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Lokaiplan nr. 132 for et boligområde i Uhrc.
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LOKALPLAN NR. 132

• Lokalplanens område
Lokalpiannr. 132 for en boligbe-
byggelsei UhrevedPlutovej og
Vegavej,syd for Nedergård.
Lokalplannr. 132 omfatterejen-
dommenmatr. nr. 6 dr, 7 iz og
del af 6 a,UhreBy, I lover.

Lokaiplanområdeteren del af et
størreområde(4.BL.3) somi
kommuneplanener udlagttil
boligformål, lav boligbebyggelse
og offentligeog privateinstitutio-
ner.

Lokalpianområdetsanvendelse
begrænsersig til lav boligbebyg-
gelsemedvejnet,stierog grønne
områder,somdet kan aflæsespå
bebyggelsesplanenog kortbilag

Hvad er en lokalpian?
En lokaiplan er en fysiskplan,
der fastlæggerdefremtidige for-
holdinden for lokalpianensom-
råde.En lokalpian kan f. eks.
indeholdebestemmelserom,
hvadet områdeskal anvendestil,
hvordanvej- og stisystemetskal
udformes,hvordanbebyggelsen
skal placeresog udformes,og
hvilket omfangdenmå have,
hvordanfri arealcm e skal udfor-
mesog enlang rækkeandrefor-
hold. Lokalpianenkan~‘ære
mereellermindredetaljeretefter
behov.

Hvorfor udarbejdes en
lokalplan?
I Lov omplanlægninger detbe-
stemt,at derskal udarbejdesen
lokalplan,nårdeter nødvendigt
for at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse,og nårmanøti-

skerat gennemførestørretid-
stykningerog hygge-og anlægs-
arbejderHensigtenhermeder at
sikre,at dissedispositionerfår en

hensigtsmæssigudformningog
sammenhængmedandenplan-
lægningog eventueleksisterende
bebyggelse.

Hvordan behandles en
lokaiplan?
En lokalpian skal behandlesefter
en bestemtfremgangsmåde,der
erfastsati Lov om planlægning.
Bl.a. skal borgernepågrundlagaf
et forslagtil lokalplan havead-
gangtil at tagestilling til planen
og fremkommemed indsigelser
og ændringsforslag.

Efterindsigelsesfristensudløb
skal byrådettageendeligstilling
til planen,herunderdeeventuel-
le indsigelserog ændringsforslag
fra borgereog myndigheder,der
måtteværefremsat.Nårlokal-
planenerendeligtvedtaget,be-
kendtgøresdettei dagspressen,
og herefterer lokalplanenhin-
dendefor grundejerem.fl. inden
for området
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LOKALPLAN NR. 132

Lokalpianbestemmelser

VEJLE KOMMUNE

Lokalpian nr. 132 for en udstykningsplan til åben - og tæt lav
boligbebyggelse ved Plutovej, syd for Nedergårdi Uhre.

I henholdtil Lov om planlægning(lov nr. 383 af 14. juni 1993)

fastsætteshervedfølgendebestemmelserfor det i § 2 nævnteområde.

§ I LOKALPLANENS Lokalplanensformål er,
FORMÅL

- at skabeet boligområde,hvor der bliver mulighedfor at opføre
traditionellefritliggendeenfamiliehuseog tæt-lavboligbyggeri.

- at overføreområdetfra landzonetil byzone,
- at udlæggearealtil en ny adgangsvejtil området,
- at sikre, at derudlæggestilstrækkeligeog brugbarefriarealer

med let tilgængelighedog medvarieredeanvendelsesmulighe-
der

- at sikre at bilister, cyklister og fodgængerekan færdestrygt på
boligvejene.

