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REDEGaRELSE  FOR  LOKALPLANENS  FORHOLD  TIL  KOMMUNEPLANEN OG 
TIL  DEN  0VRIGE  PLANLRGNING  FOR  OMRADET. 

Nærværende  lokalplanforslag  skal  sikre  en  fortsat  udbyg- 
ning af arealerne  i  Hinnerup  Nord  langs  Rylevejs  forlæn- 
gelse.  Lokalplanen  udlægger  areal  til  Aben/lav  boligbebyg- 
gelse (29 traditionelle  parcelhuse)  samt 2 store  parceller 
til  tat/lav  boligbebyggelse  (ca. 40 boliger). Ialt  abnes 
der  mulighed  for  ca.70  nye  boliger  indenfor  lokalplanens 
grænse. 

Yderligere  fastlægger  og  sikrer  lokalplanen  Rylevejs  ende- 
lige  placering  frem  til  Haldumvej. 

KOMMUNEPLANEN. 

Lokalplanen  er  beliggende  i  rammeomrdde 2.30.BO, Hinnerup 
Nord.  Rammeomradet  er  beliggende  udenfor  den  godkendte . 
kommuneplans  rammeomrader. 

Udlæg af det  nye  rammeomrade  er  i  overensstemmelse  med 
kommuneplanens  hovedstruktur. 

STRUKTURPLAN,  HINNERUP NORD. 

I "Strukturplanen  for  Hinnerup  Nord"  svarer  arealet  til  en 
udbygning  af  omrade 5 og  en  del  af  omrade 7. 

Hvert af omrdderne  opdeles i mindre  udstykningsenheder, 
der  hver  især  gives  en  udformning,  således  at  det  udbygge- 
de  omrdde  vil  fremtræde  som  en  varieret,  men  sammenhængen- 
de  boligbebyggelse  af  &ben/lav  og  tæt/lav  boligbebyggelse. 

I lokalplanen  fastlægges  udstykningsprincippet  for  parcel- 
husomrddet  og  storparcellerne  til  tæt/lav  bebyggelse. 

Omrddet kan udbygges  etapevis, sdledes at  hver  etape  frem- 
træder  som  en  "afsluttet"  helhed.  Denne  fremgangsmade  re- 
ducerer  de  afledte  gener af omrddets  fortsatte  udbygning 
for de fØrste  indflyttere. 

Stam- og boligveje  er  forsynet  med  udvidelser, s& der  ska- 
bes  mindre  pladser  i  bebyggelsen.  Disse  torve  fungerer b&- 
de  som  vendepladser  og  næropholdsarealer. 

LOKALPLANEN. 

I  lokalplanen  fastlægges  den  fremtidige  bebyggelse  til a- 
ben/  lav  boligbebyggelse p& traditionelle  parcelhusgrunde. 
Parcellerne  placeres  ved  blinde  boligveje,  der  afsluttes 
med  vendepladser,  hvor  der  kan  etableres  gæsteparkering. 
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Endvidere  fastlægges  der  rammebestemmelse  for  de 2 stor- 
parceller  til  tæt/lav  boligbebyggelse  med  bestemmelse om, 
at  byrddet  skal  godkende  endelig  udstyknings-  og  bebyggel- 
sesplan  for  omraderne. 

Ligeledes  sikres  der  friholdelse  af et areal  midt  i  bebyg- 
gelsen  til  et  grØnt  omrdde. 

Lokalplanen  udlægger  lokalstier,  der  skaber  forbindelse 
til hovedstisystemet.  Derved  skabes  stiforbindelser  fra 
omradet  til  Hinnerup  midtby  og  til  hovedstisystemet  i  H-H 
omrddet  samt  nem  adgang  til  den  tidligere  grusgrav,  der  er 
udlagt  til  rekreativt  omrdde  i  kommuneplanens  rammeomrade 
2.60.RE. 

