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Afsnit 1.00 Lokalpianens formål.
Lokalpianensformål er:

1.1 at sikre,
at fremtidige ændringeri områdernekan foregå i
overensstemmelsemedkommuneplanensbestemme!-
ser,

1.2 at sikre,
at til- og frakørseisforholdenetil SvendborgFaaborg-
vejenog de andreprimærevejetrafiksikresbedstmu-
ligt, f. eks.ved begrænsningi antal afoverkørslerved
denenkelteejendom,gennemkrav om oversigtslinier
m.m.,

1.3 at sikre,
at deretableresmulighedfor at gennemføreløsninger,
somdæmperhastighedenog forbedrertrafiksikkerhe-
den på de primære veje i områderne, især Øster
Skerningevejen, hvor der ogsåskal sikres plads til
anlægafcykelsti.

1.4 at sikre,
at der etableres det nødvendige antal parke-
ringspladsertil defunktioner,derudøvesi områderne

1.5 at sikre,
at den fremtidige anvendelseog bygningsændringer
tilpassesden eksisterendebebyggelseog deteksiste-
rendemiljø, såkarakterenaf landsbymiljøbevaresog
fastholdes,

1.6 at sikre,
at enkelteejendomme,som kan betegnessom beva-
ringsværdige,bliver vurderet særskilt i forbindelse
medbygningsændringer.

1.7 at sikre,
at områdetoverføresfra landzonetil byzone.

1.8 at sikre,
at pladsenmellem brugs, bank, tøjbutik og friskole
indrettes som torv, med bl. a. ca. 65 p-pladserog
plads til et benzinanlæg,der kan paceresefter en
samletplanfor torvet.

Afsnit 2.00 Område og zonestatus.

LE Lokalpianområdetafgrænsessom vist på kort nr. 1,
og omfatterfølgendematrikelnumre,alle Ollerup by,
Ollerup:,.

Lokaiplan nr. 41.15/23 /24
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelsenr. 383 af 14. juni 1993), fast-
sætteshermed følgendebestemmelserfor de i afsnit 2.00nævnteområder.

.juli 97.
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område A. (bl. bolig og erhverv).
41.16
Matr. nr’e. 50-o,SO-p, 50-ti, 50-m,50-1

Område B (centerformål).
41.15
Matr. nr’e. 50-a, 50-b, 50-c, 50-d, 50-e, 50-f, 50-g,
50-h,50-i, 50-k.
41.24.
Matr. nr’e. i 1-ak, 11-ca, 11-al, i 1-cb, i 1-ck ogdel af

Område C (institutionsformål).
41.22
Del afmatr. nr. 1 5-a
41.23
Matr. nr’ e. 11-ti, 11-q, 11-r, 11-z, 11-cm og del af
matr.nr. 11-at

Område D (boligformål).
41.25
Del af matr.nr. 11-at

samtalle parceller, derefter den 24.09.97udstykkes
fra nævnteejendomme,som er omfattetaf denneLo-
kaiplan

Med kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelse
af denendeligtvedtagnelokalpianoverføreslokaiplan
områdetfra Landzonetil byzone.

Afsnit 3.00 Områdetsanvendelse.

Område A (bl. bolig- og erhvervsformål).

Områdetkan anvendestil boligbebyggelsesamt be-
byggelsetil indretningaf småerhvervsom efterkom-
munalbestyrelsensskønkan indpassetudenvæsentli-
gegenerfor deomboende,og somhørernaturligt til i
områdetjvf. pkt.’erne1.2 og 1.4.

Områdetsanvendelseskal følge retningslinerne,som
ervist påkort nr. 2.
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Der skal etableresparkeringspladseri et omfangsom
tilgodeserdenanvendelse,derudøvespå den enkelte
ejendom,dog mindst 1’/2 p-pladspr bolig Ad.1.1)

I forbindelsemedetableringaf p-pladserkan derstil-
les vilkår om etableringafafskærmendebeplantning.