- at reducereskovbyggelinien,sådenersammenfaldendemed
skråningstoppeni enudstrækningsomudstyknings-og bebyg-
gelsesplanensafgrænsning.*I)

§2 LOKALPLANENS0M~ 2.1 Lokalpianenafgrænsessomvist på kortbilag i og omfatter
RADEOG matr.nr. 6 aæ,6 dr, 7 iz og del af 6 a,UhreBy, Hover.
ZONESTATUS

2.2 Lokalplanensområdeer beliggendei landzone.

2.3 Mcd byrådetsoffentlige bekendtgørelseaf denvedtagnelokal-
plan overføreslokaiplanensområdefra landzonetil byzone.

2.4 1)ei § 2.1 nævntematr. nr.e erundergivetlandbrugspligt.
Landbrugspligtenskal dog ikke væretil hinderfor, at kommu-
nenkan tillade, at arealettagesi brugtil deti lokalplanen

angivneformål, men indtil da skal arealetdrives jordbrugs-
mæssigtefterlandbrugslovensregler. *2)

*1) Skråningstoppenmodsydog østdanneret naturligt skel mellem
bebyggetområdeog naturområde.

*~) Ophævelseaf landhrugspigtenskeri forbindelsemedKort- og

Matrikelstyrelsensgodkendelseaf udstykning.Der kan i forbin-
delsemcd ophævelseaf landbrugspligtenstilles betingelseri
medføraf § 4, stk. 1, og/ellerstk. 3 i landbrugsloven.
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LOKALPLAN NR. 132

§ 3. OMRADETS
ANVENDELSE

3.1 Områdetmå kun anvendestil boligformål.Områdetmå anven-
destil parcelhusetil helårsbeboelsc,opførtsomåben-lavbebyg-
gelseeller somtæt-lavbebyggelse(rækkehuse,kædehuse,
dohbclthuseog lignende),og til tæt-lavbebyggelsetil kollektive
holigformersomalmennyttigboligbebyggelse,ældreboliger,
ungdomsholiger,andclsboligerog lignende,nårdetskerefteren
samletplan.*3)
På hverejendommå kun opføreseller indrettesén bolig.

3.2 Byrådetkan tillade, at derpåejendommendrivesen sådan
virksomhed,somalmindeligviskan udføresi boligområder,
underforudsætningaf,

- at virksomhedendrivesaf den,derbebordenpågældende
ejendom,

- at virksomhedenefterbyrådetsskøndrivespå en sådan
måde,at ejendommenskarakteraf beboelsesejendomikke
forandres(herunderved skiltning el. lign.), og områdets
karakteraf boligområdeikke brydes,

- at virksomhedenikke medførerulempefor de omboende,

* 3) Lokaiplanensbestemmelsermedhensyntil udstyknings-og

bebyggelsesregulerendebestemmelserog medlemsskabaf grun-
dejerforeningenmv. er ikke gældendefor ejendommenmatr.nr.
6 aæ,Uhreby, Hover.

I
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LOKALPLAN NR. 132

at virksomhedenikke medførerbehovfor parkering,der
ikke erplads til på denpågældendeejendom.

Ejendommenmå i øvrigt ikke benyttestil nogenform for er-
hvervsvirksomhed.

3.3 Indenfor områdetmåderholdesmindrehusdyr,såsomhøns,
duer,kaninerog lign., nårdetskerunderordnedeforhold, og
ikke ertil genefor omgivelserne.

3.4 Indenfor områdetkan opførestransformerstationertil kvar-
teretsforsyning,nårde ikke harmereend5 m2 bebyggetareal
og ikke gives en højdeaf mereend 1,5m over terræn,og nårde
udformesi overensstemmelsemeddenøvrigebebyggelse.

4.1 Udstykningaf parcellertil bebyggelsemå kun skepågrundlag
af denviste retningsgivendeudstyknings-og bebyggelsesplanpå
kortbilag 1.

4.2 Grundemå ikke udstykkesmeden størrelse,derermindreend
700 m2 til åben-lavbebyggelseog 300 ni2 til tæt-lavbebyggelse.

4.3 En del af denfastsattemindstegrundstørrelsekan,medbyrå-
detstilladelse,udlæggesinden for området,somet samletfri-
arealfor områdetsbeboere.

