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Hvad er en lokalplan ? 
 
Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret 
 
Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend 
der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt 
for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, 
byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. 
 
Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme 
med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag.  
 
En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Ho-
vedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. 
 
Lokalplaners udarbejdelse 
 
Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågæl-
dende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som 
behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen.  
 
Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse 
 
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med op-
lysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale 
ugeavis samt ved særskilt underretning til: 
• ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, 
• ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, 
• foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, 
• Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget 
• så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. 
 
Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regi-
onplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod over-
ordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om 
eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. 
 
Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsfor-
slag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 
fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af ind-
sendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst 
otte uger. 
 
Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives un-
derretning til: 
• ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, 
• enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, 
• foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, 
• Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget 
 
Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. 
 
Lokalplaners indhold 
 
En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde be-
stemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anven-
delsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere 
bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets 
forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. 
 
En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning 
for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 
end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offent-
liggørelse og indsigelsesfrist. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Kommunepianloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, fbrend der gennem- 
fØres storre udstykninger eller stØrre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedriv- 
ninger. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanlæg 
ningen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokal- 
planforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. 

Udarbejdelse 
Kommdalbestyrelsen står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbe j- 
de med dem, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunal- 
bestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et, eventuelt flere lokal- 
planforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelses- 
periode, kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. 

Offentliggarelse 
-Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentlig- 
g0res med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 2 måneder. 

Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme 
inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til 
andre, som berbres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger 
m.fl., som har særlig interesse i planen. 

Regionplanmyndigheden, d.v.s. Hovedstadsrådet, påser, at lokalplanforslaget er i 
overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hovedstadsrådet og de stats- 
lige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider i- 
mod overordnede planlægningsinteresser. Fbrst når der er opnået enighed mellem den 
pågældende myndighed og konmiunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, 
kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. 

Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget, skal kommunalbestyrelsen tage 
stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen kan be- 
slutte at ændre forslaget som fblge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale 
om stbrre ændringer, skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. 

Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgbres offentligt, og der 
gives underretning til bl.a. ejeren og til dem, der har fremsat indsigelser. 

Indhold 
En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En 
lokalplan kan indeholde bestemmelser om overfbrsel af arealer fra landzone til by- 
zone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold: Endvidere om pla- 
cering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabs- 
træk, og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg. 

Et lokalplanforslag skal ledsages af en redeg~else om planens formål, indhold og 
dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. 

Retsvirkninger 
Når et lokalplanforslag er vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke anvendes eller 
bebygges på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Kommunalbe- 
styrelsen kan nedlægge forbud mod etablering af forhold, som kan hindres ved en lo- 
kalplan. Forbuddet kan nedlægges for indtil eet år. Den vedtagne lokalplan tingly- 
ses på de omfattede ejendomme. Der må ikke etableres forhold i strid med lokalpla- 
nen. Når det er væsentligt for planens gennemf@relse, kan kommunalbestyrelsen eks- 
propriere fast ejendom. Inden for visse rammer kan kommunalbestyrelsen give dis- 
pensation fra en lokalplan. Gældende tinglyste byplanvedtægter, lokalplaner samt 
visse servitutter kan ophæves ved udarbejdelse af en lokalplan, hvis det er nbd- 
vendist for at sikre kommuneplanens virkeliss0relse eller andre planlæsninsshensyn. 
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VAD ER EN LOKALPLAN? 



REDEGØRELSE 

INDLEDNING 

Pa grundlag af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) har Albertslund kommunalbestyrelse den 14. december 
1982 vedtaget lokalplan nr. 17.2 for boligbebyggelsen Den 
qktrigske Villaby. 

