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VEJLEDNING 

Lov om Planhegning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven forpligtiger kommunerne til at udar- 
bejde dels en overordnet kommuneplan, dels lokalplaner for den detaljerede fysiske planlagning. En 
lokalplan ma ikke stride mod kommuneplanen. 

Kommuneplanen skal larbende revideres og ajourfores. Byradet har i 1994 vedtaget en kommune- 
plan for perioden 1993-2005. 

Hvad er en kommuneplan? 
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, 
hvor der skal were boliger, erhverv, centeromrader, gronne omrader, nye vejferringer osv. 
Kommuneplanens rammedel fastlaegger overordnede bestemmelser for indholdet af fremtidig lokal- 
planlaegning. 

Kommuneplanen er udarbejdet inden for rammerne af en godkendt regionplan, der er udarbejdet af 
amtet. 

Hvad er en lokalplan? 
Lokalplaner er detaljerede planer, der fastkegger bindende bestemmelser for, hvad der kan og skal 
forega i de enkelte omrader i kommunen. 

Der er lokalplanpligt, hvis der gennemfores starre udstykninger og stsrre bygge- og anlaegsarbejder, 
herunder strarre nedrivninger. Vedtagne lokalplaner tinglyses og er juridisk bindende for grundejere, 
lejere og brugere af fast ejendom i lokalplanens omrade. 

Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhaeng i den kommunale planlaegning, og 
desuden were en garanti for, at kommunens borgere far indsigt i og f&r mulighed for indflydelse pa 
planlaegningen, inden en lokalplan vedtages. 

Hvad er by- og landzone? 
Hele landet er i henhold til Lov om Planlaegning opdelt i byzoner, sommerhusomrader og landzoner. 

Byzoner er omrader, der er udlagt til bymaessig bebyggelse eller offentlige formal. Purhus Kommu- 
ne rader ikke over sommerhusomrader. Landzone er arvrige omrader, der anvendes til fx landbrug, 
skovbrug eller fiskeri. 

Kommunens arealadministration 
Purhus Kommune administrerer arealer i byzone og i landzonearealer, der er omfattet af en god- 
kendt lokalplan samt arealer i landsbyer, der i kommuneplanen er entydigt afgraenset. 
Det betyder, at kommunen har zonekompetencen og skal give tilladelse til udstykninger og byggeri. 

Kommunen har ogsa zonekompetencen i det abne land, nar det drejer sig om etablering af smaer- 
hverv i nedlagte og/eller overflerdiggjorte landbrugsbygninger. 

Lokalplanen er udarbejdet af Purhus Kommune, Teknisk Forvaltning, januar 2000. 
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LOKALPLANENSBAGGRUND 

Baggrund I Gassum er der p.t. mange1 pa ledige byggegrunde, beregnet til parcelhus- 
bebyggelse. 
Det er derfor besluttet, at inddrage omradet umiddelbart nordnrst for den ek- 
sisterende bygranse, nord for Nyvej og ost for (astervaenget til byvaekstfor- 
ma1 til aben, lav boligbebyggelse. 

Omridet omfatter en de1 af matr.m. 18 e Gassum by, Gassum med et samlet 
area1 pa ca. 2,15 ha. Arealet er beliggende i landzone og er palagt land- 
brugspligt. 

Det nye boligomrade udstykkes til 18-20 storre grunde til bebyggelse med 
parcelhuse i maximalt en etage med mulighed for udnyttelse af tagetage ef- 
ter samme principper, som er ga=ldende i de tilstsdende boligomrader ved 
Nyvej og 0stervznget. 

Udbygning Lokalplanomr~det forudssettes udbygget over en periode pi 8-10 fir i takt 
med, at der opstar behov for nye parcelhusgrunde. OmrZidets 1. etape for- 
ventes at omfatte 4 grunde, der forventes byggemodnet i ar 2000. 