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 - UDVIDELSE AF BOLIGOMUDER I HIN- 
NERUP  NORD. 

Da  den  eksisterende  boligramme  i  Hinnerup  Nord  stort  set 
er  opbrugt,  og  planlægningen  og  den  hermed  fØlgende  bolig- 
udbygning  i  Hinnerup  Syd  afventer  færdiggØrelse af Struk- 
turplan  for  Hinneruplund,  skal  der  med  dette  kommuneplan- 
tillæg nr. 3 "flyttes"  ca. 100 boliger  fra  Hinnerup  Syd 
til  Hinnerup Nord. 

Denne  flytning  indebærer  ikke  hermed,  at  den  samlede  bo- 
ligramme  i  Kommuneplan 1984-92 Øges. Der er sdledes  tale 
om en  intern  flytning  fra  omrdderne 3.29.BO og 3.31.BO 
Hinneruplund,  hvis  rummelighed  reduceres  til ca. 20 boli- 
ger, og til  en  udvidelse  af 2.29.BO Hinnerup  Nord  med  ca. 
30 boliger  og  til 2.30.BO Hinnerup  Nord  med  ca. 70 boli- 
ger. I alt  en  "flytning  af ca. 100 boliger  fra  Hinnerup 
syd til Hinnerup  Nord. 

Omrade 2.30.BO Hinnerup  Nord. 

Der er i  omrddet  planlagt 29 dben/lave  boliger  (parcelhu- 
se) og ca. 40 tæt/  lave  boliger,  eller  ialt  ca. 70 boli- 
ger.  Arealet i 2.30 .BO udgØr,  excl. et stØrre  sammenhæn- 
gende  friareal, 4,45 ha,  hvilket  giver en boligtæthed pd 
15,7 boliger/ha.  Regionplanens  boligtæthedskrav  er  sdledes 
overholdt. 

RAMMEBESTEMMELSE. 

For  omrade 2.30.BO Hinnerup  Nord  gælder  fØlgende  rammer. 

En  lokalplan,  der  træffer  bestemmelser  for  omrdder,  skal 
sikre: 

1. at  omrddets  anvendelse  fastlægges  til  boligfor- 
mal,  parcelhuse  og  tæt-lav  bebyggelse. 

2. at  bebyggelsesprocenten  ikke md overstige: 
,.q$ 

- 25 for  den  enkelte  ejendom  i  omrdder  til  par- 
celhusbebyggelse. 
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- 35 for  området  under et i  omrader  til  tæt/lav 
bebyggelse. 

3 .  at  bebyggelsen  ikke md opfØres  i  mere  end 2 eta- 
ger,  og  bygningshØjden  ikke mA overstige 8,5 m. 

4 .  at  en  del  af  omradet  skal  udlægges  til  fælles 
friareal  for  omr&det. 

5. at  der  mellem  bebyggelsen  og  Rylevej  skal  etable- 
res  et 3 m  bredt  plantebælte. 

6. at  antallet  af  boliger  indenfor  omrddet  bliver 
ca. 70. 

BOLIGPROGRAM. 

Antallet  af  boliger  indenfor  1okalplanomrAdet  er  indeholdt 
i  omrade 3 (side 7 i  notat  af maj 1986, Teknisk  forvalt- 
ning), som er  aftalt  med  Arhus  Amt  til  belysning  af  Hinne- 
rup  kommunes  boligudlæg  i  kommuneplanens  rammedel. Der er, 
som  nævnt  under  kommuneplantillæg  nr. 3 ,  tale om en  flyt- 
ning af  boligkvote  fra  omrade 3 til omrdde 2 i  kommunepla- 
nen. 

SPILDEVANDSPLAN. 

Lokalplanomradet  er  ikke  omfattet  af  en  godkendt  spilde- 
vandsplan. 

KOLLEKTIV  TRAFIK. 