LOKALPLANENS FORMAL 
Lokalplanomradet, som er vist p& ovenstaende kort, er et eks i -  
sterende boligomrade med tæt-lav bebyggelse (klyngehuse). Lo- 
kalplanen har til f o d 1  at sikre omradet anvendt til dette 
formdl og endvidere at fastlægge nogle bebyggelsesregulerende 
bestemmelser, der indebærer nogle tilbygningsmuligheder til 
de eksisterende klyngehuse. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Komunepianen: 

Albertslund kommunalbes~relse har den 18. juni 1981 ende- 
ligt vedtaget en kommuneplan for perioden 1980-1992. Nær- 
værende forslag til lokalplan er i overensstemmelse med kom- 
muneplanen, idet kommuneplanen for enkeltomradet benævnt 
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B 20 (eksisterende boligområde - (bstrigske Villaby) fast- 
sætter fØlgende rammer for indholdet i lokalplanlægningen: 
En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet, skal 
sikre : 

a) at enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål, og 
at der samtidig gives mulighed for etablering af institutio- 
ner og klubber, kollektive anlæg til brug for enkeltområdet, 
andre beboerorienterede funktioner, samt nærmere angivne er- 
hvervstyper, der kan indpasses i enkeltomridet uden genevirk- 
ninger i forhold til omgivelserne, 

b) at bebyggelsesprocenten for enkeltområdet ikke overstiger 
27, og at bebyggelsen opfØres som tæt-lav boligbebyggelse, 

c) at bebyggelsen ikke opfares i mere end een etage uden ud- 
nyttelig tagetage, og at bygningshajden intetsteds over- 
stiger 5,5 m fra omgivende terræn. 

Yderligere er lokalplanen i overensstemmelse med kommunepla- 
nens almene rammebestemmelser for lokalplanlægningen i bolig- 
områder. Disse bestemmelser vedrØrer bl.a. vej- og stiforhold, 
hØjdeforhold samt opholds- og parkeringsarealer. 

LOKALPLANENENS INDHOLD 

Lokalplanen fas tlægger den eksisterende boligbebyggelse til 
boligformal med bestemmelser, der stort set svarer til dem, 
der allerede gælder i form af tinglyste anvendelses- og be- 
byggelcesservitutter. Dette medfØrer bl.a., at visse af 
disse servitutter kan aflyses. 

Som noget nyt, fastlægger lokalplanen nogle ensartede tilbyg- 
ningsmuligheder til de eksisterende klyngehuse. Tilbygnings- 
mulighederne er baseret på det forhold, at den eksisterende 
bebyggelse er opfØrt efter en af kommunalbestyrelsen forud 
godkendt bebyggelsesplan, som nØje fastlægger de respektive 
ejendommes grundstØrrelse, bebyggelsens omfang, udseende 
samt vej- og stiarealer, grdnne områder m.v. Dette indebærer, 
at tilbygninger til de eksisterende klyngehuse ligeledes skal 
opfØres efter visse fælles retningslinier, således at bebyg- 
gelsens heihedsprcg fastholdes. 

For hver enkelt boligparcel fast1 gger lokalplanen en til- 
bygningsmulighed på h0jst l8,8O m . Herudover indeholder lo- 
kalplanen bestemmelser om skure, terrasseoverdækninger, læ- 
tage m.v. 

9 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter kommunalbestyrelsens endelig vedtagelse og offentlig- 
gdrelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af pla- 
nen ifØlge kommuneplanlovens § 31, kun udstykkes, bebygges 
eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fort- 
sætte som hidtil. Lokalplanen medfØrer heller ikke i sig 
selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er inde- 
holdt i planen. 
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Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud- 
sætning af, at det ikke ændrer den sarlige karakter af et om- 
rbde, der scdges skabt ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfa- 
res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

3 



LOKALPLAN NR. 17.2 

Lokalplan nr. 17.2. for et omrade afgrænset af boligbebyg- 
gelsen Platanparken, boligbebyggelsen Stadionparken samt af 
hovedstien langs Trippendalsve j. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsættes hermed fØlgende bestemelser for det i 
5 2 nævnte område. 

§ 1  LOKALPLANENS FORMAL 
1.1. Lokalplanen har til formål: 

- at sikre den eksisterende tæt-lave bebyggelse 
til boligformål, 

- at sikre bebyggelsens præg og udseende, 

at sikre eksisterende veje, stier, fælles par- - 
keringcpladser og fælles friarealer, 

- at fastlægge nogle bebyggelsesregulerende be- 
stemmelser for boligområdet, herunder bestem- 
melser om tilbygninger til de eksisterende 
klyngehuse. 
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2.1. 

LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 

Lokalplanen afgrænses som vist p& kortbilag nr. 1 
og omfatter fØlgende matr.nr.: 

21 
21 
21 

Pc, 21 Pa, 21 pe, 21 pf, 21 pg, 21 ph, 21 pi, 
pk, 2 1  pl, 21 pm, 2 1  pn, 21 po, 21 pp, 2 1  pq, 
pr, 21 ps, 21 pt, 21 pu, 21 pv, 21 px, 21 py, 

2 1  PZ, 21 Pæ, 21 PØ, 21 qa, 21 qb, 21 vu, og del 
af 21 w 
alle HerstedØster by, HerstedØster. 

Q 3  OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.1. Området I& kun anvendes til boligformA1. Bebyggelsen 
mA kun best8 af tæt-lav bebyggelse (klyngehuse). 

På hver ejendom må kun o f0res eller indrettes een 
bolig for een familie. 17 

3 . 2 .  

Fodnote 1: Dog vil kommunalbestyrelsen, efter ansagning, kunne 
meddele tilladelse til, at een bolig benyttes af 
mere end een familie. 
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3 . 3 .  

3 . 4 .  

8 4  

4.1. 

8 5  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

S6 

6.1. 

s 7  

7.1. 

7.2. 

Ejendommene m a  ikke benyt tes  til erhvervsvirkcom- 
hed. 2, 

Inden f o r  lokalområdet kan opfØrec trancformers ta-  
t i o n e r  til områdets forsyning, når  de opfØrec som 
ttkompaktstationer" med p lace r ing  e f t e r  nærmere af- 
ta le  m e l l e m  NESA og kommunalbestyrelsen. 3, 

UDSTYKNINGER 

Yderligere udstykning m å  ikke f inde  s t e d .  Dog kan 
ske l reguler inger  f inde  s t e d  med komunalbestyrel-  
sens sær l ige  godkendelse. 

VEJ - OG STIFORHOLD 

Veje og stier fast lægges som v i s t  på k o r t b i l a g  
n r .  1. 

Fra pa rce l l e rne  mb. kun være låge  e l l e r  adgang 
til adgangsst ierne.  Dog må også e t a b l e r e s  ad- 
gang f o r  gående og c y k l i s t e r  til de fæ l l e s  
p-pladser,  fælles s t ian læg og grØnne fællecarea-  
ler .  Lager m a  ikke have stØrre bredde end 1,20 m. 

Parker ing m å  kun f inde  s t e d  på de eks is te rende ,  
fæ l l e s  parker ingspladser .  

LEDNINGSANLÆG 

El-ledninger,  herunder til vejbelysning,  må ikke 
fremfØres som lu f t l edn inge r ,  men må a lene  udfØres 
som jordkabler .  

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Inden f o r  lokalplanområdet m& bebyggelsesprocen- 
t e n  ikke ove r s t ige  27 f o r  området som helhed. 4, 

Tilbygninger til de enke l t e  klyngehuse kan t ' l- 
lades  o p f a r t  med en stØrrelse op til 18,80 m 
inden f o r  de pa vedhæftede tegningsbi lag  nr. 2A 
og 2B angivne byggefe l te r .  

3 

Fodnote 2: D e t  bemærkes, a t  de t  med komunaibes tyre lsens  sær- 
l i g e  godkendelse v i l  være t i l l a d t  a t  d r i v e  v i s s e  
former f o r  l i be ra l t  erhverv,  n& virksomheden ud- 
(dves a f  den, der bebor den pagaldende ejendom. 

Fodnote 3 :  Kommunalbestyrelsen Ønsker at t i lkendegive ,  a t  man 
v i l  hØre grunde jerforeningen f o r  området, for inden 
der  opfdres  even tue l l e  t ransformers ta t ioner  inden 
for lokalplanomr&det . 

Fodnote 4:  Den eks is te rende  bebyggelsesprocent f o r  lokalplanom- 
r å d e t  e r  beregnet  til 21,2 ,  exc l .  eks i s te rende  små- 
bygninger. 
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7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7 . 8 .  

7.9. 

7.10. 

