Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

§ 1. Lokalplanens formål,
 At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for
sommerhusområderne.
 At overføre de dele der er beliggende i landzone til sommerhusområdet.

At sikre områdets karakter af et ældre sommerhusområde.
 At bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljø mod
nedrivninger og forringelser.

At fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses placering, omfang og
udformning.
At åbne mulighed for matrikulære ændringer.

 At bevare områdets sammenhængende grønne friarealer og stier.

§3, 4, 5 og 6 Områdets anvendelse, vej, sti, parkering og
udstykning samt tekniske anlæg
§ 3 Anvendelse
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder.
Anvendelse til sommerhusområde og friarealer.
Én sommerhusbolig og én anneks på hver
ejendom/parcel.

§ 4 Parkering
Enø Strand, Højboparken og Lundegården: For grunde
på over 500 m2 mindst 2 p-pladser. For grunde på 500
m2- 150 m2 mindst 1 p-plads. Grunde mindre end 150
m2 ingen krav til parkering.

Lungshave: For grunde på 500 m2 eller derover mindst
2 p-pladser. For grunde på under 500 m2 mindst 1 pplads.

§ 4 Gæsteparkering
Enø Strand, Lundegården og Højboparken:
gæsteparkering på fælles friarealer.
Lungshave: Ingen gæsteparkering på friarealer.

§ 5 Udstykning
Enø Strand, Lungshave: mindre
skelreguleringer, hvis det samlede areal
under 340 m2.
Skelreguleringer i kulturmiljøet efter en
særlig godkendelse fra kommunen.
Højboparken: Skelreguleringer hvis det
samlede areal under 600 m2.
For grunde inden for bevaringsværdigt
landskab skelreguleringer, hvis det
samlede areal under 340 m2.

§ 6 Tekniske anlæg
Hele lokalplanområdet: Ingen solceller
(el produktion) og minivindmøller.
Én plansolfanger max. 110 x 195 cm eller
én luftsolfanger max 60 x 130 cm der
flugter med tagfladen. Luftsolfanger
også på facade. Forbud indenfor
strandbeskyttelseslinjen. Ingen solfangere på
bevaringsværdig bebyggelse.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
Fælles bestemmelser for alle områder:

Bebyggelsens højde

Max bebyggelsesprocent 15
 Ét sommerhus inkl. anneks på hver grund. Derudover en
overdækning (altan, overdækket terrasse mv.) max 10 m2
og et udhus max 10 m2.
 På grunde på 340 m2 eller derunder ét sommerhus max 51
m2 inkl. anneks og udestue. Ingen garager og carporte.

Gælder ikke Højboparken

 På grunde over 340 m2 garager, carporte, udhuse, åbne
overdækninger med samlet areal på max 35 m2.
 Garager, carporte og udhuse må ikke sammenbygges med
sommerhuset og udestuen.

Derudover max højde 4 meter i kulturmiljø (Enø
Strand og Lungshave) og i Højboparken.

 Max 1 etage
 Garager, carporte, udhuse og åbne overdækninger
placeret 2,5-5 meter fra skel max højde 2,5 meter
 Max facadehøjde 3 meter

Gælder ikke Lundegården

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
Grunde på over 340 m2
De smalle grunde

Fælles bestemmelser for alle områder:

friareal

friareal

Placering på grunden:
 Al bebyggelse skal holdes mindst 5 meter fra skel.
På små grunde på 340 m2 eller derunder skal holdes min. 2,5 meter til
skel. Bebyggelsen kan placeres 1 meter fra skel mod vej og friareal.
 For Enø Strand, Lungshave og Højboparken gælder følgende: På de smalle
grunde med bredde på 9 meter eller derunder kan facade eller gavl placeres
1 meter eller derover fra ét naboskel. For Lungshave gælder desuden, at en

vej

vej

facade eller gavl kan placeres 1 meter fra skel til campingpladsen.
Grunde på 340 m2 og derunder