LokalplanomrAdet  er  ved  lokalplanens  udarbejdelse  busbe- 
tjent  af  lokalruten  Arhus - Hinnerup - SkjØd,  der  kØrer  ad 
Arhusvej  og  NØrregade. 

REGIONPLAN  FOR  ARHUS  AMT. 

IfØlge  regionplanen  kræves  en  gennemsnitlig  bebyggelses- 
tæthed p&  min. 15 boliger  pr.  ha. 

Lokalplanen  stemmer overens  med  dette krav,  idet  der  fast- 
lægges  opfØrelse af ca. 70 boliger  p& det 4 , 4 5  ha store  a- 
real,  hvilket  giver en  tæthed  pb 15,7 boliger pr.  ha. 
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HINNERUP  KOMMUNE  ARHUS AMT 

Lokalplan  nr. 46 for  et  boligomrade  ved  Rylevej  i  Hinnerup 
Nord. 

FormAlet  med  lokalplanen  er 

at tilvejebringe et nyt  udstykningsomrade  ved  Ryle- 
vej  i  Hinnerup  Nord. 

at fastlægge  udstykningsomradets  sterrelse  og  form 
med  grunde  og  veje. 

at fastlægge  bestemmelser  for  bebyggelsens  anvendel- 
se  og  hdjde. 

at sikre  dannelse af en  grundejerforening,  der  skal 
udarbejde  et  reglement  for  omradet  samt  varetage 
fælles  opgaver. 

at overfØre  arealet  fra  landzone  til  byzone. 

at  udlægge et areal  til  Rylevejs  forlængelse til 
Haldumve j. 

at  udlægge  et  areal  til  fælles  friareal. 

at  bebyggelse  i  omradet  tilsluttes et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg. 

at  bebyggelsen  tilsluttes et fællesantenneanlæg. 

at der opfglres  ca. 29 parcelhuse  i  omradet. 

at  der opfglres  ca. 4 0  tæt/lave  boliger  i  omradet. 

I henhold  til  kommuneplanloven  (lov  nr. 287 af 26. juni 
1975) fastsættes  herved  felgende  bestemmelser  for  det  i S 
1 nævnte  omrade. 
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s 1  LOKALPLANENS  OMRADE. 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Lokalplanomrddet  afgrænses  som  vist pd vedhæftede 
kortbilag  med  prikket  signatur og  omfatter  dele 
af matr.  nr. 10 h  og 13 a  Haar  by,  Haldum,  samt 
alle  parceller,  der efter den 29.  oktober 1 9 8 6  
udstykkes  fra  de  nævnte  matr.  nr.e, og som  bero- 
res af lokalplanen. 

- 

Med  byrbdets  offentlige  bekendtgØrelse  af  den 
vedtagne  lokalplan  overfØres  lokalplanens  omrdde 
fra  landzone  til  byzone. 

Matr.  nr. 10 h  og 13 a  er  undergivet  landbrugs- 
pligt. 

- - 

Landbrugspligten  skal  dog  ikke  være  til  hinder 
for,  at  byrbdet kan tillade,  at  arealet  tages i 
brug  til  det  i  lokalplanen  angivne  formbl,  men 
indtil  da  skal  arealet  drives  jordbrugsmæssigt 
efter  landbrugslovens  regler. Se fodnote. 

s 2  OMRADETS  ANVENDELSE. 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

OMRADE I 

Omrbdet  mb  kun  anvendes  til  boligformbl.  Bebyg- 
gelsen  mb kun bestb af bben/lav  boligbebyggelse. 

Der skal  opfØres  ca. 29 boliger  indenfor  omrbdet. 

Pb hver  ejendom  md kun opfgres  eller  indrettes  en 
bolig. 

OMRADE II 

Omrbdet  mb kun  anvendes  til  boligformbl.  Bebyg- 
gelsen  skal  bestb af tæt/lav  boligbebyggelse. 