Kommuneplanens Omradet er i Kommuneplan 1993-2005 udlagt til aben, lav boligbebyggelse 
rammeomr%de som en de1 af rammeomrade nr. B.0 1.10. 

Det nu offentliggjorte Forslag til Kommuneplan 1998-2009 opretholder 
omradets rammebestemmelser som fastlagt i den hidtidige kommuneplan- 
laegning. 

Den nye kommuneplan forventes endelig godkendt i for&-et 2000. 

Lokalplan 

Zonestatus 

Kompetence 

Lokalplan nr. 266 er udarbejdet pa grundlag af kommuneplanens rammebe- 
stemmelser for omradet og bestemmer omradets anvendelse til Aben, lav 
boligbebyggelse. 

Det nye boligomride gives vejadgang via kommunevejen Nyvej, der er til- 
sluttet landevejen Amtsvejen. 

Omradets boligveje forudsaettes optaget som kommuneveje og udformet 
som opholds- og legegader. 

Lokalplanens omrade er beliggende i landzone og skal forblive i landzone 
ved lokalplanens vedtagelse. 

Administrationen af landzoneomrader sker pa grundlag af Planlovens $ 35 
og omfatter meddelelse af zonetilladelse til udstykning, bebyggelse og aen- 
dret anvendelse. I Gassum by og dermed ogsa i lokalplanomradet, har Pur- 
hus Kommune i h.t. kommuneplanlaegningen overtaget kompetencen fra 
amtet til at meddele zonetilladelser, jf. Planlovens § 35, stk. 4, pkt. 2 (og 3). 
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LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanomridet 

Beliggenhed Lokalplanomradet er beliggende i den ostlige de1 af Gassum by, nord for 
boligomrddet ved Nyvej, der er den seneste nu fuldt udbyggede udstykning 
i Gassum, og ost for det eksisterende boligomrade ved 0stervanget. 

Naboarealer Lokalplanomrddet afgraenses: 

Lokalplanomradet omfatter en de1 af rammeomrdde nr. B.0 1.10, og best&r 
af en de1 af matr. nr. 18 n Gassum by, Gassum, med et samlet area1 pa ca. 
2,15 ha. 

Lokalplanomradet gives eget vejnavn - 1 grund husnummereres dog til den 
eksisterende kommunevej Nyvej. 

l mod nord og ost af det Bbne land - matrm. 18 c Gassum by, Gassum, 
der dyrkes landbrugsmaessigt, 

l mod syd af kommunevejen Nyvej i tilknytning til aben, lav boligomrade 
ved Nyvej, og 

l mod vest af aben, lav boligomrhde ved Qlstervanget. 

Rammekort - ostlige de1 af Gassum by 



Lokalplanomr~det 
idag 

Lokalplanomradet er p.t. dyrket landbrugsmaessigt af ejeren. 

Matr. nr. 18 n Gassum by, Gassum er beliggende i landzone og er idag pa- 
lagt landbrugspligt. 

Terraenhndergrund Lokalplanomradet er uden vaesentlige terraxrforskelle. 

Der er ved en geoteknisk underssgelse konstateret mindre baxedygtig un- 
dergrund i omradets ostlige de1 omkring det eksisterende vandhul pa det til- 
stsdende landbrugsareal samt i omradets sydvestlige del. 

Ved salg af grunde vi1 der medfolge orienterende geotekniske borerapporter 
for den enkelte grund (minimum 1 boring pr. grund). 

Trafik Adgangen til lokalplanomradet skal forega fra den eksisterende kommune- 
vej Nyvej. 
Nyvej er en sidevej til landevejen Amtsvejen. 

Der forudsattes etableret hastighedsdaempende foranstaltninger, vejind- 
smevringer eller tilsvarende foranstaltninger pa boligveje i lokalplanomra- 
det, saledes at reglerne for opholds- og legegader er opfjlldt. 

Lokalplanens bestem- 
tnelser 

Lokalplanen er udarbejdet pa grundlag af omradets rammebestemmelser - 
rammebestemmelser for omrade nr. B.01.10 i Kommuneplan 1993-2005. 

