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REDEGØRELSE 
 
 
LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING 
 
Lokalplanen omfatter matrikel nr. 4 bo Skibby by, Skibby, som er beliggende nordøst 
for det eksisterende parcelhusområde. 
 
Området trafikbetjenes fra Skuldelevvej ad ny boligvej. 
 
På planlægningstidspunktet støder området mod nord op til Skuldelevvej og mod 
nordøst og syd mod mark. Langs områdets vestskel grænser området op til et eksi-
sterende parcelhusområde. 
 
 
FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING 
 
Kommuneplanen 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2000 omfattet af kommuneplanens rammebe-
stemmelser for enkeltområde B19 
 
For område B19 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: 
 
Lokalplaner, der træffer bestemmelser for områderne skal sikre: 
 
• at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for offentlig be-

byggelse og etablering af mindre butikker. 
• at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger 30. 
• at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1½ etage. 
• at bebyggelsen placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse 

eller omgivelserne undgås. 
 
Kystnærhedszonen 
Lokalplanområdet er beliggende ca. 2,5 km fra kysten og altså indenfor kystnær-
hedszonen. Det planlagte byggeri vil ikke kunne ses fra kysten. 
 
Varmeplanlægning. 
Lokalplanområdet ligger indenfor naturgasområdet. Ny bebyggelse kræves opvarmet 
med vandbåret anlæg. 
 
Spildevand 
Området er tilsluttet kommunalt separat ledningsnet. Afledning skal ske i henhold til 
kommunens spildevandsplan. 
 
Affaldsplanlægning 
Området skal tilsluttes kommunal affaldsordning. De fælles pladser skal placeres i 
henhold til de til en hver tid gældende anvisninger fra Arbejdstilsynet. 
 
El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 
 
Vandforsyning 
Vandforsyning skal ske fra Skibby Vandværk. 
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FORMÅL OG INDHOLD 
 
Det er lokalplanens formål, på baggrund af den øvrige planlægning at fastlægge ret-
ningslinier for en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet til boligformål – eventuelt 
gennem en udbygning i flere etaper. 
 
De enkelte etapers bygninger og anlæg skal udformes på en sådan måde, at det 
færdigt udbyggede planområde fremstår som en harmonisk helhed med gennemgå-
ende træk for såvel arkitekturen som den landskabsmæssige bearbejdning. 
 
Byggeriet skal opføres med et varieret udbud af tæt-lave boliger og parcelhuse i 
henholdsvis 1- og 1 ½-etage. De enkelte etaper skal hver i sær indeholde forskellige 
lejlighedstyper og –størrelser, så både børnefamilier og ældre mennesker sikres mu-
lighed for at finde en passende bolig i det  færdige byggeri. 
 
Det fuldt udbyggede område kan, med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for 
området som helhed i den anviste udformning, rumme ca. 80 tæt-lav boliger med 
tilhørende fælleshuse, samt ca. 20 parcelhuse. Hver tæt/lav  bolig skal forsynes med 
et mindre, privat haveareal. Fællesarealerne udgøres af arealerne mellem de private 
haver, hvor såvel parkering, vej- og stisystem som fælles lege- og opholdsarealer 
anlægges. 
 
Der skal ved detailplanlægningen sikres stiforbindelse fra Skuldelevvej og bebyggel-
sen til skolen. 
 
Der åbnes endvidere mulighed for drift af mindre erhverv indenfor bygningsmassen 
under ganske bestemte omstændigheder, hvor dette ikke får synlig effekt for områ-
det. 
 
Udover retningslinierne for den fysiske udformning, rummer lokalplanen bestemmel-
ser om dannelse af grundejerforeninger, som blandt andet skal forestå vedligeholdel-
sen af fællesarealer, fælles vejarealer, m.v. 
 
 
LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 
 
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet 
af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige 
plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. 
 
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrå-
det give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 
 
En forudsætning herfor er, at kommuneplanlovens bestemmelser om mindste grund-
størrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og 
etageantal overholdes. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, og 
indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forsla-
get. 
 
 
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
 
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, 
der er omfattet af planen ifølge Planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres i 
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strid med planens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation efter reg-
lerne i § 19 eller § 40. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal-
planen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der 
er indeholdt i planen. 
 
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens 
bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det 
område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser 
fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
 
I henhold til § 47 i Planloven  kan der foretages ekspropriation af private ejendomme 
eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betyd-
ning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokal-
planen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil 
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør ovenfor. 
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LOKALPLAN NR. 86  
for boligområde ved Skuldelevvej i Skibby, ”Nordmandsvænget”. 
 
I henhold til lov om planlægning  (jf. bekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med 
senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte 
område. 
 
 
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 
 
Det er lokalplanens formål, gennem en fastlæggelse af rammebestemmelserne for 
bebyggelsens placering og art, veje og stiers udformning, beplantning m.v., at sikre: 
 
1.1 at der skabes et velfungerende og karakterfuldt boligområde med et harmo- 
  nisk bygningsmiljø og varieret boligudbud, 
 
1.2 at der kan ske en udbygning af arealet i takt med boligbehovet – evt. gennem  
  flere etaper. 
 