Der skal  opfØres  ca. 40  boliger  indenfor  omrbdet. 

OMRADE III 

Omrbdet  skal  anvendes  til  fælles  friareal  for  de 
tilstØdende  boligomrdder. 

FODNOTE:  "ophævelse af  landbrugspligten  sker  i  forbindelse 
med  landbrugsministeriets  godkendelse  af  udstyk- 
ning.  Landbrugsministeriet  kan  i  forbindelse  med 
ophævelse  af  landbrugspligten  stille  betingelser 
i  medfØr af landbrugslovens S 4 ,  stk. 2, vedrØ- 
rende  jordenes  drift  og/eller  stk. 3 om afhændel- 
se  af  ejendommens  Øvrige  jorder  til  sammenlægning 
med  anden  landbrugsejendom". 
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Stk. 7 

Stk. 8 

Stk. 9 

Der  må  foretages  terrænreguleringer  efter en af 
kommunen  godkendt  plan,  saledes  at  der  kan  opnaes 
et  plant  terræn. 

Der mA ikke  opfØres  bebyggelse  indenfor  omrbdet. 

FWLLESBESTEMMELSER 

Byradet kan tillade,  at  der  pb  ejendommene  drives 
en  sådan  virksomhed,  som  almindeligvis kan udfØ- 
res  i  beboelsesomrbder  under  forudsætning af, 
- at  virksomheden  efter  byradets  skØn  drives  pb en 
sådan made,  at  ejendommenes  karakter  af  beboel- 
sesejendom  ikke  forandres  (herunder  ved  skiltning 
eller  lign.),  og  omrbdets  karakter af  boligomrade 
ikke  brydes, 
- at  virksomheden  ikke  medfØrer  ulempe  for  de  ombo- 
ende , 
ring,  der  ikke er plads  til pb den pilgældende e- 
j endom. 
Ejendommene  mb  i  Øvrigt  ikke  benyttes  til  nogen 
form  for  erhvervsvirksomhed. 

- at  virksomheden  ikke  medfØrer  behov  for  parke- 

s 3  UDSTYKNINGER. 

OMRADE  I 

Stk. 1 

Stk. 2 

Udstykning  skal  fortrinsvis  foretages  i  overens- 
stemmelse  med  den  på  lokalplankortet  viste  ud- 
stykningsplan. 

OMRADE  II 

Forinden et bygge-  eller  udstykningsandragende 
kan  behandles,  skal  der  foreligge  en af byrbdet 
godkendt  udstyknings-  og  bebyggelsesplan  for  om- 
rildet eventuelt  suppleret  med  bestemmelser om 
vej-  og  stiforhold,  beplantning,  grundejerfore- 
ning,  tekniske og bebyggelsesregulerende  bestem- 
melser. 

s 4  VEJ- OG STIFORHOLD. 

Stk. 1 Der  udlægges  areal  til  fØlgende  nye  veje  og  stier 
med  en  beliggenhed  som  vist  pb  vedhæftede  lokal- 
plankort: 

Vejen A-A i en  bredde  af 17 m. 
Vejen  B-B  i  en  bredde  af 10 m. 
Vejene C-C, D-D  og E-E i  en  bredde af 9 m. 

Stien  a-a  i en  bredde  af 9 m. 
Stierne  b-b og c-c i  en  bredde  af 3,5 m. 
Stien  d-d i en  bredde  af 5 m. 
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Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Vejene C-C, D-D og E-E  afsluttes  med  vendepladser 
i  en  bredde  af 15 m, sbledes  som  vist  pb  vedhæf- 
tede  lokalplankort. 

Ved  vejtilslutninger  skal  hjØrnerne  af  de  tilstØ- 
dende  ejendomme  afskæres  som  vist  pb  lokalplan- 
kortet. 

KØrende  adgang til parcellerne  sker  fra  vejene 
C-C, D-D og  E-E  med  undtagelse  af  parcel  nr. XX 
og omrifde II, der  far  vejadgang  fra vej B-B. 