Område B (centerformål).

~Jj~ Områdetmå kun anvendestil (butikker, kontor- og
servicevirksomhed,liberale erhverv, udstilling samt
mindre - ikke generende- fremstillingsvirksomhedi
tilknytning til butikkerne), boligbebyggelseog of-
fentLige formål samtrestaurationsvirksomhedog par-
keringsformål.

~.Jj. De enkelte butikker til dagligvarerforsynningkan
maksimaltgives en størrelsepå 3000m2 bruttoetage-
areal og de enkelte butikker til udvalgsvarerkan
maksimaltgives enstørrelsepå 1000m2 bruttoetage-
areal, ligesom detsamledebruttoetagearealtil butik-
ker ikkemåoverstige5000m2.

~ Bygningeri området,som på kortbilageter markeret
med skravering,er udpegetsom vigtige basiselemen-
ter for områdetskarakter. Udvendigebygningsæn-
dringer ved disse kræverderfor særskiltvurdering i
hvertenkelttilfælde

~ Ved ny boligbebyggelseskal detsikres, at vejstøjen
fra de primæreveje ikke overstiger55 dB(A) ved
mindsten facadesamtveddeprimæreopholdsareaier.
Det skal endvideresikres,at det indendørsstøjniveau
i sove-og opholdsrumikkeoverstiger30 dB(A).

~.J4 Ved ny bebyggelseog ændretanvendelsei øvrigt,
skal det sikres,at der etableresdet antal parkerings-
pladser,somskønnesnødvendigefor denpågældende
anvendelse

~.Jj Torvetsomdannelseskal foregåefteren samletplan i
overensstemmelsemedprincippernepåkort 2.

A~I.I)

I forbindelsemedtæt I lavbebyggelseafet vist omfang,kanantalletafp-pladserreduceresefternærmereaftale med
Tekniskforvaltning.
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OmrådeC (institutionsformål).

12~ Områdetmå kun anvendestil skoler og institutioner
medtilhørendeanlæg,kursusvirksomhedeller lignen-
de, som efter kommunalbestyrelsensskøn på en na-
turlig mådekan indpassesområdet,herunderenkelte
boligeri tilknytning til de pågældendefunktioner.

~J.j Bygningeri området,som påkortbilageter markeret
medskravering,er udpegetsom vigtige basiselemen-
ter for områdetskaraktér. Udvendige bygningsæn-
dringerved dissekræverderfor særskiltvurdering i
hvertenkelttilfælde

3.22 Ved fly boligbebyggelseskal det sikres,at vejstøjen
fra de primæreveje ikke overstiger55 dB(A) ved
mindstenfacadesamtveddeprimæreopholdsarealer.
Det skal endvideresikres,at det indendørsstøjniveau
i sove-og opholdsrumikkeoverstiger3OdB(A).

~ Ved ny bebyggelseog ændretanvendelsei øvrigt,
skal det sikres,at der etableresdet antal parkerings-
pladserAd.t.3) som skønnesnødvendigefor den på-
gældendeanvendelse.

OmrådeD (boligformål).

~ Områdetmåkun anvendestil boligbebyggelse.

~ Dermåmaksimaltopføresto boligerpåarealet.

~ Derskal etableresparkeringi et omfang,som svarer
til defunktioner,deralmindeligvis finderstedi et bo-
ligområde,hvilket svarertil 1-l~/2p-pLadspr. bolig.

~ I områdetmå kun udøvesdenform for erhverv,som
almindeligviskanudøvesi boligområder,nårdet ikke
er til genefor deomboende,og ikke medførerbehov
for yderligereparkering.

Afsnit 4.00 Udstykning

£1 Udstykning kan finde stednår detskønnesforeneligt
meddehensynlokalpianenskal varetagei henholdtil
afsnit 1.00.

