PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 11 FOR

ODDER KOMMUNE

PARTIEL BYPLBmVEDTEGT mR, 11

ODDER KOMMUNE
PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR
SMEDEGADE.

.

11 FOR KAREEN NØRREGADE-ÅBYGADE-ODDER Å-

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar
1970) fastsættes fralgende bestemmelser for det i
i Odder kommune.
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1 nævnte område

§

1 BYPLANVEDTÆGTENS OI&E

Stk.

1. Området begrænses som vist med stiplet linie på vedhæftede
kortbilag:
Mod nord af Børregade,
mod øst af Hbygade,
mod syd af Odder
og
mod vest af Smedegade.

Stk.

2. Området omfatter følgende matr.nr.e:

Ud,44e, 47d, 47',
Gab, 68',
6gb,
69d, 6gh, 6gi, 78b, 78' og 9?ia samt alle parceller, der

3ib, ,
'
2
4

42f, 44a,

efter den oi.03.i970

udstykkes fra de nævnte ejendomme,

9

2.

Stk.

1. Området må med nedennævnte undtagelse kun anvendes til boligformål, og der m& kun opføres etagebebyggelse. Der m&
indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som
ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller på anden måde
efter kommunalbestyrelsens skøn e r til ulempe for de ombo-

OMRLDETS

ende
Stk.

ANVENDELSE

.

2. Det er tilladt,at der på ejendomene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives pa en sådan måde, at ejendommens karakter
af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning
o.lign.),
kvarterets præg af boligharter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende
eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke
er til stede pA den pågældende ejendom.

- 2 Ejendommene mi% iøvrigt ikke benyttes til nogen form for
erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af
stk. 1, må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, og vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed.

§

3. VEJFORHOLD
Der udlægges areal til en vej med retning og beliggenhed
som vist på vedhæftede kortbilag:
Vej A-B i en bredde af 4.5 m over den offentlige sti Garvergyden samt matr. nr. 42'

fra Odder 8 til Nørregade.

§

4. BEBYGGELSENS ONF'ANG OG PLACERING

Stk.

1. Bebyggelsen m% kun opføres med en placering og i et omfang som vist på vedhæftede kortbilag.
F0r der opføres bebyggelse i overensstemmelse med bebyggelsesplanen, skal der være sikret opholdsareal og parke-

Stk.

ringsareal til den pågældende bebyggelse i henhold til
byggelovgivningens bestemmelser herom.
i
2. Bygninger, der opføres på matr. nr.ene 47b , 4
7',
6gh, 69 ,
b
d
78 og 78' langs Nørregade samt p& matr.nr.ene 44e, 44
b
og 68 langs Hbygade, skal opføres som sluttet bebyggelse

i den p& kortbilaget med fed streg angivne byggelinie.
Bebyggelsen må højst opføres med 10 m'husdybde.
Stk.

3. Bebyggelsen skal mod Nørregade opføres med 3 etager og m%
højst opføres med 9,5 m bygningshøjde regnet fra Nørregades niveau til sammenskæring mellem ydervæg og tagflade.
Bebyggelsen skal mod Hbygade opføres med 2 etager og må
,

hnrjst opføres med

7 m' bygningshajde regnet fra Åbygades

niveau til sammenskæring mellem ydervæg og tagflade.
Stk.

4. Indenfor

det på kortbilaget med prikket signatur viste omride m& ikke opføres nogen bygning. Dette areal forbehol-

des til fælles parkeringsplads og opholdsareal for områdets ejendomme. Parkeringspladser og opholdsarealer skal
indrettes efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan
for hele området.
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- 3 P& de arealer, der anlægges til parkering, kan efter kanmunalbestyrelsens nærmere godkendelse indtil 50$ af parkeringspladserne udføres overdækket som vognporte eller
lignende

.
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5. BEBYGGELSENS YDRE FREMTMDEN

Stk.

1. Alle frie sider p& bygninger skal behandles som facademur.

Stk.

2. Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til indkørsler, gårdsplads, parkeringsplads, tørreplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have, fælles opholdsareal, legeplads eller tilsvarende.

§

6 BYPLANVEDTÆGTEIJS OVEREIOLDELSE

.

Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige

-

anvendelse ændres, skal der medmindre kommunalbestyrelsen
ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen
forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden
og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden
og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtenkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen
med byplanvedtægten.

§

-

7. EXISTERENDE BEBYGGELSE
Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den existerende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser
m& ikke finde sted.
Y

§

8 . PITALERET

PBtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har elene Odder
kommunalbestyrelse.

i
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§
Stk.

9.

DISPEIU'SATIO34R FRA OG RVDRINGER I BYPLUWM'&TBf

1.

Mindre betydende lempelser af bestemrrelsemLe i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommw-albestyrelsen, s&fremt karakteren af det k v a r t e r , som byplanen scoger a t skabe e l l e r
f a s t h o l d e , ikke derved ændres.

Stk.

2.

h d r i n g e r i bj.planvedtægten kan ske e f t e r kommunalbestyrelsens
vedtagelse og med b o l i g m i n i s t e r i e t s godkendelse e f t e r reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

VEDTAGELSES- OG STADFBTZLSESPÅTEGNING
(

Således vedtaget af Odder kyråd.

Odder, den !o./.

1972

P.B.V.

1 medfør af

9

1 i lov om byplaner (lovbekendtgø~elsenr. 63 af 20. febru-

ar 1970) godkendes f o r w x t å e n d e af Odder byrAd vedtagae f o r s l a g til part i e 1 byplanvedtægt nr. 11 f o r et område i Odder by.
Boligministeriet,
P.M.V.

deq 9 APR. 1972

i972
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§

9 . DISPENSATION FRA OG E'NDRIHGER I BYPLANVEDTEGTEN

Stk.

1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende
byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen sager at
skabe eller fastholde, ikke derved ændres.

Stk.

2.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse
ef€er reglerne .om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

VEDTAGELSES- OG

STADFÆSTELSESPATEGNING

SBledes vedtaget af Odder byråd.
Odder, den 10.01.72

Sign. Saren Aagaard, borgmester

2. kt. B. j. nr. 32-333-71

9

1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 6 3 af 20.
februar 1970) godkendes foranstående af Odder byråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 11 for et omrade i Odderobr.

I medfsr af

Boligministeriet, den 11. april 1972.

.
Sign. Olaf Sigurdsson, eksp.sekr.
,
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