Til hver  ejendom  mb  der  anlægges  en  (og kun en) 
overkgrsel  i  en  bredde  af  maximalt 4 m  for  lods- 
ejerens  regning.  Hvor  overkcjrsel etableres  ved 
flisefortov,  skal  dette  være  gennemgbende,  og o- 
verk8rselsbelægning  skal udfglres i  fuld  bredde 
mellem  kantsten og vejskel. 

s 5  BYGGELINIER. 

Stk. 1 Langs  Rylevej  pblægges 5 m  byggelinie  fra  vej- 
skel, &ledes som vist  pb  lokalplankortet. 

Stk. 2 Langs  de  andre  veje  og  pladser  pblægges 2,5 m 
byggelinie  fra  vejskel  som  vist pd lokalplankor- 
tet.  Langs  stien  pblægges 1 m byggelinie  fra  sti- 
skel. 

Stk. 3 Mod det  tidligere  grusgravomrilde  syd for  lokal- 
planens  omrade pillægges der  en 10 m  byggelinie. 

5 6  PARKERING. 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

S t k .  4 

Kun  kØretØjer pb  indtil 2.500 kg  totalvægt  mb  væ- 
re hjemmehflrende  pb  eller  være  henstillet  pb  el- 
ler ved parcellerne.  KØretØjer med stØrre vægt m& 
kun henstilles p& eller  ved  parcellerne  i  det om- 
fang,  det  er  nØdvendigt  for af- og  palæsning. 

Pb de  blinde  boligveje  og  vendepladser  mb  der kun 
parkeres  i  de  dertil  afmærkede  felter,  dog  mb 
langtidsparkering af campingvogne og andre  lig- 
nende  effekter  ikke  finde  sted. Det  bemærkes  spe- 
cielt,  at de nævnte  parkeringsfelter  ikke mb be- 
nyttes  som  varige  holdepladser. 

I omrilde I skal  der  reserveres  parkeringsareal 
svarende  til 2 biler pr.  bolig pb hver  enkelt 
parcel. 

I omrade II skal der anlægges  parkeringsareal 
svarende  til 14 bil pr.  bolig. 
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s 7  BEBYGGELSENS  OMFANG  OG  PLACERING. 

OMRADE I 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

Stk. 7 

Bebyggelsesprocenten  for  den  enkelte  ejendom mb 
ikke  overstige  25%. 

Intet  punkt  af  en  bygnings  ydervæg  eller  tagflade 
må  gives  en  stØrre  hØjde,  der  overstiger 8,5 m o- 
ver  terræn,  malt  efter  reglerne  i  bygningsregle- 
mentet. 

De enkelte  beboelsesbygninger  md  ikke  opfØres  med 
et mindre  etageareal  end 100 m2. 

Tagets  vinke&  med det  vandrette  plan m& ikke o- 
verstige 45 . 
OMRADE  II 

Det skal  sikres,  at  bebyggelsen fb en sddan  ydre 
udformning,  at  der  i  forbindelse  med  dens  omgi- 
velser  og  under  hensyn  til  beliggenheden  pb  ter- 
rænet  opnbes  en  god  helhedsvirkning.. 

Bebyggelse m& ikke  opfØres  i  mere  end  2  etager, 
og intet  punkt af  en  bygnings  ydervægge  eller 
tagflade m&  være  hævet  mere  end 8,5 meter  over  et 
fastlagt  niveauplan. 

For  omrddet  som  helhed m& bebyggelsesprocenten 
ikke  overstige 35. 

$ 8  BEBYGGELSENS  YDRE  FREMTRÆDEN. 

Stk. 1 Til udvendige  bygningssider  samt  tagflader  md  ik- 
ke anvendes  materialer,  som  efter  byradets  skØn 
virker  skæmmende. 