Ad.1.3)

Derkanstillesvilkår omdeltagelseved eventueletableringaf p-pladser.
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Der kan i øvrigt foretagesudstykningaf grundemed
et areal mindre end 700 m2 til boligbebyggelsei et
omfangsomnævntunderpkt. 4.!.

4~ Ved udstykningtil boligformål skal det sikres,at der
er de nødvendigefriarealertil rådighed.

Afsnit 5.00 Veje og stier.

Derskal udlæggesvejeog stier i et omfang,som vist
påkort 2.

Ved ændringeri anvendelsenskal der etablerespar-
keringspladsersvarendetil behovetfor denpågælden-
de ejendom.

Ind- og udkørslerved den enkelteejendomskal som
hovedregelbegrænsesmestmuligt. Ved boligbebyg-
gelsemåhøjstanlæggesénoverkørsel

Ved overkørslerog andresteder,hvor oversigtsfor-
holdeneaf hensyntil trafiksikkerhedenkræver det,
kanvejbestyrelsenforlangebeplantningeller lignende
beskåreteller nedbragttil en højde på max. 80 cm
målt i forhold til terræn.

På strækningenØster Skemingevejsforlægning fra
Egensevejtil ØstreStationsvej,skal der udføresha-
stighedsdæmpendeforanstaltninger,ligesom der langs
Øster Skerningevejsforlægningskal sikres plads til
anlægaf cykelsti.

Derer i medfør lov om offentlige vejetinglyst byg-
gelinie Ad. 1.4) langs hovedlandevej215 Svendborg-
Faaborg.

Afsnit 6.00 Tekniskeforhold

De enkelteejendommeskal tilsluttes Ollerup fælles
private vandværk,sådansom det er fastlagt i den til
enhvertid gældendevandforsyningspianfor Egebjerg
kommune.

De enkelteejendommeskal tilsluttesdet kommunale
kloaksystem,sådansom deter fastlagti dentil enhver

Ad.1.4)

Hvis derskalskeændringeri anvendelsenafbeståendeadgangetil denenkelteejendom,skalderindhentestilladelse
fra FynsAmtskommune,derervejmyndighedpåhovedlandevejen
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tid gældendespildevandspianfor Egebjergkommune.
Spildevandssystemeter tilsluttet rensningsanlægget
ved Ringsgård.

De enkelteejendommeskal tilsluttes elforsyningen,
derhørerunderSydfynselforsyning.

Elforsyningeni områderneskal udføresmedjordkab-
ler, og der måikke føresluftiedningerover de enkelte
ejendommeeller langsejendommenesskel.

Såfremtderbliver mulighedfor at tilslutte sig fælles-
antennetil radio og ty, måder ikke opsættesnye an-
tennerpå de enkelteejendomme,til formål, som er
dækketaffællesantennen.

Områdeter omfattetaf varmeplanensbestemmelser,
der udlæggerområdet til individuel naturgasforsy-
ning.

I forbindelsemedombygningeller vednybyggerimå
der ikke etableresopvarmningmedel.

Afsnit 7.00 Bebyggelsensomfang og placering.

OmrådeA (bl. bolig- og erhverv)

Bebyggelsesprocentenfor områdetunder ét, må ikke
overstige25%.

Ved bebyggelsetil tæt / lav bebyggelse,virksomhed
eller lignende, hvor det efter kommunalbestyrelsens
skøn er foreneligtmed lokalpianensformål, kan be-
byggelsesprocentenforøges til maksimalt 35% for
den enkelteejendom.

I områdetmåingenbebyggelseopføresmedmereend
1½etage,og ingen del af en bygningsydervæggeel-
ler tagfiademå værehævetmereend 8,5mover ter-
ræn.