5.1 Der udlæggesarealtil følgendenyeveje og stier meden belig-
genhedsomvist på udstykningsplanen,kortbilag i:

I)en eksisterendemarkvejd nedlæggessomvej, og udlægessom
sti.

5.2 Nye mindreveje og stier ud overdeovenfor nævnteskal udlæg-
gesi en breddeaf henholdsvismindst 7,5 m og mindst3 m, i
princippetsomvist på kortbilag 1.

5.3 Vedvejtilslutningenskal dersikresdepå kortbilag i viste
oversigtsarealer.

Parkering
5.4 Ved åben-lavbebyggelseskal derudlægges2 p-pladserpr. bolig,

og ved tæt-lavbebyggelseskal dervære1,5 p-pladspr. bolig.

9

§ 4 UDSTYKNINGER

§ 5 VEJ-,STI-OG
PARKERINGS-
FORHOLD Adgangsvcjen

Rundkørslen
Boligvejene
Stierne
Stierne

A-B i en breddeaf 10-14m.
C i en diameteraf 35-45m.
i en breddeaf 7,5 m.
a i en breddepå 5 m.
b i en breddepå3 m.
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5.5 Byrådetkan tillade, at derkun anlæggesparkeringsarealsvaren-
de til 0,8 bilpladspr. boligved kollektive boligformer,når
forholdenetalerherfor I)et resterendeantalpladserkankræ-
vesanlagt,såfremtderopstårbehovherfor.

§ i BEBYGGELSENS
OMFANG OG
PLACERING

10

6.1 El-ledninger,herundertil vejbelysning,må ikke fremføressom
luftiedninger,menskal aleneudføressomjordkabler.

6.2 Der skal sikresmulighedfor placeringaf masterog kabelskabe
for elforsyning,gadebelysning,fællesantennem.v. pågrunden
indtil en afstandaf 0,7 m fra skel modvej, parkerings-og
vendepladsersamtstier.

6.3 Derskal sikresmulighedfor nedlægningaf vandledninger,el-,
fællesantenne-og telefonkablerpågrundeni en afstandaf 0,5
m fra grundensskel modvej,parkerings-og vendepladsersamt
stier.

7.1 Behyggelsesprocentenmå ikke overstige25 for fritliggende
parcelhuseog 35 for rækkehuse,gårdhuseog lign.

7.2 Bebyggelsemå ikke opføresmedmereend i etagemedudnyt-
telig tagetage.

§ 6 LEDNING8ù o~
LYSANLÆG
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Med byrådetssærligetilladelsekan bebyggelseopføresi 2
etager.

7.3 Intet punkt af enbygningsydervægeller bagfiade,må gives en
højde.deroverstiger8,5 m overterræn,målt efter reglernei
bygningsreglementet.

7.4 Bebyggelse,somikke er fritliggendeparcelhuse,måkun opføres
pågrundlagaf en samletbebyggelsespian.

7.5 Garager,udhuseog lignendemindrebygninger,deropføres
nærmereskel end2,5 m, skal opføresi skel eller mindst i m
derfra.
Udhusederanvendestil mindredyrehold,må ikke placeres
nærmerenahoskelend2,5 m.

§ B BEBYGGELSENS 8.1 Ingenform for skiltning og reklameringmå finde sted.
YDRE
FREMTRÆDEN 8.2 Ydervæggeskal væreblank,vandskureteller pudsettegistens-

murværk.For mindrebygningspartierkan tillige tilladestræ-
konstruktionerog glas.

Tagenepå boligerneskal udføresmedtagstenellereternitskifer.

Byrådetkan tillade andretagmaterialersåfremtdetkan begrun-
desarkitektonisk.

Til garager,carporte,udhuseog lignendemindrebygningermå
der ikke anvendesmaterialertil ydervæggeog tag,derefter
Byrådetsskønvirker skæmmende.

8.3 I)er måikke opstillesudendørsantenneanlæg.Dog kan der
medbyrådetssærligetilladelseopstillesantennermedetbe-
grænsetomfangpå deenkelteejendomme,nårantennerneer
beregnetfor tilslutning til radioamatøranlægog lign.