Stk. 2 Skiltning  og  reklamering,  jfr. S 2 stk. 1 og 4 om 
omradets  anvendelse,  mA  kun  finde  sted  med  byrA- 
dets  tilladelse  i  hvert  enkelt  tilfælde. 

s 9  TEKNISK  FORSYNING  OG  LEDNINGSANLÆG. 

Stk. 1 El-ledninger af  enhver  art  mb  ikke  fremfØres  som 
luftledninger,  men  skal  alene  udfØres  som  jord- 
kabler. 

Stk. 2 Omrbdet  skal  tilsluttes  et  kollektivt  varmeforsy- 
ningsanlæg  efter  byrådets  nærmere  beslutning  her- 
om. 
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Stk. 3 Bebyggelsen  i  området  skal  tilsluttes  et  fælles- 
antenneanlæg  med  tilhØrende  ledningsanlæg.  Grund- 
ejerforeningen  forestar  drift  og  vedligeholdelse 
af  et  sAdant  anlæg. 

Forpligtelsen kan overdrages  til  en  antennefore- 
ning  fælles  for  et  stØrre  omrade. 

parceller  i  området  har  i s& fald  medlemspligt  af 
foreningen. 

s 10 UBEBYGGEDE  AREALER. 

Stk.  1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Beplantning  af de for omrildet  fælles  friarealer 
mi3 kun  ske  i  overensstemmelse  med  en  beplant- 
ningsplan  som er godkendt  af  Hinnerup  byrad.  Be- 
plantningen  foretages af og  bekostes  af  grunde- 
jerforeningen. 

Hegn  i  vej- og stiskel  og  i  skel  mod  grØnne  omrA- 
der  skal  etableres  som  levende  hegn  og  skal  pla- 
ceres 30 cm  fra  skel  inde p& parcellen. 

Langs  vejskel  mod  Rylevej  udlægges  areal  til  et 3 
m  bredt  beplantningsbælte p& ejendommene.  Be- 
plantningen  udfØres  af  Hinnerup  kommune  og  vedli- 
geholdes  af  grundejerne  (evt.  grundejerforenin- 
gen).  Langs  nordskel  i  omrade II udlægges et 5 m 
bredt  beplantningsbælte pA ejendommene.  Beplant- 
ning  udfØres  af  grundejeren. 

Ubebyggede  arealer  skal  ved  beplantning,  befæs- 
telse  eller  lignende  gives  et  ordentligt  udseen- 
de, ligesom  en  passende  orden  ved  oplagring  af 
materialer  og  lignende  skal  overholdes. 

s 11 GRUNDEJERFORENING. 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Der  skal  oprettes  en  grundejerforening  med  med- 
lemspligt  for  samtlige  ejere af  grunde  indenfor 
omrdde  I  og  II. 

Grundejerforeningen  skal  oprettes  senest,  nar 50 
% af  de  udstykkede  grunde  er  solgt,  eller  nar 
byradet  kræver  det. 

Grundejerforeningen  skal forestil etablering,  el- 
ler  overtage  allerede  etablerede  fællesarealer  og 
anlæg  samt  modtage  skØde  på  disse.  Endvidere fo- 
restar  grundejerforeningen  den  fremtidige  drift 
og  vedligeholdelse af disse  arealer. 

Grundejerforeningens  vedtægter  skal  godkendes  af 
byradet. 

Grundejerforeningen  skal  (ifØlge  foreningens  ved- 
tægter)  udfærdige  et  reglement,  som  skal  godken- 
des  af  byrAdet. 
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Grundejerne  skal  rette  sig  efter  dette  reglement. 
Efterkommer  en  grundejer  ikke  en  henstilling  fra 
foreningen,  skal  denne  lade  et evt.  arbejde  udfØ- 
re  for  medlemmets  regning  i  samrad  med  Hinnerup 
kommune. 