JA Bygningshøjdenkan i enkeltetilfældeøgeshvor sær-
lige forholdgørsig gældendeAd. 1.5)

Ad. 1.5)

Særligeforhold kanværeeksisterendebebyggelse,somboligforbedres,eller det kan værearkitektoniskehensyn. I
dissesituationerkanbådeetagehojdeog bygningshøjdeundtagelsesvistilladesøget.
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Det er fastsatbyggelinieri et omfangsomvist på kort
nr. 2, og hvor intet andeter nævntgælderbygnings-
reglementetsbestemmelserom afstandetil vej og na-
boskel.

Garager,carporteog skureop til 10 m2 kan placeres
udenfor byggeliniernenår detskeri overensstemmel-

semed de til enhvertid gældenderegler for sådanne
bygninger.

områdeB (centerformål)

21Q Ny bebyggelsemå kun placeresinden for de bygge-

linier, somervist påkortbilagene.

LII Ved boligbebyggelsekan garagercarporteog skure
op til 10 m2 dog placeresudenfor byggeliniernenår
det sker i overensstemmelsemed de til enhver tid
gældendereglerfor sådannebygninger.

111 Bebyggelsesprocentenpåden enkelteejendommå ik-
ke overstige25 vedboligbebyggelseog 40 ved anden
bebyggelse.

2J~ Bebyggelsesprocentenfor områdetunder ét må ikke
overstige40.

114 Bygningermå ikke opføresmedmereend 1½etage
ogenmaksimalhøjdepå8V

2 m.

1J~ Hvor særligeforhold, bl.a. arkitektoniskehensyn,ta-
ler for det, kanbygningshøjdentiiadesøgettil max2
½etageoglim.

2J~ Skorstene,antennemasterog lignende mindre byg-
ningsdeleskal følge bygningsreglementetsbestem-
melseri det omfa.ng,de kan indpassesi planen.Høj-
denmådog max. overstige15 m overterræn.

112 Ved ændringeri den bebyggelse,som er vist med
skravering, skal der foretagessærskilt vurdering i
hvertenkelttilfælde,jfr. afsnit 1.00.

OmrådeC ( institutionsformål)

7~J~Ny bebyggelsemå kun placeresindenfor de bygge-
linier, somer vist påkortbilagene.

7.2! Ved boligbebyggelsekan garagercarporteog skure
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op til 10 m2 dôg placeresudenfor byggeliniernenår
det sker i overensstemmelsemed de til enhver tid
gældendereglerfor sådannebygninger.

122. Bebyggelsesprocentenpådenenkelteejendommåik-
ke overstige25 ved boligbebyggelseog 35 ved anden
bebyggelse.

Ifl Bebyggelsesprocentenfor områdetunderét må ikke
overstige35.

124 Bygningermå ikke opføresmedmereend 2 ‘/~etage
ogenmax. højdepå 9.5 m.

L~ Skorstene,antennemasterog lignende mindre byg-
ningsdeleskal følge bygningsreglementetsbestem-
melseri detomfang,de kan indpassesi planen.Høj-
denmådogmax. overstige15 m overterræn.

Z2..~ Ved ændringeri den bebyggelse,som er vist med
skravering, skal der foretagessærskilt vurdering i
hvertenkelttilfælde,jfr. afsnit1.00.

Ifl I forbindelsemedbyggeri indenforområdetskal der
gøresredefor fremtidigeudvidelsesmuligheder,sådet
sikres,at dissemulighederikke begrænseseller helt
udelukkespåetseneretidspunkt.

OmrådeD (boligformål)

L~.Q Bebyggelsesprocentenmåikkeoverstige25.

1!’I Vedopførelseaf etdobelthuskanbebyggelsesprocen-
tenøgestil 35.

~ Bebyggelsemåikke opføresmedmereend 1V
2 etage

og bygningshøjdenmå ikke overstige8,5m over ter-
ræn.

Afsnit 8.00 Bebyggelsensydre fremtræden

Skiltning og reklameringmå finde stedi et omfang
som efter kommunalbestyrelsensskøn er i overens-
stemmelsemedde hensynlokalplanenskalvaretage.