Omradets zonestatus opretholdes som landzone. 

Omradet udlaegges til bebyggelse med aben, lav boligbebyggelse i 1 etage 
med mulighed for udnyttelse af tagetage. 

Der gives mulighed for overskridelse af bygningsreglementets regler om 
bygningshojde i skelbraemmen indenfor 2,50 m fra naboskel for garager, 
carporte og udhuse. 

Udstykningen gennemfores med rimelig store grunde med area1 fra ca. 900 
til ca. 1000 mz. 

Det nye boligomrade forudsaettes gennemfrxt i sammenhaeng med og i 
mindst samme standard, her-under udformningen af veje og stier m.v., som 
er etableret i de tilstodende boligomrader. 

Lokalplanens bestemmelser om begraensninger i materiale- og farvevalg er 
fastlagt ud fra et onske om en homogenitet og samhorighed for omradet ef- 
ter et udvalg af de farver, der findes i de omkringliggende omrader. 
Dette galder bade tage og facader. 
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LOKALPLANENSFORHOLDTILANDENPLANLiEGNING 

Overordnet plankg- 
ning 

Landsbrugsplankg- 
ning 

Regionplankegning 

Kommuneplankg- 
ning 

Spildevandsplankg- 
ning 

Lokalplanens virkeliggorelse afhaenger af, at den er i overensstemmelse 
med de overordnede myndigheders planlaegning. Ved forhold, hvor det ikke 
er tilfzldet, skal kommunen sarge om dispensation. 

Markarealet, der udgor rammeomradet er palagt landbrugspligt. 

Der skal derfor sages om ophavelse af landbrugspligten hos Jordbrugskom- 
missionen, Arhus Amt, i forbindelse med gennemforelse af den i lokalpla- 
nen forudsatte udstykning. 

Indtil udstykning foretages, kan jorden anvendes som idag. 

Regionplan 1997, Retningslinie 1.5, Byggeri i landzonebyer, siger: 

l Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som udfildende bebyggelse in- 
den for den piig&dende landsbys graznser, medmindre landsbyen i kom- 
muneplanen er udpeget til at modtage en vis begrawset vwkst. 

l Byggetakten i landzonebyer miE ikke overstige 10 boliger over 4 &. 
l 0nsker en kommunalbestyrelse at overtage landzonekompetencen i en 

landsby, skal det ske i landsbyen som helhed. Kompetenceomrtidet skal 
falge landsbyens graxser mod det Bbne land incl. eventuelle omrHder til 
fremtidig be byggelse m. v. 

Regionplanen bestemmer endvidere, at boligomrader - som et gennemsnit 
for kommunen som helhed - skal indeholde 15 boliger pr. ha.. Kravet om 
boligtaethed forudsaettes opfyldt, nar man betragter kommunens samlede 
arealudheg til boliger. 

Lokalplanens boligomrade omfatter ialt 18-20 store parcelhusgrunde pa til- 
sammen ca. 2,15 ha, incl. boligveje og stier. 

Lokalplan nr. 266 er udarbejdet i overensstemmelse med regionplanens ret- 
ningslinier og kommuneplanens overordnede rammeplanlagning. 

I Gassum by og dermed ogsa i lokalplanomradet, har Purhus Kommune i 
h.t. kommuneplanhegningen overtaget kompetencen fra amtet til at med- 
dele zonetilladelser, jf. Planlovens 5 35, stk. 4, pkt. 2 (og 3). 

Rammedelen i Kommuneplan 1993-2005 indeholder bestemmelser for det 
nye boligomrade nord for Nyvej og ost for Ostervanget i Gassum. 
Bestemmelserne er grundlaget for omrddets lokalplanlagning. Rammebe- 
stemmelserne er viderefort i det p.t. fremlagte forslag til ny kommuneplan, 
der forventes endelig vedtaget i for&ret 2000. 

