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i.

INDLEDNING

Lokalplan nr. 83 for et område ved Grundet Bygade.

Lokalplan nr. 83 omhandler et område vest for Grundet Bygade,
syd for Grundet Ringvej (forlængelse).

Området foreslås anvendt til boligbebyggelse med 38 parcel-
huse i åben-lav bebyggelse og mellem 70 og 90 boliger i tæt-
lav bebyggelse.

Bebyggelsen er placeret i en skovlomme omkring en fælles
grønning, der åbner sig mod sydvest i overensstemmelse med
terrænets orientering.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de f rem-
tidige forhold inden for lokalpianens område. En lokalpian
kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal
anvendes til, hvordan vej— og stisystemet skal udformes,
hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, og hvilket
omfang den må have, hvordan friarealerne skal udformes — og
en lang række andre forhold. Lokaiplanen kan være mere eller
mindre detaljeret efter behov.

Hvorfor udarbejdes en lokalplan?

I kommuneplanloven er det bestemt, at der skal udarbejdes
en lokaiplan, når det er nødvendigt for at sikre kommune-
planens virkeliggørelse, og når man Ønsker at gennemf Øre
større udstykninger og bygge- og anlægsarbejder. Hensig-
ten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en
hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlæg-
ning og evt, eksisterende bebyggelse.
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Lokalplanens varige retsvirkninger.

Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt ved-
tagne lokalplan må ejendomme inden f ar lokalplanens område
ifølge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller
i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kam fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt
i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje-
bringelse af en ny lokalplan.

I henhold til kommun~ep1anlovens § 34 kan der foretages eks-
propriation af private ejendomme eller rettigheder over
ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for
lokalplanens virkeliggØrelse.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokal—
planen, fortrænges af planen.

Lokalplanforslaget indeholder i § 2 bestemmelser om, at
det af planen omfattede område overføres til byzone. Rets—
virkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørel-
sesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af
12. juni 1970 om frigØrelsesafgift) samt lov nr. 328 af
18. juni 1969 om tilbudspligt.
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I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975)
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område.

§ 1. LOKALPLANENSFORMÅL.
27.JUN89 I i 6 6 8

Lokalplanen har til formål at sikre,

1.1 at der udlægges areal til’boligbebyggelse i overens-
stemmelse med strukturplanskitsen for St. og Ll. Grundet.

1.2 at udstykning og bebyggelse sker under hensyn til områ-
dets karakter som en skovlomme omkring en fælles grØn-
ning og under hensyn til terrænets form som en sydvest-
vendt skråning,

1.3 at placering og udformning af veje og stier sker efter
principperne for stilleveje og lege- og opholdsgader,

1.4 at der sikres stØrst mulig bevægelighed f ar beboerne
igennem området, og

1.5 at der inden for de anfØrte principper opnås en vis
flexibilitet med hensyn til udstykning og bebyggelse,
når det er nødvendigt for nye utraditionelle hustyper
og. boformer.

§ 2. OMRÅDEOG ZONESTATUS.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag
i og omfatter en del af matr. nr. i a, St. Grundet Ho-
vedgård, Hornstrup, samt alle parcellér, der efter den
1/2 1987 udstykkes fra den nævnte ejendom.
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2.2 Lokaiplanens område opdeles i områderne B i og B 2,
som vist på vedhæftede kortbilag 2.

2.3 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den ved-
tagne lokaiplan overfØres det på kortbilag i angivne
område fra landzone til byzone.

2.4 Matr. nr. i a er undergivet landbrugspligt. Landbrugs-
pligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen
kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokal-
planen angivne formål, men indtil da skal arealet dri-
ves landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler. x)

§ 3. OMRÅDETSANVENDELSE.

Område B 1,

3.1 Område B 1 må kun anvendes til boligformål. Bebyggel-
sen må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse (fritlig-
gende parcelhuse).

3.2 På hver parcel må der kun opføres eller indrettes én
bolig.

Område B 2.

3.3 Område B 2 må kun anvendes til åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse, række-,
kæde- og gårdhuse el.lign.)

Fællesbestemmelser for Område B 1 og B 2.

3.4 Byrådet kan tillade, at der på ‘ejendommen drives en
sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboel—
sesområder, under forudsætning af,

at virksomheden drives af den, der bebor den pågæl-
dende ejendom,

at virksomheden efter byrådets skØn drives på en
sådan måde, at ejendommens karakter af beboelses-
ejendom ikke forandres, (herunder ved skiltning
el.lign.), og områdets karakter af boligområde
ikke brydes,

at virksomheden ikke medf Ører ulempe for de omboende,

x) Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med
landbrugsministeriets godkendelse af udstykning. Der
kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten
stilles betingelser i medfør af § 4, stk. 2 og/eller
stk. ~ i landbrugsloven.
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at virksomheden ikke medfØrer behov for parkering,
der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

Ejendommen må i Øvrigt ikke benyttes til nogen form
for erhvervsvirksomhed.

3.5 Inden for området kan der opfØres eller indrettes be-
byggelse til kollektive formål såsom beboerhus, in-
stitutioner for unge og ældre samt mindre butikker til
områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne
erhvervstyper, der efter byrådets skøn naturligt hØrer
til i området.

