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REDEG0RELSE
Lokalplanomrddet
Lokalplanen omfatter et omrade pa ca. 8,6 ha. beliggende i
den sydlige del af Mou. Omradet er i kommuneplanen
udlagt
til offentlige form&l.
Omr8det rummer i dag plejehjem, omsorgscente’r,
boliger, skole, ungdomsklub,
skoletandklinik,
sportshal og klubhus samt boldbaner.
LOKALPLANOMRADET
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Bvaaelinie oikrina

Mou Kirke

beskyttede
barnehave,

Baggrund

og formal

Kommunalbestyrelsen
modtog i maj 1988 en ansragning om
byggetilladelse
vedrrarende opf0relse af en svprmmehal i omAdet. Nogle uger senere modtog kommunalbestyrelsen
en
ansargning om byggetilladelse for en svarmmehal i Kongerslev.
Begge ansnrgninger omfatter arealer, som er udtagt til offentlige formal i kommuneplanen.
OmrAdet i Mou er desuden omfattet af lokalplan nr. 30.03, som udlzegger omr&det til forskellige former for offentlige formal - herunder svermmehal.
Begge projekter stemmer saledes overens med de foreliggende planer. Kommunalbestyrelsen
var derfor n0dt til enten
at virke for planernes gennemfrarelse og dermed give byggetilladelse til begge projekter, eller sndre planerne.
Kommunalbestyrelsen
valgte at nedlsgge
et §17-forbud mod
begge ansragninger. Et sadant forbud betyder, at projekteterne
stoppes i et Ar, sadan at kommunalbestyrelsen
Tfar mulighed
for at vurdere sagerne nax-mere, og at axdre kommuneplanen og lokalplanen i Mou, hvis projekterne ikke 0nskes gennemfarrt.
I maj 1989 kom der ogsa en ansargning om opfarrelse af sv0mmehal i Storvorde, sAdan at der nu foreligger 0nsker fra alle
tre centerbyer i kommunen.
Kommunalbestyrelsen
ser meget positivt pa de initiativer og
de.1 store aktivitet, der ligger bag onskerne, men problemet er,
at der med kommunens befolkningstal pA ca. 9000 ikke skprnnes at vaxe grundlag for mere end en enkelt sv0mmehal
i
kommunen. Desuden vil etablering af en svprmmehal medfrare
0gede kommunale udgifter i form af tilskud til unge og zeldre
efter fritidsloven. Det kan herudover ikke udelukkes, at det pa
et eller andet tidspunkt bliver n0dvendigt med kommunale tilskud, selv om projekterne bygger pa hel eller delvis privat financiering af bygge-, anlegs- og driftsudgifterne.
Det viser eksempler andre steder.
Kommunalbestyrelsen
0nsker p& denne baggrund en yderligere udssttelse
af sagen, sAdan at der bliver tid til at undersprge, hvor en svrammehal vil ligge bedst placeret, hvordan de
kommunale udgifter kan dakkes, og hvornar der er rBd til det.
Derfor har kommunalbestyrelsen
samtidigt med vedtagelsen
af denne lokalplan vedtaget et kommuneplantill~g,
som betyder, at der ikke kan opferres svermmehaller i kommunen f0r
der er truffet beslutning om, i hvilken af kommunens
byer
sv0mmehallen
skal placeres. Beslutningen om, hvor sv0mmeha!len onskes opfrart, skal ske pa baggrund af en vurdering af
fordele og ulemper ved de forskellige lokaliseringsmuligheder,
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og sadan at den efter kommunalbestyrelsens
sken far den
bedst mulige placering for kommunen som helhed.
Formalet med denne lokalplan er saledes at farlge kommuneplantillzegget op, og sikre at der ikke kan opfrares svermmehal i
omradet. Lokalplanen har herudover til formal, at fastlaegge.
retningslinier
for tilkrarselsforholdene,
byggemulighederne
og
anvendelsen af de ubebyggede arealer.
Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophseves lokalplan nr. 30.03, som bl.a. giver mulighed for at opfere en
svprmmehal i omradet. Kommunalbestyrelsen
har samtidigt
med denne lokalplan vedtaget to andre lokalplaner, som skal
sikre, at der ikke opfrares svprmmehaller i Kongerslev og Stor2... -. vorde.

Omr&dets

anvendelse

Omradets anvendelse fastleegges til offentlige formal i form af
plejehjem,
omsorgscenter,
beskyttede
boliger, skole, ungdomsklub,
skoletandklinik,
barrnehave,
sportshal,
klubhus,
boldbaner, legepladser og lignende offentlige funktioner.
Der kan ikke etableres svarmmehal i omradet.

