LOKALPLAN 49.1
Tillæg 1 til lokalplan 49 for et område mellem
Hyldegårdsvej og Vasehøjvej

REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 49.1

LOKALPLANENS BAGGRUND
En række villaområder i Gentofte Kommune er omfattet af lokalplaner, der indeholder bestemmelser
om at bebyggelse, herunder garager, carporte og udhuse, ikke må placeres mellem pålagte byggelinier og vejskel. Byggelinierne ligger som oftest 5 meter fra vejskel - den såkaldte 5 meter-regel.
Kommunalbestyrelsen har imidlertid besluttet at lempe denne regel for alle kommunens villaområder,
bortset fra 9 særlige områder hvor skærpende afstandsbestemmelser stadig vil være aktuelle. I den
forbindelse har Kommunalbestyrelsen tillige ønsket, at bestemmelser om hegning udgår.
For at denne beslutning kan få retsvirkning for den enkelte grundejer er det ifølge planloven nødvendigt at tilvejebringe en ny lokalplan. Gentofte Kommune har valgt at udforme denne lokalplan som et
tillæg til den gældende lokalplan. Det betyder, at ejendomme inden for lokalplanområdet fremover vil
være omfattet af både lokalplan og lokalplantillæg.

FORMÅL OG INDHOLD
Denne lokalplan 49.1 er et tillæg til lokalplan 49 for et område mellem Hyldegårdsvej og Vasehøjvej.
Begge lokalplaner vil efter den endelige vedtagelse af lokalplan 49.1 være gældende.
Formålet med lokalplan 49.1 er at det herefter skal være tilladt at opføre mindre bygninger, som garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure og lignende mellem pålagt byggelinie og vejskel under forudsætning af at de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet respekteres.
Endvidere er det formålet at ophæve bestemmelserne i lokalplan 49 om hegning. Øvrige bestemmelser i lokalplan 49 berøres ikke af dette tillæg.
Lokalplanområdet er omfattet af og i overensstemmelse med rammebestemmelserne for enkeltområderne 2.B46 og 2.B47 i Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune.
En realisering i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser har ingen visuel påvirkning på
kysten. Planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne bringes derfor ikke i anvendelse, ligesom lokalplanens virkeliggørelse ikke er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

LOKALPLAN 49.1
Tillæg 1 til lokalplan 49 for et område mellem Hyldegårdsvej og Vasehøjvej.
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 FORMÅL
Formålet med lokalplan 49.1 er at give mulighed for at der kan opføres småbygninger som carporte,
skure m.m. mellem byggelinie og vejskel samt ophæve hegnsbestemmelser inden for lokalplanens
område.

§ 2 OMRÅDET
Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: 3ab,
3ad, 3bæ, 3i, 3iæ, 3kd, 3ko, 3kr, 3lk, 3lq, 3ma, 3mc, 3md, 3mh, 3mn, 3mp, 3mq, 3ms, 3mu, 3ng, 3nh,
3ni, 3nk, 3nl, 3ol, 3oy, 3oz, 3oæ, 3oø, 3pa, 3pb, 3pc, 3pd, 3pe, 3pf, 3pg, 3ph, 3s, alle Ordrup samt alle
parceller, der efter den 7. januar 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§ 3 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
3.1 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke
opføres nærmere vejskel end 5 m.
3.2 Uanset § 6 stk.1.2 i lokalplan 49, tinglyst den 29. maj 1985, må der opføres garager, carporte,
udhuse, drivhuse og lignende småbygninger op til 5 m fra vejskel.

§ 4 OPHÆVELSE AF LOKALPLANBESTEMMELSER
§ 5 stk.1 samt § 8 stk. 2 i lokalplan 49, tinglyst den 29. maj 1985, ophæves for det i § 2 nævnte område.

§ 5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
5.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens
bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
5.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.
5.3 Lokalplanen indeholder i § 4 bestemmelse om, at nærmere angivne bestemmelser i lokalplan 49
ophæves for det af denne lokalplan omhandlende område.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 26. april 2004.

Hans Toft
(sign.)
Lis Bjerremand
(sign.)

Nærværende lokalplan begæres i henhold til § 31, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende
matr.nre.:
3ab, 3ad, 3bæ, 3i, 3iæ, 3kd, 3ko, 3kr, 3lk, 3lq, 3ma, 3mc, 3md, 3mh, 3mn, 3mp, 3mq, 3ms, 3mu, 3ng,
3nh, 3ni, 3nk, 3nl, 3ol, 3oy, 3oz, 3oæ, 3oø, 3pa, 3pb, 3pc, 3pd, 3pe, 3pf, 3pg, 3ph, 3s, alle Ordrup,
samt alle parceller, der efter den 7. januar 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Endvidere begæres i henhold til samme lov det i § 4 nævnte § 5 stk.1 samt § 8 stk. 2 i lokalplan 49,
tinglyst den 29. maj 1985, ophævet for det i § 2 nævnte område,
samt alle parceller, der efter den 7. januar 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Gentofte Kommune, Plan, den 25. maj 2004.

Lis Bjerremand
(sign.)
Hanne Rostock
(sign.)

Offentliggjort 18. maj 2004
Tinglyst den 3. juni 2004
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