§ 9. UBEBYGGEDE 9.1 Depå kortbilag 1 medpriksignaturvistearealermå ikke ud-
AREALER stykkestil bebyggelse,men udlæggessomfællesopholdsarealer

for bebyggelsen.

Depå kortbilag 1 viste jorddigerog overdreveromfattet og
beskyttetaf naturbeskyttelseslovensbestemmelser,og ændrin-
geraf digerneeller ændringaf tilstandenaf det beskyttede
overdrev,f eks vedomlægning,beplantningeller lignende,må
kun ske medsærskilttilladelsefra Vejle Amt jfr. naturbeskyttel-
seslovensbestemmelser.

9.2 Mindst 5 % af områdetskal udlæggessomfællesopholdsareal
for området.Hvor tæt-lavbebyggelseopføresefteren samlet

11
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12

plan,skal dogmindst 10 % af planensområdeudlæggessom
fællesopholdsarealfor området.

9.3 Grundenesubebyggedearealerskal fremståsomalmindelige
haverog fællesarealerneskal fremtrædesombeplantede,befæ-
stedeeller naturligt begroedearealer.

9.4 I-Iegn i naboskel,skelmod fællesopholds-,vej- og stiarealer,og
skel modoffentligearealermå ikke udenbyrådetstilladelse
etableressomandetend levendehegn.

9.5 Størrebådeog uindregistreredekøretøjermåikke opbevarespå
de ubebyggedearealer.

9.6 Der skal sikresnødvendigearealertil etableringaf offentlige
beskyttelsesrum,i princippetmed en placeringsomangivetpå
kortbilag 1.

-r~ç~j-;~/0
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§ 10 FORUDSÆTNINGER
FOR IBRUGTAGEN
AF NY BEBYGGELSE

10.1 Nybebyggelsemå ikke udenbyrådetstilladelsetagesibrug, før
bebyggelsenertilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter byrådetsanvisning. *4)

Uansetovennævntekan byrådetmeddelesærligtilladelsetil
indretningaf alternativeopvarmningsanlæg,f.eks.solvarmean-
læg.

10.2 Førny bebyggelseinden for områdettagesi brug,skal dervære
etableretfællesfjernsynsantenneforsyning.

10.3 Førny bebyggelseinden for områdettagesi brug,skal dei §~
5.4, 5.5, 9.1 og 9.2 nævnteparkerings-og opholdsarealervære
etablereteller sikret etableret.

§11 GRUND~
EJERPORENING

§ 12 SERVITUTTER

§ 13 TILLADELSER
FRAANDRE
MYNDIGHEDER

11.1 Der skal oprettesen grundejerforeningmedmedlemspligtfor
samtligeejereaf ejendommeinden for lokalplanensområde.

11.2 Grundejerforeitingenskal oprettessenest,nårbyrådetkræver
det,og foreningensvedtægterskal godkendesaf byrådet.

11.3 Byrådetkan tillade, at tilstødendeboligområderoptagesi
gr~indejerforeningen,såfremtdet skønneshensigtsmæssigt.

11.4 Grundejerforeningenskal forestådrift ogvedligeholdelseaf dei
§ 9. I og 9.2 nævntefællesarealersamtfællesvej- og stiarealer
ni v. i det omfang,disseikke optagessomoffentlige arealer.

12.1 Tinglysteprivatretsligetilstandsservitutterinden for området
fortrængeskun af lokalplaneni det omfangde eruforenelige
medplanensbestemmelser.

13.1 Uansetforanståendebestemmelsermå derikke foretagesæn-
dringeraf eksisterendelovlige forhold, før derer:

a opnåettilladelsefra Landbrugsministeriettil ophævelseaf
landbrugspligten.( Sedogfodnotentil § 2.4).

b. opnåettilladelsefra skov- og naturstyrelsentil reduceringaf
byggeliniei henholdtil naturfredningslovenved skov.*5)

*4) I(oIlektivt varmeforsyningsanlæger naturgas.