Ny bebyggelsesamtom- og tilbygninger skal tilpas-
ses helhedsbilledeti områderneog være i overens-
stemmelsemedden stedligebyggetraditionmedhen-
syntil materialer,farvevalgogvinduersudformning.
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Kommunalbestyrelsenkan i hvertenkelttilfældestille
kravom valg aftagdækningsmaterialerog tagform.

Dermåikke opsættesudvendigeantenneri forbindel-
semeddenenkeltebolig i området~”1.5)

Til udvendigebygningsfarvermå ikke anvendesfluo-
resceredefarver eller farver, som efterkommunalbe-
styrelsensskønvirker skæmmendefor området

Ydervægge(ikke gavitrekanter, carporte og andre
mindrebygningspartier)skal som hovedregelopføres
i tegl. Ydervæggenekanvandskuresog males.

Til tagdækningskal anvendestagstenaf tegl, tagpap-
listedækningeller tegilignendematerialer,som efter
kommunalbestyrelsenskøn er i overensstemmelse
meddetmiljø planentilsigter.

Debebyggelser,derer vist medskraveringpåkortbi-
laget,måikke nedrives,ombyggesellerpå andenmå-
deændresmedmindregodkendelseforeligger.

Afsnit 9.00 Ubebyggedearealer.

2.1 Ubebyggedearealerskalved beplantning,befæstelse
eller lignendegives etordentligtudseende,ligesomen
passendeordenved oplagringaf materialerog andet
udendørsoplag‘~ ‘~ skal overholdes.

Udendørsoplagmå kun finde sted i begrænsetom-
fang, og kan krævesfjernet eller indhegnet,hvis det
er til væsentliggenefor deomboende.

I forbindelsemedudendørsoplag kan der stilles vil-
kårom opsætningafafskærmendehegnog lignende.

Arealerudenforbyggeliniermåikke anvendestil no-
genform for oplag.

Derskal etableresafskærmendebeplantningbeståen-

Ad.1.5)

Derkandogopsættesantennersåfremtderikke ermulighedforattilslutte sig fællesantenne;ellersåfremtenfælles-
antenneikke kanleveredesignalerderefterspørges.

Ad.1.6)

Udendørsoplagmåikke haveet omfang,deroverstigerl,80m i højden,ogderskalkunneafskærmesomnødvendigt
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de af buskeog træeri et omfangsom vist på kort nr.
2. Supplerendebeplantningkan findested.

Ubebyggedearealer i områderne skal anlæggesi
overensstemmelsemedde funktioner,somskal foregå
i området.

2:1 Udformning, tilplantningm.m. af størreubebyggede-
områderkan finde sted, når det skeri overensstem-
melsemedengodkendtdetailpian.

Langsdeprimærevejei områdetskal etableresubrudt
hegni form af beplantning,fast hegneller lignende.
Undtagetherfraergodkendteoverkørsler.

Beplantning,hegneller lignendesom kan hindre en
rimelig oversigtved ud.kørslertil de primæreveje in-
den for lokalpianområdetmåhøjstgives enhøjdepå
80 cmoverterræn.Eksisterendebeplantningeller lig-
nendekankrævesbeskåretellerfjernet

Afsnit 10.00 Forudsætning for ibrugtagningaf ny bebyggelse.

1QJ. Før fly bebyggelsetagesi brug kan der stilles vilkår
om at adgangsforhold,afskærmendebeplantningog
lignende i overensstemmelsemed bestemmelserne
heromskalværeetableret.

1Q~ Førny eller ændretbebyggelsekan tagesi brug, skal
der redegøresfor at støjniveaueti henhold til de
nævntebestemmelserkanoverholdes.

1Q~ Derkanstilles vilkår til sikring af, at støjniveauetikke
overstigerdenævnteværdier.