1.3 at der i princippet fastlægges en boligvej til vejbetjening af området. 
 
1.4 at biltrafikken i området dæmpes mest muligt, således at fodgængere og cyk 
  lister kan færdes sikkert, 
 
1.5 at der sikres mulighed for etablering af fornødent parkeringsareal. 
 
1.6 at der etableres rigelige og velbeliggende friarealer. 
 
1.7 at området beplantes hensigtsmæssigt, 
 
1.8 at der sikres stiforbindelse med offentlig adgang gennem arealet fra Skulde 
  levvej til skolen. 
 
1.9 at beboernes indflydelse på friarealernes indretning og vedligeholdelse sikres  
  gennem oprettelse af boligforening, grundejerforening og lignende. 
 
 
§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 
 
2.1 Lokalplanen omfatter matr.nr. 4-bo Skibby by, Skibby,  
 Området udgør ca. 5,6  ha. 
 
2.2 Lokalplanområdet inddeles i følgende delområder som vist på kortbilag III og 

IV: 
 
 A Delområde for tæt/lav boliger og fælleshuse incl. udhuse m.v. 
 B Delområde for parcelhuse incl. carporte, udhuse mv. 
  
2.3 Området er beliggende i landzone og overføres til byzone ved lokalplanens god 
 kendelse. 
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§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 
 
Delområde A 
 
3.1 Området må kun anvendes til boligformål og bebyggelse, som er fælles for om-

rådets beboere – dog med den i 3.2 nævnte afvigelse herfra. 
 
3.2 Byrådet kan tillade, at der i den enkelte bolig drives en sådan virksomhed, som 

almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af, 
 
 at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendom-

mens karakter af bolig ikke forandres – herunder ved skiltning eller lignende 
– og områdets karakter af boligområde ikke brydes, 

 
 at virksomheden drives af boligtageren. 
 
 at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til ved 

den pågældende ejendom, 
 
 at  virksomheden ikke medfører udendørs oplag, 
 
 at der ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, rystelser 

eller på anden måde efter Byrådets skøn er til ulempe for de omboende. 
 
3.3 Bebyggelsen skal bestå af tæt/lavt byggeri som kæde- og/eller rækkehuse 

samt evt. tilhørende fælleshus(e), carporte og cykelhalvtage. Til hver bolig kan 
opføres et udhus. 
 
For hver boliggruppe kan endvidere opføres et udhus/over-dækning til fælles 
opbevarings- og renovationsformål.  

  
 
Delområde B  
 
3.4 Som pos. 3.1 og 3.2 

Bebyggelsen skal bestå af parcelhuse på egen parcelhusgrund. Udnyttelsen af 
grundene skal ske i overensstemmelse med BR-S 98. 

 
 
§ 4 UDSTYKNING 
 
4.1 Udstykning må kun ske i delområder svarende til en byggeetape incl. andel af 

evt. fælleshus, og således at bebyggelsesprocenten incl. forholdsmæssig andel 
af fællesarealer ikke overstiger 30. Udstykning må kun foretages i overens-
stemmelse med en af Byrådet godkendt bebyggelsesplan. 

 
4.2 Lokalplanen fastlægger ikke rækkefølgen eller størrelsen for opførelsen af de 

enkelte byggeafsnit. Evt. fælleshus tillades opført ad flere gange, idet det f.eks. 
kan etableres i forbindelse med det sidste, tilhørende byggeafsnit. Det kan tilla-
des udført på den for byggerytmen på hele lokalplanområdet mest hensigts-
mæssige måde. Planen stiller dog ikke i sig selv krav om etablering af et fæl-
leshus(e). 

 
 
§ 5 VEJ, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 
 
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Skuldelevvej. 
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5.2 Trafiksystemet skal udformes, som det i princippet fremgår af kortbilag IV. 
 
5.3 Boligvejen udlægges i en bredde på min. 7,20 m og anlægges med udformning, 

belægningsdifferentiering, beplantning og/eller andet udstyr, som yder hastig-
hedsdæmpende effekt som for lege- og opholdsgade. 
Kørebanearealet tillades anlagt i en bredde på 480 cm. – evt. med få lokale 
indsnævringer. 
For enden af vejen skal der være mulighed for at vende med lastbil. 

 
5.4 Langs boligvejen og på p-torve i de enkelte boliggrupper udlægges parkerings-

pladser svarende til 1½ pladser pr. bolig. Pladserne kan placeres som angivet 
på kortbilag IV. Af de udlagte pladser skal 1 p-plads pr. bolig anlægges i takt 
med byggeriets færdiggørelse. De resterende pladser skal anlægges, hvis be-
hov opstår. 

 
Der skal anvises 2 p-pladser på egen grund for parcelhusene. 