Lokalplanomradet er ikke omfattet af Spildevandsplan 1993-96 for Purhus 
Kommune. Omradet medtages ved den igangvarende revision af spilde- 
vandsplanen. 
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Spildevandsplanlaeg- 
ning (fortsat) 

Varmeplanlaegning 

Vandforsyningsplan- 
laegning 

Elforsyning 

Lokalplanlaegning 

Deklarationer 

18 n 

Omradet skal separatkloakeres. Husspildevand ledes til eksisterende led- 
ning i Nyvej . 

Regnvand skal i videst muligt omfang nedsives, enten lokalt pa den enkelte 
grund og i vej eller i et centralt bassin, afhangig af jordbundsforhold og 
grundvandstand. 

Kan regnvandet ikke alene bortledes ved nedsivning, ledes vandet, ligesom 
spildevandet, til eksisterende ledning i Nyvej. Regn- og husspildevand le- 
des sammen, inden det nar overlob og pumpestation ved branddammen. 

Faellesledningens kapacitet skal underserges naermere, idet manglende kapa- 
citet kan nodvendiggore etablering af en ny afskaxende regnvandsledning/- 
graft med udlob i Branddamsbzekken. 

Uanset hvilket losningsforslag, der vaelges, kraves en revideret udled- 
ningstilladelse fra Arhus Amt. 
Amtet kan p&egge Purhus Kommune supplerende foranstaltninger. 

Der er ikke gennemfort egentlig varmeplanlaegning for Gassum by. 

Ejendomme i Gassum/Hvidstenomradet har - ved Byradets godkendelse og 
ved den efterfolgende gennemforelse af et projekt for fjernvarmeforsyning 
fra et kraftvarmevzerk (Gassum-Hvidsten Kraftvarmevaxk Amba, Maria- 
gervej 497 A, Hvidsten, 898 1 Spentrup) - mulighed for tilslutning til kraft- 
varmevrerkets ledningsnet. 

Lokalplanomradet forudsaettes tilsluttet kraftvarmevaerkets ledningsnet. 

Der er forbud mod etablering af elopvarmningsanlaeg i nybebyggelser, ek- 
sisterende huse og i tilbygninger til disse, jf. Energiministeriets skrivelse af 
6. maj 1994. 

Af Vandforsyningsplan 1994-2006 fremgar at lokalplanomradets drikke- 
vandsforsyning skal ske fra Gassum Vandvaerk I/S, der er et privat alment 
vandvaxk. 

Omradet borer under ELRO’s forsyningsomrade. 

Lokalplanens bestemmelser er udformet siledes, at lokalplanomradet kan 
fremsta som en fortssettelse af den aben, lave boligbebyggelse ved Nyvej og 
Ostervaenget. 

Iflg. tingbogsoplysning er folgende deklarationer tinglyst pa ejendommen 
matr.nr. 18 n Gassum by, Gassum: 

12.10.1963: Dokument om transformerstation/anl=g, elledninger m.v. 
17.01.1985: Dokument om faxdselsret m.v. 
2810.1996: Dokument om transformerstation/anheg, kabler m.v. 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Forslagets 
retsvirkninger 

Nar forslaget til lokalplanen er offentliggjort, ma ejendomme, der er omfat- 
tet af forslaget, ikke udnyttes pa en made, der skaber risiko for en foregri- 
belse af lokalplanens indhold. 

Lokalplanens 
retsvirkninger 

Efter byradets vedtagelse og offentliggsrelse af lokalplanen ma ejendom- 
me, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anven- 
des efter planens bestemmelser, jf. Lov om Planlaegning 0 18. 

Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan dog fortsaette som hidtil. 

Dispensation 

Zonestatus 

Servitutter 

Byradet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensatio- 
nen ikke er i strid med planens principper. 

Mere vaxentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfarres ved tilve- 
jebringelse af en ny lokalplan. 

Hvor en dispensationssag berorer naboer, brugere eller andre, skal de pa- 
gzldende have underretning om dispensationsansogningen, jf. Lov om 
Planlaegning 5 20. 