3.6 Inden for området kan der opføres transformerstationer
til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2
bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m
over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med
den Øvrige bebyggelse.

§ 4. UDSTYKNINGER.

4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den
på vedhæftede kortbilag 2 viste retningsgivende ud-
stykningsplan.

4.2 Uanset ovenstående bestemmelse i § 4.1 kan byrådet
tillade regulering af afgrænsningen af de fælles op-
holdsarealer af hensyn til koordinering med fremtidige
tilgræns ende områder.

Område B 1.

4.3 Inden for område B i må grunde ikke uden byrådets sær-
lige tilladelse udstykkes med en stØrrelse, der er
mindre end 600 m2.

Område B 2.

4.4 Inden for område B 2 må udstykning kun ske efter en
af byrådet godkendt samlet udstykningsplan for et
delområde (storparcel).

4.5 Grunde må ikke uden byrådets særlige tilladelse ud-
stykkes med en stØrrelse, der er mindre end 600 m2
til åben-lav boligbebyggelse og 200 m2 til tæt-lav
boligbebyggelse.

§ 5. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD.

Veje og stier.

5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier med en belig-
genhed og udformning i princippet som vist på vedhæf-
tede kortbilag 2:
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Vej A-B i en bredde af ~ -

Boligvej 1, 2, 3, 4 og 5 i en bredde af 8,0 m
med torveplads i en bredde af 15-18 m
Stien a-b i en bredde af 5-8 m

5.2 Veje og stier skal udformes efter principperne om
stilleveje og lege- og opholdsområder.

5.3 Eventuelle nye veje og stier herudover vil blive udlagt
efter reglerne herom i vejloven.

5.4 Adgang til vejene fra de tilgrænsende parceller må kun
etableres efter de på kortbilag 2 viste retningslinier
efter følgende principper:

Til vejen A-B må der ikke etableres direkte adgang, men
skal etableres i form af adgang til en fælles parke-
ringsplads, fællesvej el.lign.

Til boligvejene 1, 2, 3, 4 og 5 med torvepladser må der
etableres direkte adgang.

5.5 Adgange må kun udføres som overkørsler.

Parkeringsforhold.

5.6 Der skal udlægges areal til parkering mindst svarende
til:

a. 2 p-pladser pr. bolig ved enfamiliehuse, der op-
føres på eget grundstykke.

b. 1~ p-plads pr. bolig ved boligbebyggelse i Øvrigt.

5.7 Byrådet kan tillade, at der anlægges et mindre antal
p-pladser end de i § 5.6 nævnte, når forholdene taler
herfor. Det resterende antal p-pladser kan kræves an-
lagt, såfremt der opstår behov herfor.

§ 6. ledningsanlæg.

6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke f rem-
føres som luftiedninger, men skal alene udføres som
i ordkabler.

6.2 Der skal sikres mulighed for placering af master og
kabelskabe for el-forsyning, gadebelysning,
fællesantanne m.v. på grunden indtil en afstand af 0,7
m fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser samt
grønning.



7

§ 7. BEBYGGELSENSOMFANGOG PLACERING.

Område B 1.

7.1 Inden for område B 1 må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 35 for den enkelte parcel. x)

7.2 Bebyggelse må opføres med op til 2 etager.

Område B 2.

7.3 Inden f ar område B 2 må bebyggelsesprocenten ikke

overstige 35 f ar det enkelte delområde (storparcel) x)

7.4 Antallet af boliger inden for området må ikke overstige

120 eller være mindre end 70.

7.5 Bebyggelse må opføres med op til 2 etager.

7.5 Bebyggelse må kun opføres efter en af byrådet godkendt
samlet bebyggelsesplan for et delområde.

Fællesbestemmelser f ar område B i og B 2.

7.7 På skrånende terræn skal bebyggelsen fortrinsvis ud-
formes således, at parcellens niveauforskelle optages i
bebyggelsen.

7.8 Evt, kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,8
m over terræn (niveauplan).

§ 8. BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN.

8.1 Ydervægge må ikke uden byrådets særlige tilladelse op-
fØres af andet end teglsten eller fremstå som pudsede,
berappede eller vandskurede facader.

Med byrådets særlige tilladelse kan andre materialer
anvendes helt eller delvis som facademateriale, når de
anvendes på en sådan arkitektonisk måde, at de kan
indgå i området som en harmonisk helhed.

x) Bebyggelsesprocenten for området som helhed overstiger
ikke herved 25, når friarealerne medregnes i grundare-
alet.
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8.2 Farvelægning af pudsede el.lign. facader må kun ske
efter byrådets særlige tilladelse.

8.3 Tagene må ikke uden byrådets særlige tilladelse dækkes
med andet end tagsten.

8.4 Til mindre bygninger og bygningsdele kan tillades an-
vendt andre materialer, som efter byrådets skøn ikke
virker skæmmende.

§ 9. UBEBYGGEDEAREALER.