• 5) Skov-og Naturstyrelsenharved brevaf 1414 1997 meddelt,at

styrelsenvil ophævenaturbeskyttelseslovensskovbyggelinie,
inden for lokalpianområdet,somansøgt.

13
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§ 14 LOKALPLANENS 14.1 Efter den offentligebekendtgørelseaf den endeligtvedtagne
RETSVIRKNINGER lokaiplan måejendommeinden for lokalplanensområdeifølge

§ 18 i Lov om planlægningkun udstykkes,bebyggeseller iøvrigt

anvendesi overensstemmelsemedplanensbestemmelser.

14.2 Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsæt-
te somhidtil. Lokalplanenmedførerheller ikke i sig selvkrav
om etableringaf deanlægm.v.,dererindeholdti planen.

14.3 Byrådetkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempel-
seraf lokalplanensbestemmelser,hvis dispensationenikke eri
strid medprincippernei planen.Merevæsentligeafvigelserfra
lokalplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf enny
lokalplan.

14.4 I henholdtil § 47 i Lov om planlægningkan derforetages
ekspropriationaf privateejendommeeller rettighederover
ejendomme,nårdetvil væreafvæsentligbetydningfor b-

kalplanensvirkeliggørelse.

14.5 Private (ilstandsservitutter,dereruforeneligemed lokalplanen,
fortrængesaf planen.

14
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VEDTAGELSESPATEGNING

af Vejle byrådden februar 1997

februar 1997

Kirsten TØnnesen

Sekretariatschef

I henholdtil § 27 i Lov om planlægninger foranståendelokaiplan endeligtvedtagetaf Vejle byrådden

6. maj 1997

•.~ ~?,7P.

maj 1997

/ TØnnesen
Sekretariatschef

p.u.

Nærværendelokalplan begæresi medføraf §31, stk. 2 i lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning,
tinglyst på matr. nr. 6a, 6aæ,6~og 7j~Uhre by, Høyer.

Teknisk Udvalg, den ~‘
7./~t ,“9~7

I henholdtil tinglysningsbilag er nærværendelokaiplan lyst på ovennævntematr. nr. den 28/5 1997.
(sign.) JetteJensen
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*** * *** Side: 11
* * *

* * ***

* * * Retten i Vejle Akt.nr.:
* ~ ~ Tinglysningsafdelingen M 355

Påtegning på byrde

Vedrørende matr.nr. 6 AÆ, Uhre By, Haver
Ejendomsejer: Paul Tackmann m.f 1.

Lyst første gang den: 28.05.1997 under nr. 501139

Senest ændret den : 28.05.1997 under nr. 501139

Retten i Vejle den 03.06.1997

L~t~2~



*** * *** Side: 12

* * *

* * ***

* * * Retten i Vejle Akt.nr.:
* *** ~ Tinglysningsafdelingen V 362

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 9 A m.f 1., Uhre By, Haver

Ejendomsejer: Vejle Kommune
Lyst første gang den: 28.05.1997 under nr. 501148

Senest ændret den : 28.05.1997 under nr. 501148

Retten i Vejle den 03.06.1997



*** * *** Side: 13

* * *

* * ***

* * * Retten i Vejle Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen S 158

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 5 A m.f 1., Uhre By, Haver

Ejendomsejer: Herluf Egon Nielsen

Lyst første gang den: 28.05.1997 under nr. 501151
Senest ændret den : 28.05.1997 under nr. 501151

Retten i Vejle den 03.06.1997



Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 6 A, Uhre By, Haver
Ejendomsejer: Erling Christensen Nedergaard

Lyst første gang den: 28.05.1997 under nr. 501137

Senest ændret den : 28.05.1997 under nr. 501137

Retten i Vejle den 03.06.1997

-1

*** * *** Side: 14

* * *

* * ***

* * * Retten i Vejle
* ~ ~ Tinglysningsafdelingen

Akt.nr.:
X 78

Lt~!’~n
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