflademå givesen højde,der overstiger
7,5 m over terræn.

3.

Bygningernesfacadehøjdemå ikke overstige 4,50 m, målt fra terræn til skæringenmellem
facadeog tagfiade.

4.

Tagesvinkel meddet vandretteplan skalværemellem 300og 500

5.

Beboelsesbygningermå kun opføres med facaderaf tegl og med tag af betoneller tegltag-
sten.Dog må dele af facadenbeklædesmedtrykimprægnerettræ eller glasalu.

6.

Hvor træ anvendestil udvendigebygningssideri øvrigt (f.eks. på udhuseeller bebyggelser
på det fælles friareal) skal dette fremstå enten behandlet med saltgrøn farve eller med
jordfarverne okker (guibrun), terra de sienna (rødbrun) umbra (grønbrunt)samt engeiskrødt
(varm, lys rød), dodenkop(lys eller mørk bindingsværksrød)og italienskrødt (lys rød).

7.

Ingen form for reklameskiltningmå finde sted. Der må opsættesoversigtstavlermedbolig-
numre vedhvert delområde.

8.

Der må ikke etableresudvendigeantenner.

9.

Den i § 8 nævntebyggelegepladser undtagetfra reglernei denne§ samt reglernei byggelov
og bygningsreglement.



B. Specieltfor delområde1, 2, 3 og 4.

Bebyggelsenskal fremtrædesom tæt-lavt byggeri.

2.

Bebyggelsesprocentenmå ikke overstige35 %,

3.
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Der må maximalt opføreset antal boliger i hvert boligområdesvarendetil det påkortbilaget
viste.

4.

Der måopførescarporte i træ efter en godkendtplan.

5.

En samlet bebyggelsespian(for hvert delområde)med oplysningerom materiale- og farve-
valg vedrørendefacaderog tag skal forelæggeskommunalbestyrelsentil godkendelse.
Kommunalbestyrelsenvil ved sin behandlingaf sagenlæggevægt på, at der opnåset harmo-
nisk helhedsindtryk,og at bebyggelsenindrettes hensigtsmæssigtfor delområdetsbeboere.
Den påkortbilaget angivnebebyggelsespianer vejledende.

C. Specieltfor delområde5.

1.

Bebyggelsenskal fremtrædesom åben-lavtbyggeri.

2.

Bebyggelsesprocentenmå ikke overstige25%.

3.

På hver ejendommå der kun opføreseenbolig. Beboelsesbygningerskal placeresi en afstand
af 2,5 m fra vejskel,hvor dette ligger nærmest.

B. Specieltfor friarealerne.

1.

Bebyggelsemå kun opføresi eenetageudenudnyttelig tagetage.

2.Der må kun opføresbygninger med et maksimaltgrundarealpå 50 m2, og meden maksimal

højdeaf 4,00 m over terræneller fastsatniveauplan.

3.

Bygningerskal opføresi træ.Undtagetherfraer dogdrivhuse.



§ 8 Ubebyggedearealer.

i
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De på kortbilaget viste fælles opholds- og friarealer udlæggestil brug for den samlede
bebyggelse inden for lokalpianområdet samt for bebyggelserneomfattet af lokaiplan nr.
12 (“Bærhaverne”).

2.

Der kan placeresnærlegepladserog byggelegepladssom vist påkortbilaget.

3.

Der skal plantestræerlangsveje og stier som vist påde vedlagtetværprofiltegninger. -

4.

Der skal etableresen beplantningaf træer og buskepå de arealer, der er vist med særlig
signaturpåkortbilaget.

5.

Der skal plantes løvfældendetræer som vist med særlig signatur på kortbilaget med det
formål at understregeændringeri vej og stiforholdene.

6.

Rækkenaf træerlangsstien fra pkt. H skal bevaresog vedligeholdes.

7.

Der må ikke etableres beplantning indenfor området, som efter kommunalbestyrelsens
skønvil medføregenevirkningermod omgivelserne.

9.

Ubebyggedearealerskalgives et ordentligt udseende.

10.

Hegnaf træ (raftehegno. lign.) skal fremståi de i § 7 A, stk. 6 nævntefarver.

11.

Grundejerne har helhegnspligt mod veje, stier, parkeringspladserog fælles opholds- og
friarealer. Hegneneskal være levende hegn, og de skal placeres0,40 m fra skel mod de
nævnte arealer og vedligeholdespå sådan måde, at de ikke på noget tidspunkt optager
noget vej- , sti-, plads-eller fællesareal.

§ 9 Grundjerforening(er)

1.

Der skal oprettesen grundejerforeningmed medlemspligtfor samtlige ejere af ejendomme
inden for lokaiplanensområde.
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2.

Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunalbestyrelsenoptage medlemmer fra

tilgrænsendeområder.

3.

Grundejerforeningenskal efter krav fra kommunalbestyrelsensammensluttesig medbestå-
endegrundejerforeningerfor tilgrænsendeområdereller opdele foreningen i to eller flere
selvstændigeforeninger.

4.

Grundejerforeningenskal oprettessenest,når kommunalbestyrelsenkræverdet.

5.

Grundejerforeningen skal forestå etablering/drift/vedligeholdelse af de fælles opholds-
og friareler, samtaf delområdernesinterneveje.

6.

Grundejerforeningenskal i Øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen kan
henlæggestil grundejerforeningen.

7.

Grundejerforeningener pligtig at tage skøde på de i § 3, 7 og 8 nævntefælles opholds-
og friarealer,

8.

Grundejerforeningensvedtægterog ændringerheri skal godkendesaf kommunalbestyrelsen.

§ 10 Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse.

1

Ny bebyggelseinden for delområdernei - 2 - 3 - 4 må ikke tagesi brug, før parkeringsarea-
ler og fælles friarealer inden for de respektivedelområderer anlagt.

2.

Nye boliger må ikke tagesi brug,før tilslutning til fjernvarmenettethar fundet sted.

§ 11 Eventuellemyndighedstilladelser.

iBygge og anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenhar meddelttilladel-

se i henholdtil byggeloven.Undtagetherfraer byggelegepladsen.

§ 12 Ophævelse~aflokaiplan.

Lokalpian nr. 12, der blev endeligt vedtaget af Ejby kommunalbestyrelseden 2. oktober
1978, ophævespå de dele af matr. nr. 10 b, 10 n, 10 at, 23 2’ 36 log 36 ao 36 bd Ejby by,
Ejby, som omfattesaf badelokaiplan nr. 12 og nærværendelokalplan.
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Vedtagelsespåtegninger.

1.

Forslagettil dennelokalplan blev vedtagetaf Ejby kommunalbestyrelseden

1’. k. v.

8/4 1987

Ove Andersen
borgmester Jørgen Knudsen

kommuneingeniør

2.

I henhold til kommuneplanlovens§ 27 blev lokalplanenvedtagetendeligt af Ejby kommunal-

bestyrelseden 5/8 1987

P. k. v.

Ove Andersen
borgmester

Ændringer i forhold til forslaget:

Jørgen Knudsen
kommuneingeniør

- Kortbilaget ændres med hensyn til lokalpiangrænse, områdegrænse og bælte til

etablering af vejadgang til boligområde nord for almennyttige boliger (vej B).

- I § 2 Område, punkt i tilføjes under samt del af matr. nr: 23 ca.

- I § 5, vej- og stiforhold, pkt. 1, tilføjes:
dog kun 4 m over matr. nr. 36 s.
Færdseiret fra Kingstrupvej over matr. nr. 36 ai, 36 d, og 36 s Ejby by, Ejby

ændres ikke.
- I § 5 vej-og stiforhoid, indføjes som nyt punkt 8:

8) Der er i medfør af lovgivningen om offentlige veje tinglyst byggelinier

langs landevej 617, Brenderup- Tellerup.

3.

Den endeligt vedtagnelokalplan blev offentligt bekendtgjortden 26,/8 1987



Bilag med tværprofiler for adgangsvejog hovedstier

adgangsvej fra pkt. A

‘1

i ~—_ 2 —_~-‘ o,5~—_
b I,

~\sfalt
-I—.. I Kørebane

-~o,54’ 6

t

hovedsti mærk. K — G — H — 3

parklygter mellem træer

J—

Belægni Græsrabatmed Birketræerngssten
rab~t4- 3ti —j— rabat

3
5

~‘ 1,5 ~
i-,

‘I



-.~.—-,
;~-~~ç~

.—~I~~‘~,.
.~‘-,--—--

T~W~1OJ95~’TU8J~0» .“i~-,~TT~1T88~tB

,~‘~

ABI3I~ay~iwooiio~i!~IOJ
6V3~INNV1d1V)IO1illOV1Ifl1~O)I

,.“b-‘~‘~

//
.-~i

~__/~_//_•~N

.,.‘i~-

i»,:-.--~~u-~-..:~• ~

—:1

i./.‘.~.-‘i
---

~ti~\;

.xep~Jwoeuuø.i6sepæj~6uTu~ueTdGæ.I~AøT

.esuæ.i6ap~wo

esuæ,16ueTdTe)~oT

-~T1
8—ÇBA.1OJes~eui~æueq

•,1uep~wo

..S.

C]l1dfl~i1S~3NI)~

I.~

/-»

,

I,

.-Z:~~