1Q4 Før ny bebyggelsetil butikker kan tagesi brug kan
der stilles vilkår om at de maksimalestørrelserfor
henholdsvisdagligvarerogudvalgsvarerbutikkerikke
overskrides.

Afsnit 11.00 Grundejerforening

JJJ. Der kan oprettesen grundejerforeningnår mindst
halvdelenaf grundejernei detenkelteområdeønsker
det.

111 Grundejerforeningensformål er bl. a. at administrere
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de opgaver,som i henholdtil lovgivning eller kom-
munalbestyrelsensbeslutningerhenlæggestil forenin-
gen

jL~. Kommunalbestyrelsenkan være initiativtager til den
stiftendegeneralforsamling

1L4 Grundejerforeningensvedtægterskal godkendesaf
kommunalbestyrelsen.

J.L1 Uansetforanståendebestemmelsermå der ikke fore-
tagesændringeraf eksisterendelovlige forhold, før
der er opnåettilladelse / dispensationhertil fra vej-
myndighedenAd. ‘~ til deændredeadgangsforholdog
ændringer,someromfattetaf landevejsbyggelinien.

Afsnit 13.00 Servitutter.

J.~.j Dendel af deklarationenfor matr. nr’e. 1 la, og lix,
Ollerup by, Ollerup (kaldet Himmerigsgårdsudstyk-
ningen) lyst den 21. september1962 som nr. 4592,
der er omfattetal lokalplanenaflyses og erstattesaf
nærværendelokalplan.

Afsnit 12.00 Tilladelser eller dispensationfra andre myndighe-
der

Ad. 1.7)

VejmyndighedenerFynsAmt
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Områdetsafgrænsning— - — -

Vedr.: Lokaiplannr.41.15/delal41.16/41.22/41.23og 41.24forEgebjergkommune.

Områdetil institutions-,center-,bolig- og bl. bolig- og erhvervsformåli Ollerup.

Planenomfatterfølgendematr.nre.:
Område nr. A (del af 41.16)
matr.nr.: 50-o,50-p,50-n,50-mog 50-1.
Område B(41.15) ..~.

matr.nr.: 50-a,50-b,50-c, 50-d,50-e,50-f, 50-g,50-h,50-i og 50-k.
Område B (41.24)
matr.nr.: 11-ak, 11-ca,11-al, 11 -ck, 11 -cb og del al“n”.
Område C (41.22)
matr. nr.: del al 15-a.
Område C (41.23)
matr.nr.: 11-ti, 11-cm, 11-z, 1l-q og ll-r og del afmatr. nr. 11-at.

Område D (41.25)
del afmatr. nr. 11-at.

alle Ollerupby, Ollerupsamtparcellersomefterden24.09.1997udstykkesfra nævnteområde,som
eromfattetal dennelokaiplan.

Udfærdigeti august1997.

Mål 1:4000
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Afsnit 14.00 Vedtagelsespåtegning

Lokaiplanener såledesvedtagetaf Egebjergkommu-
nalbestyrelseden17.09.1997.

Poul Weber
Borgmester

I henholdtil § 27 i
vedtagetendeligt
den25.02.1998.

/ Erik Stouman
/ Tekniskchef

lov om planlægninger lokaiplanen
af Egebjerg kommunalbestyrelse

Erik Stouman
Tekniskchef

Tinglysning Indført i dagbogen for Svendborg Herredsret:
den 17.06.1998undernr.: 500401

Lyst: K. Andersen

Poul Weber
Borgmester

/
/
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Bilag I Redegørelse

Pfanernes indhold

I planloven skelnes der mellem 4 slags planer,
der alle påvirker anvendelsen af vore omgivel-
ser.
Sammenhængener vist på nærværendeillustrati-
onsskitser

Landspianlægning,
der foreståsaf Miljøministeriet, bestårat’ love,
bekendtgørelser,cirkulærer, vejledninger og en
årlig landspianredegørelse,som udstikker ret-
ningslinier for de kommendeårs planlægnings-
temaer.

