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INDLEDNING

En lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, herunder
områdets udformning, placering og anvendelse af bygninger, veje, grønne arealer m.v.

Lovgrundlaget for en lokalplan er Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. septem-
ber 2002). I følge denne lov har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokalplan inden en
større udstykning påbegyndes eller inden større bygge- eller anlægsarbejder, herunder større ned-
rivninger, sættes i gang.

Meningen med lokalplanpligten er at sikre større sammenhæng i planlægningen, samt at sikre bor-
gernes kendskab til og deltagelse i planlægningen.

Kommunen skal fremlægge alle lokalplanforslag i mindst 8 uger, således at der er mulighed for at
fremkomme med kommentarer og ændringsforslag inden planen endeligt vedtages af kommunal-
bestyrelsen.

Lokalplanen griber ikke ind i bestående forhold, hvorfor den hidtidige lovlige anvendelse kan fort-
sætte som hidtil. Endvidere medfører lokalplanen ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
mv., der er indeholdt i planen.

For lokalplaner gælder endvidere, at de skal udarbejdes inden for rammerne af kommunens over-
ordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommu-
neplanen, skal kommuneplanen ændres, f.eks. ved udarbejdelse af et tillæg til denne.

Efter endelig vedtagelse af en lokalplan, lader kommunalbestyrelsen den tinglyse på de i lokalpla-
nens §2 nævnte matrikelnumre.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens
bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer principperne, dvs. den særlige karakter af
det område, der søges skabt med lokalplanen. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens
formålsparagraf, ligesom principperne også som oftest vil være udtrykt i anvendelsen.

Retslige forhold vedrørende lokalplanen kan jævnfør Planlovens §58 påklages til Naturklagenæv-
net, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Skønnede forhold kan ikke påklages.

Nærværende lokalplan er udarbejdet af

Bjergsted Kommune
Udviklingsafdelingen
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REDEGØRELSE

LOKALPLANENS INDHOLD

I starten af 2002 vedtog kommunalbestyrtelsen Lokalplan 3.12 – Et boligområde på ”Litex-area-
lerne”. Lokalplanen omfatter ubebyggede byzonearealer på ca. 73.000 m2. Et væsentligt mål er at
skabe grundlag for udvikling af et attraktivt og velfungerende boligkvarter. Det skal være et miljø i
skala og bygningsdimensioner, der respekterer den lille by. Og gerne et kvarter hvis delområder får
selvstændige præg og indeholder fornyelser og alternativer til de nuværende boliger i Havnsø. Der
skal lægges vægt på veldisponerede og gennemarbejdede løsninger for hver ny bebyggelse, så der
opnås god arkitektonisk kvalitet og disponering af den enkelte etape og der skal tages hensyn til
kvalitet i helheden. Som et gennemgående træk tilsigtes en relativ tæt bebyggelse langs gaderne.
Herved opnås mere bykarakter og der bliver en større boligtæthed end i parcelhusområder. De min-
dre private udearealer til den enkelte bolig suppleres af fællesarealer til leg og ophold.

Figur: Havnsø. Lokalplangrænsen er påført med sort stiplet signatur.

Det har imidlertid vist sig, at der er misforhold mellem det lokale boligmarkeds vilkår, efterspørgs-
len og enkelte af lokalplanens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at lempe planen
på to punkter, samt konsekvensrette på den baggrund. Dels fjernes kravet om udnyttelse af første-
salen, så det fremover er en mulighed, og dels bliver det muligt at vende en gavl mod vejen, når
denne har dør- eller vinduesåbninger.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes føl-
gende bestemmelser for det i §2 nævnte område:

§1
LOKALPLANENS FORMÅL

1.1 Det er lokalplanens formål at sikre plangrundlag for opførelsen af en tæt-lav boligbebyggelse
i Havnsø med strædeagtigt vejforløb, torvedannelser og grønne fællesarealer.
(Erstatter bestemmelse 1.1 i Lokalplan 3.12 – Et boligområde på ”Litex-arealerne”)

§2
OMRÅDE- OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanen omfatter et areal på ca. 7,3 ha., som det er afgrænset på kortbilag 01. Arealet er
p.t. delvist privat og offentligt ejet.

2.2 Lokalplanen omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 6a, 6cq, 6cs og 6cv alle
Havnsø by, Føllenslev, samt alle matrikler der fremkommer inden for lokalplanens område
efter lokalplanforslagets offentlige bekendtgørelse.

§3
BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

3.1 Bebyggelse i delområderne B01-B03, B06-B13, B16-B17 og B20 må opføres i 1 eller 1½
etage. Trempel, så den samlede facadehøjde ikke overstiger 4,5 m. fra niveauplanet til
skæring mellem yderside af facade og overside af tagbeklædning, kan tillades når førstesalen
udnyttes til boligformål. Se nærværende lokalplantillægs kortbilag 02.
(Erstatter bestemmelse 7.6 i Lokalplan 3.12 – Et boligområde på ”Litex-arealerne”)

3.2 Bebyggelse i delområderne B14-B15 og B19 må opføres i 2 etager, når bebyggelsen etableres
som et integreret projekt for de tre grunde omkring torvet. Ellers må bebyggelse opføres i 1
eller 1½ etage. I så fald kan trempel, så den samlede facadehøjde ikke overstiger 4,5 m. fra
niveauplanet til skæring mellem yderside af facade og overside af tagbeklædning, tillades når
førstesalen udnyttes til boligformål. Se nærværende lokalplantillægs kortbilag 02.
(Erstatter bestemmelse 7.8 i Lokalplan 3.12 – Et boligområde på ”Litex-arealerne”)

3.3 Hver boligs dominerende facade eller en gavl, når denne har dør- eller vinduesåbninger, skal
have sin orientering mod vejarealet. Den dominerende facade eller gavlen skal ligge i facade-
zonen. Facadezonen udgør 2 til 3 m. fra vejskel til nord- og østvendte facader og 4 til 6 m. fra
vejskel til syd- og vestvendte facader. Facadezonen fremgår af nærværende lokalplantillægs
kortbilag 02.
(Erstatter bestemmelse 7.11 i Lokalplan 3.12 – Et boligområde på ”Litex-arealerne”)
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§4
RETSVIRKNINGER

4.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller an-
vendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

4.2 Lokalplanen regulerer fremtidige forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan
fortsætte som hidtil.

4.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser, under for-
udsætning af, at det ikke er i strid med lokalplanens formål. Mere væsentlige afvigelser fra lo-
kalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
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Lokalplantillægget er udarbejdet af

Bjergsted Kommune
Udviklingsafdelingen