Vejadgang
Adgang til lokalplanomradet
sker fra Gammel Hrxtemarkvej,
Ny Harstemarkvej og Dokkedalvej, som alle er kommuneveje.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocenten
for omradet som helhed ma ikke overstige 25, og bygningerne ma ikke opfrares med en strarre hPrjde
over terra?n end 8,5 m. Sportshaller
ma dog opfarres med en
hejde af op til 12,5 m. Ny bebyggelse skal opfprres inden for
afgraansede byggefelter og ikke nzermere skel mod Harstemarksvej, Ny Hestemarksvej og Dokkedalvej end 5 meter.

Byggelinier

omkring

Mou kirke og omkring

skove

Hele lokalplanomradet
er omfattet af skovbyggelinier
efter Naturfredningslovens
5 47. Det betyder, at der ikke ma opferres
bygninger,
skure og lignende eller placeres campingvogne
m.$l. uden tilladelse fra fredningsmyndighederne.
Den nordlige del af lokalplanomradet
er omfattet af en byggelinie pa 300 m omkring Mou kirke. Byggelinien, som er vist pa
kortet side 4 er fastlagt efter Naturfredningslovens
§ 47b.
lnden for byggelinien ma der ikke uden tilladelse fra fredningsmyndighederne
opfprres bygninger med en strarre hrajde end
8,5 m.
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Forholdet

til anden

planlaegning

Lokalplanen stemmer overens med kommuneplantillaeg
nr. 7,
som blev vedtaget endeligt samtidigt
med vedtagelsen
af
denne lokalplan.

Lokalplanens

retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgarrelse af
lokalplanen
mB ejendomme, der er omfattet af planen iferlge
kommuneplanlovens
$ 31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.
Den eksisterende
lovlige anvendelse af en ejendom kan forts=ette som hidtil. Lokalplanen medfarrer ikke i sig.‘selv-krav om
etablering af de anlzeg m.v., der er indeholdt i planen.
Mere vazsentlige
afvigelser fra lokalplanen
ka? kun gennemferres ved tilvejebringelse
af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen
kan meddele dispensation
til mindre vaesentlige
afvigelser af lokalplanens bestemmelser,
under forudsaetning
af, at det ikke Eendrer den swlige karakter af det omrade, der
sages skabt eller fastholdt ved lokalplanen.
Private byggesetvitutter
og andre tilstandsservitutter,
der er
uforenelige med lokalplanen, fortraenges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, n&r det vil were af wzsentlig
betydning for virkeliggarrelsen af lokalplanen.
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BESTEMMELSER
SEJLFLOD
KOMMUNE
LOKALPLAN
NR. 30.11
Lokalplanen omfatter et omrade til offentlige form&i i den sydlige del af Mou mellem Gammel Hestemarkvej og Ny Hestemarkvej og Dokkedalvej.
I henhold til kommuneplanloven
(lov nr. 391 af 22. juli 1985)
fastsettes herved farlgende bestemmelser for det i 5 2, stk. 1
nsevnte omrade:

8 1 Lokalplanens

formal

FormdIet med lokalplanen er, at fastlegge omradets anvendelse til offentlige formal i overensstemmelse
medkommuneplantill=g nr. 7, samt at fastlegge retningslinier for adgangsforholdene, bebyggelsen og udnyttelsen af de ubebyggede
arealer.
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Omrade

2.1

Lokalplanens omrade afgraenses som vist pa bilag nr. 1
og omfatter felgende matr. nr.:
8 a, 16 g, 4 ap og 4 cv,
samt alle parceller, der efter den 26. maj 1989 udstykkes
inden for lokalplanens omr&de.
Alle matr. nre. er af Mou by.

2.2

Lokalplanens

§3
3.1

Omrbdets

3.2

og zonestatus

omrade er beliggende

i byzone.

anvendelse

Omradet ma kun anvendes til plejehjem, omsorgscenter,
beskyttede boliger, skole, ungdomsklub,
skoletandklinik,
bornehave, sportshal, klubhus, boldbaner og lignende
samt dertil herende udenderrsanlaeg som parkeringspladser, haver eller legepladser.
Kommunalbestyrelsen
kan tillade, at der indrettes beboelse, der er strengt nnrdvendig for en institutions daglige drift.
Der ma ikke etableres svnrmmehal i omradet.
Der udlaegges arealer som vist pa bilag nr. 2 til boldbaner, legepiadser, haveanl=g,
parkering og lignende.
Arealerne m& kun bebygges med redskabsskure,
legehuse og lignende smabygninger,
som har direkte tilknytning til arealernes anvendelse.
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§4

Udstykninger

4.1

Udstykning af omraderne kan kun ske efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

§5
5.1

Vej- og stiforhold
Adgang til omradet skel ske fra Gammel HeSlemarkvej,
Ny Hestemarkvej og Dokkedalvej, der alle er kommuneveje.