Inden for en frist pa mindst 2 uger er der mulighed for at komme med be- 
maxkninger til dispensationen. Forst herefter kan byradet meddele dispen- 
sation. 

Lokalplanen indeholder typisk bestemmelser om, at lokalplanomradet am- 
drer zonestatus fra landzone til byzone - zonestatus kan dog i specielle til- 
fa9de opretholdes i landzone. 

Administrationen af lokalplanomrader i landzone skal fortsat ske pa grund- 
lag af Planlovens 0 35 - meddelelse af zonetilladelse til udstykning, bebyg- 
gelse og aendret anvendelse. 

Retsvirkningerne heraf fremgar b1.a. af Lov om Planlaegning og Lov om 
Frigorelsesafgift. 

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lo- 
kalplanen, fortranges af planen. 
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PURHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 266 

Vedrsrende de1 af matrikelnummer: Anmelder: 

18 n Gassum by, Gassum Purhus Kommune 
Bakkevrenget 16 

r, , 8990 F&up 

Lokalplan for et omride til boligformil i Gassum. 

I henhold til Miljoministeriets Lov om Planlzegning, lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgerrel- 
se nr. 55 1 af 28. juni 1999 med efterfolgende azndringer - fastsattes herved folgende bestemmelser: 

5 1 - LOKALPLANENS FORMAL 

Form&l Byradets formal med lokalplanen: 

1.1 l At skabe vakstmuligheder for Gassum by ved afrunding af byen mod ost 
ved etapevis inddragelse af et nyt boligomrade til opforelse af traditio- 
nelle parcelhuse. 

1.2 l At fastlaegge principperne for anvendelsen af omradet til boligform~l- 
aben/lav boligbebyggelse - herunder, at fastlaegge retningslinier for om- 
radets udstykning og bebyggelsesregulerende bestemmelser m.v., der 
sikrer en harmonisk og ensartet standard i omradets bebyggelse i sam- 
menhaxg med omradet omkring Nyvej og 0stervaznget. 

1.3 l At opretholde hele lokalplanomradet i landzone ved lokalplanens endeli- 
ge vedtagelse. 
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LOKALPLANBESTEMMELSER: 

0 2 - LOKALPLANENS OMtiDE OG ZONESTATUS 

2.1 Afgrzensning Lokalplanens omride afgraxses som vist pi kortbilag I og omfatter de1 af 
matr.nr. 18 _n Gassum by, Gassum - samt alle parceller, der efter den 2. fe- 
bruar 2000 udstykkes i lokalplanomridet. 

2.2 Etapedeling Omrhdets udbygning skal foretages fra syd mod nord og skal ske i etaper 
over en Arraekke. 

1. etape omfatter 4 grunde. 
2. etape omfatter 6 grunde. 
3. etape omfatter 7 grunde. 

Etapedelingen fremgir af kortbilag I. 

2.3 Zonestatus 

2.4 Kompetence 
jf. Planloven 

Ved byr&dets offentliggerrelse af den vedtagne lokalplan skal det samlede 
lokalplanomr&de opretholdes i landzone. 

Se kortbilag I. 

Tilladelser jf. Planlovens $ 35 meddeles af Purhus Kommune i overens- 
stemmelse med de vedtagne kompetenceregler, der er aftalt og fastlagt mel- 
lem Arhus Amt og Purhus Kommune i forbindelse med kommuneplanlaeg- 
ningen for Gassum by. 

6 3 - OMtiDETS ANVENDELSE 

3.1 Boligformlil Lokalplanornridet rni kun anvendes til boligform&l - iben, lav boligbebyg- 
gelse - med de til omridets anvendelse nadvendige vej- og stianlaeg. 