7.11. 

7.12. 

7.13. 

Fodnote 

Bygninger m& ikke opfØres med mere end een etage 
uden udnyttet tagetage, og bygningshØjden må in- 
tetsteds overstige 5 , 5  m fra omgivende terræn. 

Tilbygninger skal opfØres vinkelret på de eksiste- 
rende beboelseshuse. 

Tilbygningerne skal opfØres med samme gulvkote 
og facadehØjde som den eksisterende bebyggelse. 

Tage pb bygninger anvendt til beboelse, skal ud- 
fØges som symmetriske saddeltage med rejsning på 
25 . 
Tage pa tilbygninger skal have længderetning vin- 
keIret p& de eksisterende beboelseshuse. 

Tagudhæng pb tilbygninger mb hØjst være 0,50 m 
og skal overalt holdes inden for grundgrænsen. 

PA beboelsesparcellernes haveside er det tilladt 
at opfØre hbjst eet fritliggende redskabsskur 
op til 10 m2 og med en hØjde på hØjst 2,lO m. 

Pb beboelsesparcellerne nord for adgangsstierne 
er det tilladt at opfØre et skur ud for beboel- 
seshusets Østfacade. Skuret skal opfØres i en 
afstand af mindst 0,80 m fra facaden og skal 
placeres mellem dØr til bryggers og vindue til 
nærmestliggende værelse. 

På beboelsesparcellernes haveside er det tilladt 
at opfØre en uinddækket terraseoverdækning. Terras- 
seoverdækningen skal opfØres med længderetning pa- 
rallelt med det eksisterende hus. Overdækningen mb 
ikke have stØrre hØjde end husenes facade. Længden 
m& hØjst være 7,5 m og dybden må ikke overstige 2,5 
m, målt fra overdækningens taglinie til husets fa- 
cade. 

Pb beboelsesparceller angivet med signatur A på 
kortbilag nr. 1, er det tilladt at opfØre et u- 
inddækket lætag ud for husenes bryggers, bade- 
og toiletrum samt indgangsparti. Lætaget skal 
have samme hældningsretning og hældningsgrad 
som hustaget, og ma ikke have stØrre hØjde end 
husfacaden. Langden m& hØjst være 4,50 m, og 
dybden mb ikke overstige 2,40 m malt fra læta- 
gets taglinie til husets facade. 

På de med F pb kortbilag nr. 1 angivne place- 
ringer, kan opfØres ialt eet for grundejerfor- 
eningen fæ i les fritliggende redskabsskur pb 
hØjst 10 m og med hØjde p& hØjst 2,lO m. 

5: Opmærksomheden henledes p&, at Bygningsreglementets 
kapitel 13.1., s t k .  1, pkt. a. fortsat er gældende 
f.s.v. angbr bestemmelserne om afstand til naboskel 
og anden bebyggelse pd samme grund ved placering af 
småbygninger, der kan opfØres uden byggetilladelse. 
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7.14 

Q 8  
8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11. 

8.12. 

Carporte kan tillades opfØrt på de fælles parke- 
ringspladser efter en af kommunalbestyrelsen nær- 
mere godkendt, samlet plan. 

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

inden for lokalplanomrddet, md den eksisterende 
bebyggelses udseende ikke ved ændring af facade- 
materialer, farvesætning o.lign., forandres sdle- 
des, at den tilstræbte helhedsvirkning brydes. 

Inden for lokalplanomradet I& al ny-, om- og til- 
bygning kun finde sted, med materialevalg og farve- 
sætning, som er i harmoni med den eksisterende be- 
byggelse, og som efter kommunalbestyrelsens skØn . 
ikke. virker skæmmende. 

Ydermure ma kun opfØres af gule tegl i karakter 
svarende til murværket i den eksisterende bebyg- 
gelse. 

Gavltrekanter i tilbygningerne mA kun udfØres med 
træbeklædning med karakter og farvesætning, svaren- 
de til gavltrekanterne i den eksisterende bebyggel- 
se. 

Tage pd tilbygninger skal udfdrec med materialer og 
farvesætning, svarende til tagene på den eksicteren- 
de bebyggelse. 

Efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan 
der opfØres en skorsten til pejc/brændeovn på hver 
enkelt beboelsesejendom. Skorstene skal være opmu- 
rede i gule tag1 svarende til murværket i bebyg- 
gelsen iØvrigt, eller skal udfdres som stålskorsten 
i matsort farve. 

Farvesætning pa udvendige sider på fælles og pri- 
vate redskabsskure, skal være i harmoni med farve- 
sætningen pA udvendigt træværk i bebyggelsen iØv- 
rigt. 

Lætage, terrasseoverdækninger og carporte skal ud- 
fØres af fuldkantede træmaterialer i farver svarende 
til farvesætningen på udvendigt træværk i bebyggel- 
sen iØvrigt. 

Tagdækningen pd lætage og terrasseoverdækninger 
ma af hensyn til lysforholdene kun udfares af kla- 
re, ufarvede plader med belget profil, svarende til 
profilet pB tagpladerne i den eksisterende bebyg- 
gelse. 

Carportenes sider mod nord og syd må af hensyn til 
oversigtsforholdene ikke lukkes. 

Blanke og reflekterende tagmaterialer må kun an- 
vendes, hvis dette kan ske uden genevirkninger for 
omgivelserne. 

Skiltning og reklamering ma kun finde sted med kom- 
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munalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt til- 
fælde. 

8.13 

Q 9  

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

På de enkelte beboelsesejendomme m& ikke uden kom- 
munalbestyrelsens særlige godkendelse anbringes syn- 
lige antenner og lignende. 

UBEBYGGEDE AREALER 

Eksisterende grØnne fællesarealer mb kun anvendes 
som sbdan, og mb ikke uden kommunalbestyrelsens 
sarlige tilladelse bebygges eller ændres. 

Øvrige ubebyggede fællesarealer skal ved beplant- 
ning, befæstelse eller lignende gives et ordent- 
ligt udseende. 

Ubebyggede arealer pb de enkelte boligparceller 
mb kun anvendes som have. 

Ubebyggede arealer skal være vel vedligeholdt. 

Hegn mod boligve j (Fyrrehusene) og omgrænsende stier 
til lokalplanomradet kan etableres som mur, flethegn, 
raftehegn, o.lign., eller levende hegn, eventuelt 
suppleret med trådhegn. Levende hegn skal plantes 
50 cm fra skel. 

Mod adgangsstier mb enten anlægges åben forhave 
eller hegnes med plantemur af naturfarvede eller 
ufarvede sten, med fodhegn eller hegn af savskåret 
t0mmer, til en h0jde af 60 cm, eller med klippet 
hæk til en h0jde af 1,60 m. 

0vrige hegn mod naboer og fællesarealer kan ud- 
fØres i murværk, plankeværk af savskbret t0mmer, 
som flethegn, raftehegn eller levende hegn. Iav- 
rigt gælder hegnslovens almindelige bestemmel- 
ser, idet intet hegn mA være h0jere end 1,80 m. 

Inden for en afstand af 2,OO m fra naboskel, mb 
træer eller anden beplantning hØjst være 3 m. Pa 
de enkelte boligparceller må idvrigt ikke findes 
beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst, 
er til væsentlig gene for naboerne. 

Oplagring, herunder henstillen af campingvogne, 
lastbiler og tilsvarende, mb ikke finde sted pd 
ejendommene, pb vejarealer, parkeringsarealer og 
andre ubebyggede arealer inden for lokalplanområ- 
det. Dog er det tilladt at opstille offentlige af- 
faldscontainere til brug for omr&det og med place- 
ring efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning. 

Q 10 GRUNDEJERFORENING 

10.1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlems- 
pligt for de respektive ejere af grunde inden for 
1okalplanomrAdet. 
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10.2. Grundejerforeningen skal forecta etablering, drift 
og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg 
inden for foreningens omrade. 

10.3. Grundejerforeningens vedtagter samt ændringer heri 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

VEDTAGELSESPATEGNING 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages 
foranstAende lokalp n endeligt. 

Albertslund Den 12. janu k&e% 

Finn Aaberg 
Borgmec ter 
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