5.2

lnden for omradet kan der, etableres de nedvendige
og stier til betjening af institutioner og anlaeg.

5.3

Der skal etableres parkeringspladser
ved institutioner
svarende til minimum 100% af bebygget are&l
forbindelse med spottsanl@g skal der udlazgges parkeringsarealer, som har en efter kommunalbestyrelsens
sken
passende stprrrelse.

5.4

Parkering og henstilling af last-, flytte-, rute-, fragtbiler og
lignende samt campingvogne,
b&de og lignende, ma
ikke finde sted. Dog ma busser, der har Eerinde til
omradet, parkere pa de dertil indrettede pladser.

§6

6.1

§7
7.1

veje

Ledninger
El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning,
fremfores som jordledninger.

Bebyggelsens

omfang

Bebyggelsesprocenten
overstige 25.

ma kun

og placering

for omradet

som helhed ma ikke

7.2

lngen bygning ma opferes med mere end en etage med
udnyttelig tagetage.

7.3

lntet punkt af en bygnings ydervazgge eller tagflade mB
gives en starrre hejde end 8,5 meter over terrzen, malt efter reglerne i bygningsreglementet.
Sportshaller kan
dog opferes med en hejde af op til 12,5 meter.

7.4

Ny bebyggelse skal opferes inden for byggefelterne vist
pa bilag nr. 2 og ma ikke opflares nzermere skel mod adgangsvejene Gammel Herstemarkvej, Ny Hrastemarkvej
og Dokkedalvej end 5 meter og i ovrigt efier bygningsreglementets bestemmelser.

§8

8.1

Bebyggelsens
ydre fremtraeden
lngen form for reklameskiltning
ma finde sted uden kommunalbestyrelsens
tilladelse.
Orienterings- og henvisningsskilte
kan etableres efter
kommunens godkendelse
og anvisning.

8.2

Til udvendige bygningssider og til tagflader ma ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens
skran virker skazmmende.

8.3

Blanke eller reflekterende tagmaterialer ma ikke anvendes, men pa tagflader kan der efter kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes solfangere eller lignende.

89
9.1

8 IO

Ubebyggede

arealer

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes som faerdselsarealer eller lignende, skal anlagges
og vedligeholdes
som legeareal, haveareal eller idraetsareal og gives et
ordentligt udseende, ligesom ukrudt skal bekazmpes sa
betids, at fro ikke spredes til andre arealer.

Ophawelse

af tidligere

lokalplan

10.1 Med naxvaxende
lokalplans endelige vedtagelse offentlige bekendtgarelse
ophaeves lokalplan nr. 30.03 inden
for naxvaxende
lokalplans omrade.

8 11 Tilladelser
og dispensationer
fra kommunalbestyrelsen
11 .l Kommunalbestyrelsen
kan meddele mindre dispensationer fra bestemmelser i en lokalplan, som ikke vil
zendre den saxlige karakter af det omrade, planen sager
at skabe.
VideregAende afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

5 12 Tilladelser
digheder

og dispensationer

fra andre

myn-

12.1 Hele lokalplanomradet
er omfattet af skovbyggelinier
efter naturfredningslovens
§ 47. Det betyder, at der ikke
ma placeres bygninger, skure, campingvogne
og lignende inden for lokalplanomradet
med mindre fredningsmyndighederne
har givet tilladelse dertil.

.

12.2 lnden for en afstand af 300 m fra Mou kirke ma der i henhold til natut-fredningslovens
§ 47b ikke opfrares bygnin-
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ger med en stprrre hajde end 8,5 m med mindre fredningsmyndighederne
har givet tilladelse dertil.

Vedtagelsespategning
Saledes vedtaget som forslag af Sejlflod kommunalbestyrelse,
den 28. juni 1989.
Sejlflod

kommunalbestyrelse
p. k.v.

I

Kristian Schnoor
borgmester

Saledes vedtaget endeligt
den 29. november 1989.
Sejlflod

Kristian Schnoor
borgmester

Karsten Simensen
.kommunatdirektorr

af Sejlflod kommunalb&tyrelsen,

kommunalbestyrelse
p-k-vI

&N>
Karsten Simensen
kommunaldirektarr

Tinglysningspstegning
Naxvaxende
lokalplan begaxes tinglyst pa felgende
nre.:
4 ap, 4 cv, 8 a, 16 g, alle af Mou by.

matr.
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