Regionpfanlægningen,
der foreståsaf amterne(Fyns Amt) og beståraf
regionpianenfor Fyn. Denne indeholderi for-
længelseaf lands-planlægningenmeredetaljere-
de bestemmelserfor de enkeltekommunerog
deresplanlægning.

Kommuneptanlægningen,
der foreståsat’ kommunerne(Egebjergkommu-
ne), beståral kommuneplanen(Egebjergplanen),
som bl. a. fastlæggerplaceringenat’ boliger, er-
hverv, servicem.m. indenforkommunegrænsen.
Kommuneplanenindeholderogsåbestemmelser
for, hvor der skal laves lokaiplaner, og hvilke
retningslinierlokalpianerneskal udarbejdeset’-

Lokaiplanlægningen,
der foreståsat’ kommunenaleneog beståraf b-
kaiplaner,der i detaljerbestemmer,hvordan et
mindre områdemå anvendes.Lokalplanerskal
altid fremlæggesoffentligt i mindst8 uger.

Baggrund for dennelokaiplan er,
at kommunalbestyrelsenvil gøre det muligt ~
forbedre trafikforholdene i forbindelse med
grusgravstrafiklcenfra Køllebanke ved at for-
læggeØsterSkerningevejog Egensevej,~ udvi-
de Brugsenog Friskolen,~. f°askabtet reelt tor-
vemiljø med parkering,beplantningog inventar,
og ~ f°aområdetoverført fra landzonetil byzo-

Planernes sammenhæng

ter.
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ne.

Muligheder.
Det offentliggjorteforslagtil lokaiplannr. 41.15
m.fl. er kommunalbestyrelsensoplægtil borger-
ne, der hervedfår en periodepå mindst8 ugertil
at fremkommemedbemærkningertil forslaget.

Lokaiplanen kan først vedtages endeligt at’
kommunalbestyrelsen,efter at manhar vurderet
debemærkninger,somer modtageti denneperi-
ode.

Formål.
Formåletmeddettelokalpianforslager,

at sikre,
at fremtidigeændringeri områdernekan foregåi
overensstemmelsemed kommuneplanensbe-
stemmelser,
at sikre,
at til- og frakørseisforholdenetil Svendborg
Faaborgvejenog de andreprimæreveje trafik-
sikres bedst muligt, f. eks. ved begrænsningi
antal af overkørslerved den enkelte ejendom,
gennem krav omoversigtslinier m.m.,
at sikre,
at der etableresmulighedfor at gennemføreløs-
ninger, som dæmperhastighedenog forbedrer
trafiksikkerhedenpådeprimærevejei områder-
ne, isærØsterSkerningevejen, derogsåi frem-
tiden bliver frakørseisvej fra grusgravsområdet
Køllebanker.
at sikre,
at der etableresdet nødvendigeantal parke-
ringspladsertil de funktioner, derudøvesi om-
råderne
at sikre,
at den fremtidige anvendelseog bygningsæn-
dringer tilpassesden eksisterendebebyggelseog
det eksisterendemiljø, så karakterenal lands-
bymiljø bevaresog fastholdes,
at sikre,
at enkelte ejendomme,som kan betegnessom
bevaringsværdige,bliver vurderetsærskilti for-
bindelsemedbygningsændringer.
at sikre,
at områdetoverføresfra landzonetil byzone.
at sikre,
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at pladsenmellem brugs, bank, tøjbutik og fri-
skole indrettes som torv, med bl. a. Ca. 65 p-
pladser.

Områdeter beliggendei Ollerupog afgrænsesaf
Egensevej,ØstreStationsvej,og Svendborgveji
nord og omfatterbl. a. Brugs, Friskole og torv
m.m.

Forholdet til anden planlægning.

Kommuneplanensrammer.

Områdeterudlagttil blandetbolig- og erhvervs-
formål områdetil centerformålog institutions-
formål. Der sker ingen ændringeri kommune-
planensrammerfor området.