9.1 De på kortbilag 2 med prik- og beplantningssignatur
viste fælles friarealer må ikke udstykkes til bebyg-
gelse, men udlægges som fælles opholdsarealer f ar be-
byggelsen i form af grønning og skovbælte. x)

9.2 Beplantning af de fælles opholdsarealer må kun foreta-
ges efter den på kortbilag 2 viste retningsgivende
plan:

Grønningen skal i princippet fremstå som åbne græsare-
aler, evt, med enkeitstående eller mindre grupper af
træer og buske.

Skovbælter skal fremstå som løvskov.

Plantevalget skal ligge inden f ar almindeligt på stedet
forekommende danske arter.

9.3 På de fælles opholdsarealer, grønningen, må der uanset
bestemmelsen i § 9.1 etableres legepladser, opholdsom-
råder, boldbaner o.lign. fælles f or beboerne.

9.4 På de i § 9.1 udlagte arealer til skovbælte og grØnning
kan der etableres naturstier.

Hvor det er nødvendigt af hensyn til sammenhæng med
tilgrænsende områder, kan byrådet fastlægge nærmere
bestemmelser om stiernes placering og udformning. Dette
vil om fornødent blive fastlagt i en supplerende b-
kalpian.

x) Det skal være muligt i den konkrete udstykningsplan at
etablere gangforbindelse fra boligvejen til grønning.
Den endelige placering af en sådan stipassage skal
fastlægges i det konkrete byggemodningsprojekt.
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9.5 Hegn i naboskel, skel mod fælles opholdsarealer og
skel mod vej må kun etableres som levende hegn.
Mindre udhusbygninger, læmure el.lign. kan dog indgå
som en del af hegnet.

9.6 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse
el.lign. gives et ordentligt udseende. Hertstilling
af campingvogne og lystbåde samt parkering af last-
biler må ikke finde sted.

9.7 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer
må ikke uden byrådets særlige tilladelse udfØres som
andet end parkbelysning med lyspunkthØjde på højst
3,5 m og som skotbelysning.

9.8 På den del af de fælles opholdsarealer, der er udlagt
som grØnning, må der ikke uden byrådets tilladelse
etableres ledningsanlæg eller andet, der kan være til
hinder for etablering af beskyttelsesrum efter civil-
forsvarsloven. x)

§ 10 FORUDSÆTNINGERFOR IBRUGTAGENAF NY BEBYGGELSE.

10.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages
i brug, fØr bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt
varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning (fjern-
varme).

10.2 Uanset ovennævnte kan byrådet meddele særlig tilladel-
se til indretning af alternative opvarmningsanlæg,
f . eks. solvarmeanlæg.

10.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes den for området fælles
fjernsynsantenneforsyning. Vedligeholdelse og drift
af fjernsynsantenneforsyningen påhviler grundejerfor-
eningen.

10.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, fØr der er etable-
ret eller sikret etableret de i § 9.1 nævnte fælles
opholdsarealer.

§ 11 GRUNDEJERFORENING.’

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlems—
pligt for samtlige grundejere inden for området.

x) Bestemmelsen tager sigte på, at der i påkommende til-
fælde skal kunne opføres underjordiske beskyttel~ses—
rum til områdets maximale indbyggertal plus 25 %.
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11.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 25 % af de ud-
stykkede grunde i lokaiplanområdet ‘er solgt, og når
byrådet stiller krav herom. Det påhviler grundejerne
at indkalde og vedtage de for denne forening nødven-
dige vedtægter.

11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehol-
delse af de i § 9.1 nævnte fælles opholdsarealer samt
fælles adgangsarealer m.v. i det omfang, disse ikke
optages som offentlige arealer, eller i det omfang
byrådet pålægger grundejerforeningen vedligeholdelses-
pligten.

Endvidere skal foreningen forestå vedligeholdelse og
drift af fjernsynsantenneforsyningen.

11.4 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de
i §~9.1 og 9.3 nævnte fællesarealer og anlæg, når
byrådet stiller krav herom.

il.5 Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sam-
menslutte sig med én eller flere bestående grundejer-
foreninger for tilgrænsende områder eller opdele for-
ening~n i to eller flere selvstændige foreninger.

11.6 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af by-
rådet.

11.7 Grundejerforeningen skal stedse holde teknisk forvalt-
ning underrettet om sin adresse.

§ 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER.

12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foreta-
ges ændringer af eksisterende lovlige forhold, før
der er opnået tilladelse fra landbrugsministeriet til
ophævelse af landbrugspligten.

VEDTAGELSESPÅTEGNING.

Således vedtaget af Vejle byråd, den 7 APR. 1989

den i ~ APR. 1987
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I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning er foran-
stående lokaiplan endeligt vedtaget af Vejle byråd,
teknisk udvalg, den 23. maj 1989.

P. u. v

Nærværende lokaiplan begæres i medfØr af § 30, stk. 3,
i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning
tinglyst på matr. nr. i a, St. Grundet Hovedgård, Horn-
strup.

Teknisk udvalg, den 20. juni 1989

P. u. v.

INDFØRT I DAGBOGEN

FOR VEJLE CIVILRET

27JUNI 1989
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