Øvrige bestemmelser

friareal

 I et kulturmiljø skal bebyggelsen opføres på rektangulær plan og med max

bredde på 6 meter.
 Garager og carporte max bredde 3,2 meter.
 Bevaringsværdig bebyggelse der nedbrænder, kan genopføres i samme
omfang og udformning, hvis den gendannes.
 Ingen bebyggelse, terrasser, tærrenregulering, skelregulering,
campingvogne mv. inden for strandbeskyttelseslinjen

vej

§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden
Fælles bestemmelser for alle områder:
 Ingen vinduer ved hems.
 Ingen altaner over stueplan og tagterrasser.
 Ingen kviste på bebyggelse som oprindeligt er opført uden kviste.
 Ydervægge på al bebyggelse i træbeklædning. Mindre bygningsdele i zink, fibercement med træstruktur,
naturskifer mv.
 Saddeltage uden valm og taghældning 15-35 grader. Carporte, udestuer, udhuse og åbne overdækninger med
en mindre taghældning.
 Tage skal dækkes med sort eller grå tagpap eller
sorte eller grå bølgeformede fibercementplader.
 Ingen blanke tagmaterialer (glaseret tegl).
 Tage på udestuer, altaner og lign. Kan udføres
i glas eller andet transparent materiale.
 Vinduer og døre med trærammer eller aluminium
rammer (Velfac).

§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden
Særlige bestemmelser for kulturmiljø :
Traditionel træbeklædning malet med dækkende maling.
Tilbygning til bygning med anden behandling i samme udv. behandling.
Tilbygning på max 10 m2 til bebyggelse i tegl, pudsede ydervægge mv. i samme materiale.
 Ingen ovenlysvinduer, hvis bygningen opført uden.
Vinduer og døre med rammer og karme i træ der er malet.

§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden
Særlige bestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse :
 Bebyggelsen må ikke nedrives eller ombygges uden tilladelse.
 Ny træbeklædning med samme traditionelle udformning som den originale.
Tilbygninger skal udføres med ydervægge i samme materiale som den bevaringsværdige bygning og med
samme tagform og taghældning.
 Tagform og tagudhæng må ikke ændres.
 Nye carporte og andre små bygninger skal forsynes med saddeltage uden valm eller med tage med ensidigt
fald og taghældning på under 35 grader (eller med flade tage).

§ 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden
Særlige bestemmelser for bevaringsværdig bebyggelse :
Ingen kviste og ovenlysvinduer, hvis bebyggelsen er opført uden.
Ny tagbelægning som den oprindelige eller sort/grå tagpap.
Ny bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige med taghældning på 15-35 grader.
Vinduer og døre med rammer i træ, der er malet med dækkende maling. Originale vinduer og døre skal bevares
med den oprindelige udformning. Nye vinduer og døre skal udføres som kopier af de originale. Smalle 19 mm
sprosser.
Fyldningsdøre med eller uden glasparti. Sprosser max 19 mm.
Bygningsdetaljer skal bevares eller reetableres.
Tilbygninger skal tilpasses den bevaringsværdige bygning.

§ 9 og 10. Ubebyggede arealer og
terrænregulering


Tilstanden af ubebyggede arealer, der er udpeget
som beskyttet natur efter NBL § 3 må ikke ændres.
Ingen bebyggelse, tærrenregulering hegning, beplantning.

 Fælles friarealer må ikke udstykkes eller inddrages i parceller. Der kan
opstilles legeredskaber mv. hvis interne regler tillader det. GF Højboparken
kan etablere et materialegård på friarealerne.
 Hegning på friarealerne kun efter tilladelse fra kommunen. Ingen oplag.
 Invasive arter, herunder hunderose må ikke plantes indenfor
lokalplanområdet.
 Der må ikke foretages terrænregulering. Mindre reguleringer kun efter
kommunens tilladelse.

§ 16 Ophævelse af lokalplan
 Lokalplan F 3.1 for friarealer og stier på Enø aflyses for området omfattet af
lokalplan 063.

§ 17 Midlertidige retsvirkninger
 Midlertidigt forbud mod ny bebyggelse eller anden udnyttelse af
ejendomme. Forbuddet ophører ved den endelig vedtagelse af
planen.
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Kommuneplantillægget er udarbejdet for at
muliggøre
opførelse
af
bebyggelse
med
et
bruttoetageareal på op til 51 m2 inklusiv udestuer, på de
mindste parceller med et areal på 340 m2 og derunder i
sommerhusområderne
Enø
Strand,
Lungshave,
Højboparken og Lundegård.
Da det vil medføre overskridelse af den maksimale
bebyggelsesprocent
for
områderne,
der
i
kommuneplanen er fastlagt til 15, er det nødvendigt
med kommuneplantillæg til kommuneplanen for
rammeområde 6.1 S2.1 og 6.1 S3.1.

Derudover er kommuneplantillægget udarbejdet, for at
overføre arealer i kommuneplanens ramme 6.1 S2.1 og
6.1 S3.1, der ligger i landzone til sommerhusområdet.
Kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med
lokalplan 063.
Rammerne omfattet af nærværende kommuneplantillæg
er beliggende i sommerhusområdet.

Ændringer er skrevet med rødt.
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