Zonestatus.

Områdeter beliggendei landzoneog skal over-
føres til byzone.

Spildevandspianen.

Områdeter beliggendeindenforgodkendtkloa-
koplandi spildevandspianenområde,hvorfrader
afledestil Ringsgårdrensningsanlæg.

Støjforhold

I lokalplanener fastsatbestemmelserder sikrer,
at støjforholdeneer i ordenved ibrugtagningal
ny bebyggelse..

ØsterSkerningevej ændrer ikke statussom ene-
ste adgangsvejtil grusgravsområdetog det er
forvaltningensvurdering at støjforholdeneikke
ændrer sig i forhold til nu.

Egensevej rar ændret sin tilslutning til Øster
Skerningevej,og i den forbindelseer det for-
valtningensvurdering at støjforholdeneforbed-
res på den del, der støderop til lokalpianområ-
det.

• Østre Stationsvejhar i dag en trafikmængdepå
under500bilerpr. døgn.
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For Svendborgvejsvedkommende(6000 biler
pr. døgn) kan støjgrænserneoverholdesi en af-
standal 30 m. Forvaltningenbetragterdet dog
ikke somet problem,idet der reelt kun kanblive
taleom begrænsetbyggeri i form at’ huludfyld-
ning.

Virksomhedsstøjudgørefterforvaltningensvur-
deringikke nogetproblemi lokalplanområdet.

Butiksstørrelser

Opmærksomhedenhenledespå at der for områ-
der udlagt til butiksformål gældervisse øvre
grænserfor butiksstørrelser,jfr. planlovensbe-
stemmelserherom.

Lokalpianens retsvirkninger

A
Efter kommunalbestyrelsensendeligevedtagelse
og offentliggørelseal lokalplanen,må ejendom-
me, derer omfattetalplanenkun udstykkes,be-
byggeseller i øvrigtanvendesi overensstemmel-
semedplanensbestemmelser.

Deneksisterendelovlige anvendelseat’ en ejen-
dom kan fortsættesomhidtil. Lokalpianenmed-
fører heller ikke i sig selvkrav om etableringat’
de anlægm.v., derer indeholdti planen.
Kommunalbestyrelsenkanmeddeledispensation
til mindrevæsentligelempelserat’ lokalplanens
bestemmelserunder forudsætningat’, at det ikke
ændrer i planens principielle indhold.

Mere væsentligeafvigelserfra lokaiplanenkan
kun gennemføresved tilvejebringelseal en ny
lokaiplan.

B
I henholdtil kommuneplanlovenkan der foreta-
gesekspropriational privatesejendomme,eller
rettighederover ejendomme når ekspropriatio-
nenvil væreat’ væsentligbetydningfor virkelig-
gørelsenal lokalplanen.

c
Privatebyggeservitutterog andretilstandsservi-
tutter, der er uforeneligemed lokalplanen,for-
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trængesaf planen.

K:\O2LOKPL\41.15\41 15CENT.DOC

Andre private servitutterkan eksproprieres, når
detvil væreal væsentligbetydningfor virkelig-
gørelsenalplanen.
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DATO AKTIVITET BILAGSNR.

26.08.1997 Princippieldrøftelsei Teknik-ogMiljøudvalget

09.09.1997 Forslagi Teknik- og Miljøudvalget
11.09.1997 Økonomiudvalget

17.09.1997 Forslag i kommunalbestyrelsen
Offentlig fremlæggelse 24.09.1997- 19.11.1997

09.02.1998 Teknik- og M.iljøudvalget

25.02.1998 Endeliggodkendelsei kommunalbestyrelsen
20.05.1998 Annonceringi Denlille Avis

REDIGERING 19. maj 1998 SAMMENFATNING AF PLANPROCESSEN VED
LOKALPLANER / KOMMUNEPLAN
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