3.2 Erhverv p% saxli- Byr&det kan tillade, at der i eller p& ejendommene drives sddan virksomhed 
ge vilklw som almindeligvis kan udfnres i boligomrgder, under forudsztning af: 

l at virksomheden drives af den, der bebor den phgzeldende ejendom, 

l at virksomheden efter Byridets skern drives pA en sidan m&de, at ejen- 
dommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved 
skiltning og lignende) og at omridets karakter af boligomrZtde ikke bry- 
des, 

l at virksomheden ikke medferrer ulempe for de omboende og 

l at virksomheden ikke medf0rer behov for parkeriag, der ikke er plads til 
pi den pggaeldende ej endom. 

3.3 Forbud mod 
egentlig erhverv 

Ejendommene i omridet rn& i ovrigt ikke benyttes til nogen form for egent- 
lig erhvervsvirksomhed. 
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4 4 - UDSTYKNINGER 

4.1 Udstykninger Udstykning i lokalplanomradet skal ske efter bestemmelserne i lovgivnin- 
gen og i overensstemmelse med den pa kortbilag nr. I viste retningsgivende 
udstykningsplan. 

Udstykning skal godkendes af Byradet. 

0 5 - VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

5.1 Veje Der udhegges area1 til fslgende nye vej med beliggenhed som vist pa kort- 
bilag nr. I: 

Vejen A-A: Boligvej som sidevej til kommunevejen Nyvej i en bredde pa 
10 m med korebanebredde pa 5 m. 
Boligvejen indrettes med torve/vendepladser som vist pa kortbilaget. 

Den nye vej (incl. torve/vendepladser) i lokalplanomradet optages i kom- 
munens vejfortegnelse som kommunevej. 

Kommunevejen Nyvej forudsaettes afsluttet med vendeplads som vist pa 
‘kortbilag I. 

5.2 Lege- og opholds- Boligvejen skal udformes efter de retningslinier, der er gzeldende i medfsr 
gader af faxdselslovens 0 40. 

Det forudsaettes at gadearealet skal anvendes som lege- og opholdsgader. 

5.3 Overkersler Overkorsler fra ejendommene skal etableres til boligvejen A-A som vist pa 
kortbilag I. En grund i lokalplanomradets sydostlige hjorne gives dog over- 
karsel til kommunevejen Nyvej som vist pa kortbilaget. 

5.4 Oversigt 

5.5 Stier 

Oversigtslinier i h.t. folgende bestemmelser kan forventes palagt ved ting- 
lysning af deklaration safremt der opstar et behov herfor: 

Ved A-A’s udmunding i kommunevejen Nyvej kan palaegges oversigtslinier 
i h.t. principperne i Vejdirektoratets vejledende vejregler: ls= 2,50 m og 
1,=95 m. 
Referencehastighed: 50 km/h. 

Pa oversigtsarealet mellem oversigtslinien og de omhandlede veje ma der 
hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be- 
voksning eller indhegning af storre hojde end 0,80 m over en flade gennem 
de tilstodende vejbaners midte. 

Ved vejtilslutninger og retningszendringer skal hjornerne fra de tilstodende 
ejendomme afskseres (5x5 m) som vist pa kortbilag nr. I. 

Stien a-a: Hovedstien langs omradets vestlige begraensning udlaegges i en 
bredde pa 4 m med en behegningsbredde pa 2-2,50 m mod syd til kommu- 
nevejen Nyvej som vist pa kortbilag nr. I. 
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5.5 Stier (fortsat) Stien b-b: Forbindelsessti fra boligvejen A-A (det nordlige torv/vendeplads) 
til hovedstien a-a udlaegges i en bredde pa 4 m med en belazgningsbredde pa 
2-2,50 m. 

Stien c-c: Forbindelsessti fra boligvejen A-A (det sydlige torv/vendeplads) 
til hovedstien a-a udlaegges i en bredde pa 4 m med en behegningsbredde pa 
2-2,50 m. 

Samtlige nye stier i lokalplanomradet optages i kommunens stifortegnelse 
som offentlige stier. 