Stk. 6 Indtil  grundejerforeningen  er  stiftet,  har  et  af 
kommunen  udfærdiget  reglement  retsgyldighed  over- 
for  den  enkelte  grundejer.  Reglementet  bekendtgo- 
re5  for  grundejeren  i  forbindelse  med  overdragel- 
se  af  ejendommen. 

Stk. 7 Hinnerup  byrdd  har  alene  pdtale- og dispensati- 
onsretten og har  i  tilfælde  af  ansØgning om dis- 
pensation  fra  lokalplanens  bestemmelser  pligt  til 
at  hare  grundejerforeningen,  som  har  ret til, in- 
den  den  af  byrAdet  fastsatte  frist,  at  give  sin 
mening  til  kende,  forinden  en  dispensation  medde- 
les. 

stk. 8 Hinnerup  kommune  er  ingensinde  forpligtet  til  at 
deltage  i  de  anfØrte  udgifter  endsige  til  at  være 
medlem af grundejerforeningen. 

s 1 2  BEBYGGELSENS  IBRUGTAGNING. 

Stk. 1 Bebyggelsens  ibrugtagen  er  betinget  af  tilslut- 
ning til  det  i S 9 ,  stk. 2, nævnte  kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 

Stk. 2 Sdfremt  det  i S 8 ,  stk. 1, nævnte  kollektive  var- 
meforsyningsanlæg  ikke  er  etableret,  nar  bygnin- 
gerne  er  klar  til  ibrugtagning, kan byrddet pd 
nærmere  fastsatte  vilkdr  tillade, at anden  varme- 
forsyning  etableres  i  boligerne. 
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ForanstAende  er  vedtaget  som  forslag  til  lokalplan nr. 4 6  
i mgldet den 29. oktober 1986. 

Vilhelm  Lytken / 
borgmester ly!6munaldirekt@r 

GODKENDELSESPATEGNING. 

I  henhold til 27 i lov om  kommuneplanen  vedtages foran- 
stdende  lokalplan endeligt. 

Hinnerup byrdd, den 2 5 .  februar  1987 

Vilhelm  L  tken / G 
borgmester k 
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LOKALPLANENS  RETSVIRKNINGER. 

Efter  byrbdets  endelige  vedtagelse  og  offentliggØrelse  af 
lokalplanen  mb  ejendomme,  der  er  omfattet  af  planen  ifØlge 
kommuneplanlovens S 31, kun  udstykkes,  bebygges  eller  iØv- 
rigt  anvendes  i  overensstemmelse  med  planens  bestemmelser. 

Den eksisterende  lovlige  anvendelse af en  ejendom  kan 
fortsætte  som  hidtil.  Lokalplanen  medfØrer  heller  ikke  i 
sig  selv  krav om etablering  af  de  anlæg  med  videre,  der  er 
indeholdt  i  planen. 

Byrddet  (og  eventuel  grundejerforeningen) kan meddele  dis- 
pensation  til  mindre  væsentlige  lempelser af lokalplanens 
bestemmelser  under  forudsætning af, at  det  ikke  ændrer  den 
særlige  karakter  af  det  omrade,  der  sØges  skabt  ved  lokal- 
planen. 

Mere  væsentlige  afvigelser  fra  lokalplanen kan kun gennem- 
fflres  ved  tilvejebringelse af en  ny  lokalplan. 

I henhold  til S 3 4  i  kommuneplanloven kan der  foretages 
ekspropriation af private  ejendomme  eller  rettigheder  over 
ejendomme,  nar  ekspropriation  vil  være  af  væsentlig  betyd- 
ning  for  virkeliggØrelse  af  lokalplanen. 

Private  byggeservitutter  og  andre  tilstandsservitutter 
fortrænges  af  planen. 

Andre  private  servitutter kan eksproprieres,  nbr det vil 
være af væsentlig  betydning  for  virkeliggerelse af planen 
jfr.  ovenfor. 
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