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Kommunalbestvrelsens -hensist med.lokalolanen. 

Det er hensigten med denne lokalplan at fastsætte de- 

taljerede ramrier for *den 'frenltidige'anvendelse af 

arealet, der tidligere har været anvendb til åben og 

lav boligbebyggelse. 

Det er endvidere hensigten ved en detaljeret fast- 

læggelse af bebyggelsens omfang, hajde Og ydré' frem- 

træden at sikre et godt helhedsindtryk af Lunde by, 

at zndre områdets status fra åben-óg lav boligbebyg- 

gelse til koncentreret boligbebyggelse samt at sikre 

en i forhold til omgivelserne og de omboende hensyns- 

fuld udnyttelse af arealet. . 

Lokalplanens forhold til den overordnede planlægninq. 

Området ligger indenfor kommunens godkendte 5 15- 
rammer. 

Lokalplanens forhold til den overordnede planliegninq. 

Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger findes i 

bilag 1. 

2. Område ocr zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrznsss som vist på. bilag 2 og. omfatter 

£Ølgende matrikelnumre: 

Matr. nr. lal, og matr. nr. lba, NØrlund og Lundtang - - 
by, Lunde sogn, 

samt alle parceller, der efter den 04. juli 1978 ud- 

stykkes fra de nævnte ejendomme. 



2.2. Med kommunalbestyrelsens offentLige bekendtg~relse 

af den vedtagne lokalplan overfares det under punkt 
. ' .  , --." 

-2 i i ;- -fi&vnt%' &&d6 "ti1 &&i'dkl~e f ör X6ncentreret 

bebyggelse. 

Området er den 01. juli 1978 byzone, beregnet til 

- boligformål. 

3. - Vejforhold 

3.1. Som adgang--til-området anvendes Parkallé. 

4. Bebyqqelsens omfang.og placering. 

4.1; Bebyggelsen må opfØre5 i max. 1 etage med udnyttet 

loftsetage. 

4.2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. 

Piacering i henhold til bilag 2. 

5. Bebyggelsens ydre fremtræden. 

5.1. Murværket skal udfares i rØde eller mokkafarvede tegl- 

sten. 

, . 
5; 2. Taget' s k i l  u d f ~ ~ e s  med m~rke- &ernitpiader, tagsten 

eller built-up. 

6. Områdets anvendelse. 

6.1. Området må med nedennævnte undtagelse kun anvendes til 

boligformål, og der må kun opfØres tæt og lav bolig- 

bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af rækkehuse, gård- 



huse, klyngehuse, dobbelthuse eller lignende bebo- 

elsesformer, der efter Blaabjerg kommunalbestyrel- 

ses opfattelse naturligt finder plads i området. 

6.2. I området skal for hver bolig sikres holdeplads for 

min. 5 m længde for mindst 2 biler og mulighed for 

placering af garage, vognport og lignende skal an- 

gives. 

Dersom der opfØres fritliggende garager, vognporte 

og lignende, skal disse opfØres samlet i grupper og 

placeres efter kommunens anvisninger. 

6.3. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan 

virksomhed som almindeligvis ddfØres i beboelses- 

lejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden 

efter kommunalbestyrelsens skan drives på en sådan 

måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom 

ikke forandres (herunder ved skiltning eller lig- 

nende), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, 

eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de 

omboende eller fremkalde behov for parkeringsmulig- 

heder, som ikke er tilstede på den pågældende ejen- 

dom. 

6 . 4 .  Der må ikke på ejendommene udgves nogen art af virk- 

somhed, som ved stØv, rØg, lugt, st~j, rystelser el- 

ler ved sit udseende eller på anden måde efter kommu- 

nalbestyrelsens skØn er til gene for de omboende. 

7. Påtaleret 

Påtaleretten har alene Blaabjerg kommunalbestyrelse. 



8. Vedtagelsespåteqninqer 

Således vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse den 

04. juli 1978. 

Chr. Nielsen 

Borgmester 

T orup A dersen 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages for- 
anstående lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 15. november 1978. 

Chr. Nielsen 

Borgmester 

/ 

/ Kæmner 
/ 
I 

Foranstaende l o k a l p l a n  begæres hermed i henhold t i l  5 30 i l o v  om l o k a l -  
planer t ing lys t  p& de i § 2 s t k .  2 .1 .  anferte m a t r .  nre. 



Bilag 1 

Beskrivelse af lokal~ianens retsvirkninaer, 

1, Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent- 

1iggØrelse af lokalplanen, må ejendommene, der er omfat- 

tet af planen, ifglge kommuneplanlovens 31 kun udstyk- 

kes, bebygges eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse 

med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan 

fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfØrer heller ikke 

i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er inde- 

holdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 

væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter 

af det område, der sØges skabt ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 

nemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

2 . Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af pla- 

nen, 

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det 
vil være af væsentlig betydning for virkeligggrelsen af 

planen, jvf. ovenfor. 
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