5.6 Niveauforskelle Overgange mellem vej-, parkerings- og stiarealer, skal sa vidt muligt anlaeg- 
ges uden vzesentlige niveauforskelle, af hensyn til ksrestolsbrugere, gang- 
besvaxede og handicappede. 

5.7 Parkering Pa hver ejendom i lokalplanomradet skal der etableres mindst 2 parkerings- 
pladser pr. bolig. Mindst 1 parkeringsplads skal etableres i det fri. 

Parkering af uindregistrerede koretojer (person-, last- og rutebiler, busser, 
anhangere og storre varevogne) ma ikke finde sted i lokalplanomradet. 

Langtidsparkering (hensaetning) af uindregistrerede campingvogne, lystbade 
(kolbade) m.v. ma ikke finde sted i lokalplanomradet. 

tj 6 - TEKNISK FORSYNING 

6.1 Varmeforsyning Fremtidige nye bebyggelser med opvarmningsbehov i lokalplanomradet 
skal forsynes med fjemvarme fra kraftvarmevaerket Gassum-Hvidsten 
Kraftvarmevaxk Amba. 

Der ma saledes ikke etableres elvarmesystemer inden for lokalplanomradets 
afgraxsning. 

6.2 Ledningsanlazg El-ledninger herunder til vej- og stibelysning ma ikke fremfores som luft- 
ledninger, men ma alene etableres som jordkabler. 

6.3 Transformersta- 
tioner 

Inden for lokalplanomradet ma opfores transformatorstationer til omrddets 
forsyning, nar den enkelte station ikke har mere end 10 m2 bebygget area1 
og ikke gives en hojde pa mere end 2 m over terraen og nar den udformes i 
overensstemmelse med den ovrige bebyggelse i omradet. 

tj 7 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

7.1 Bebyggelsespro- 
cent 
7.2 Bebyggelse 

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ma ikke overstige 25. 

Bebyggelse ma ikke opfores i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 

Intet punkt af en bygnings ydervaeg eller tag ma gives en hojde, der oversti- 
ger 8,50 m over faxdigt terraen. 
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Bebyggelse kan opfarres med en taghaeldning pa 25”-45”. 7.2 Bebyggelse 
(fortsat) 

Beboelsesbygninger skal orienteres hensigtsmassigt i forhold til verdens- 
hj orneme. 

7.3 Udhuse, garager 
og carporte 

Uanset det til enhver tid gaeldende bygningsreglements afstands- og hojde- 
bestemmelser ma intet punkt af ydervaegge eller tage pa udhuse, garager og 
carporte overstige et hojdegranseplan pa 2,50 m over fzerdigt terraen i nabo- 
skel stigende til 3,50 m over faerdigt terran 2,50 m fra naboskel. 

Bygningshojden for udhuse, garager og carporte ma maximalt vazre 2,50 m 
over fzrdigt terran i naboskel. 

tj 8 - BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

8.1 Materialevalg I lokalplanomradet ma anvendes folgende materialevalg til udvendige byg- 
ningsflader: 

l Ydervaegge ma udfores af materialerne tegl og/eller trae. 

l Tagflader ma udfsres af materialeme tagpap, skiffer, tibercement, ce- 
mentsten, tegl og tegllignende materialer. 

Til udvendige bygningsflader ma der herudover ikke - ud over solpaneler - 
anvendes blanke eller reflekterende materialer, eller materialer, der efter 
Byradets sksn virker skaemmende. 

8.2 Farvevalg 

8.3 Skiltning 

Farvevalg til udvendige bygningsflader skal holdes indenfor jordfarverne 
eller blandinger heraf. 

Kompletterende bygningsdele, sasom tagudhaeng, stern, vindskede, vinduer, 
dare eller lignende kan tillige udfores i sort eller hvid eller blandinger heraf. 

Enhver form for skiltning og reklamering skal i hvert enkelt tilfaelde god- 
kendes af Byradet. Undtaget herfra er dog skilte med en storrelse pa indtil 
0,20 m2, der ma opsaettes pa bygningsfacade i et eksemplar for hver bolig. 

Skiltning ma kun foretages i den udstraekning, det ikke er til gene for omgi- 
velserne. 

8.4 Udenders belys- Der ma kun etableres udendors belysning, der efter Byradets skon ikke vir- 
ning ker skzemmende for omradet eller generer omgivelseme. 

5 9 - UBEBYGGEDE AREALER 

9.1 Ubebyggede are- 
aler 

Den enkelte ejendoms ubebyggede og ubefaestede arealer skal anlagges og 
vedligeholdes som have. 
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5 10 - BEPLANTNING OG HEGNING 

10.1 
Haekke langs vejskel 

Hzekke langs veje skal plantes 25 cm bag vejskel pa egen grund og skal 
vedligeholdes ved klipning sbledes, at vejudlaegget ikke formindskes ved 
udragende grene. 

Iovrigt henvises til $ 5, pkt. 5.4 om oversigtsarealer. 

fj - 11 FORUDS&TNING FOR IBRUGTAGNING 

11.1 Veje og stier Ny bebyggelse ma ikke tages i brug uden Byradets saxlige tilladelse, for der 
er etableret de i 0 5 navnte veje og stier. 

5 12 - DISPENSATIONER 

12.1 Dispensationer Byradet kan i h.t. Lov om Planlagning 0 19 dispensere fra mindre vaxent- 
lige bestemmelser og forhold i lokalplanen, dog under forudsatning af, at 
en dispensation ikke er i strid med princippeme i planen. 

Storre afvigelser fra planen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 

fj 13 - OPHKVELSE AF TIDLIGERE BESTEMMELSER 

13.1 Servitutter Servitutter, der er uforenelige med form&let med denne lokalplan, fortran- 
ges af planen. 

5 14 - TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

14.1 Ophaevelse af 
landbrugspligt 

Uanset foranstaende ma der ikke foretages forandringer af eksisterende lov- 
lige forhold, for der er opnaet tilladelse hertil fra Jordbrugskommissionen, 
Arhus Amt, idet matrnr. 18 g Gassum by, Gassum, i medfor af landbrugs- 
loven er undergivet landbrugspligt. 

Landbrugspligten onskes ophaevet. 

6 15 - PATALERET 

15.1 PHtaleret Pataleret vedrorende overholdelse af naxvaerende lokalplan har alene Pur- 
hus Kommune. 
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VEDTAGELSESPBiTEGNINGER 

LokalplanforslaP: 

Purhus Byrad har vedtaget lokalplanforslaget til offentliggorelse, 

F&-up, den 29. februar 2000 

. . . . . . . . . . . ..-.......................................’/.... 
E@rner Nielsen 

&ii, . . . . . . . . . . . . giigk??&.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

borgmester kommunaldirektor 

Lokalplanforslaget er annonceret den 1. marts 2000. 

Vedtagetlokalplan: 

I henhold til 3 27 i Lov om Planlzegning er lokalplanen vedtaget af Purhus Byrad, 

F&-up, den 16. mai 2000 

-C- 
* * * ,‘” 3 /C cc-c,= , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E&erner Nielsen 
borgmester kommunaldirektor 

I henhold til 0 30 i Lov om Planlagning er byradets vedtagelse af lokalplanen offentliggjort den 24. 
maj 2000. 

Lokalplanens bestemmelser gselder fra bekendtgorelsens dato. 
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*** * *** 

* * * 

* * *** 

x * * Retten i Mariager 
* x** *** Tinglysningsafdelingen 

Pategning pa byrde 
Vedrerrende matr.nr. 5 A m.fl., Dyrby By, Gassum 
Ejendomsejer: Anker Bonde Eriksen m.fl. 
Lyst fcarste gang den: 26.05.2000 under nr. 4011 
Senest andret den : 26.05.2000 under nr. 4011 

Retten i Mariager den 30.05.2000 

Side: 18 

Akt.nr.: 
H 599 