  
 
5.5 Fællesstier udlægges i 3 m. bredde og anlægges med fast belægning i en bred-

de på min. 120 cm. – i princippet som vist på kortbilag IV og V. 
Fra de enkelte adgangsstier skal der være adgang til eventuelle fælles udhuse/ 
overdækninger. 
Lokalplanen forhindrer ikke etablering af yderligere stier indenfor området. 

 
5.6 Den vestligste adgangssti skal udformes, så den kan fungere som offentlig ho-

vedsti mellem Skuldelevvej og skolen. 
 
 
§ 6 TEKNISKE ANLÆG  
 
6.1 El-ledninger, herunder til vej- og stibelysning, skal fremføres som jordkabler. 
 
6.2 Boligopvarmning skal ske ved vandbårne anlæg.  
 Samtlige boliger skal tilsluttes naturgasnettet. 
 
6.3 Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg for modtagelse af radio og 

fjernsyn. Private antenner må ikke forekomme i det fri uden Byrådets tilladelse. 
 
6.4 Indenfor lokalplanområdet kan etableres såvel transformerstation som fælles-

antenne til områdets forsyning. Placering skal godkendes af Byrådet. 
 
6.5 I det udlagte bælte vist på kortbilag II er placeret offentlig kloakledning. Led-

ningen skal respekteres 2 m fra midte ledning til begge sider. Der henvises til 
deklaration af 19.07.1978. 

 
6.6 På arealet skal tillige respekteres deklaration af 13.11.1990 vedr. respektaf-

stand for elledninger, samt deklaration af 24.01.1991 vedr. telefonkabler. 
 
6.7 I lokalområdet kan placeres brevkasser og renovationsstativer, således at pla-

ceringen er i overensstemmelse med de til enhver til gældende regulativer og 
bestemmelser herom. 

 
6.8 Boligopvarmning skal ske ved vandbårne anlæg, som kan tilsluttes et fælles 

naturgasanlæg, alternativt forsynes boligerne med individuelt naturgasanlæg. 
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§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 
 
7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for området som helhed. 
 
7.2 Boliger og fælleshuse må kun opføres indenfor de på kortbilag IV angivne byg-

gefelter. 
 
7.3 I delområde A må bygningerne opføres i 1 til 1½ etage  evt. med  trempel. 

I delområde B må bygninger kun opføres i een etage med udnyttet tagetage. 
  
7.4 Højden fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade må i delområde A 

ikke overstige 7,5 m og i delområde B ikke overstige 4,5 m. Dette gælder ikke 
for kviste. 

 
7.5 Tagenes vinkel, med det vandrette plan skal være mellem 20˚ og 50˚. 
 
7.6 Byggelinie mod Skuldelevvej på 15 m fra midte vej skal respekteres af støjhen-

syn. Der henvises til trafikstøjberegning. 
 
7.7 Der skal respekteres en byggelinie mod vest på 20 m fra det eksisterende par-

celhusområde. 
 
 
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 
 
8.1 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden Byrådets særlige 

tilladelse. 
 
8.2 Bygningers ydervægge skal fremtræde med blank mur, vandskuret eller filtset 

murværk i lyse rød-gule nuancer. Mindre facadepartier kan fremstå med andre 
materialer som træ eller metal. Udhuse og lignende kan udføres med brædde-
beklædning overalt. 
Gavltrekanter skal udføres i samme materiale og farve som facaderne i øvrigt. 
I delområde B kan murværk udføres i jordfarver efter Byrådets godkendelse. 

 
8.3 Tage skal være dækket med røde teglsten. I delområde B kan også cementtag-

sten anvendes. Glas kan indgå som en del af tagmaterialet. Tage på mindre 
bygninger, skure carporte, mv. kan udføres med tagpapdækning. 

 
8.4 Vinduer skal udføres i træ eller metal. 
 
8.5 Solfangere/solpaneler skal indbygges i taget eller i facader under hensyntagen 

til bygningens arkitektur. 
  
 
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER 
 
9.1 Der skal udarbejdes en samlet plan for indretning af fælles opholdsarealer, par-

kering, stiforbindelser, samt redegørelse for belysning, belægninger og be-
plantning. 
Planen skal godkendes af Byrådet inden byggetilladelse kan udstedes. 

 
9.2 Ved artsvalg og pleje af beplantning (beskæring, udtynding, opstamning m.m.) 

skal der drages omsorg for, at beplantninger ikke får en utilsigtet højde og tæt-
hed. 

 
9.3 Belysning af boligvej og fællesstier kan foretages med max. lyspunkthøjde på 

240 cm.. 
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9.5 Opbevaring af lastbiler, uindregistrerede køretøjer, herunder uindregistrerede 

campingvogne, både og lignende må ikke finde sted. 
 
9.6 Grundejerne skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og 

de veje, stier og ledningsanlæg, der ikke overtages af kommunen som offentli-
ge. 

 
 
§ 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGEL-
SE 
 
10.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal fornødne vej- og stianlæg samt parke-

ringsarealer være etableret.  
 
 
§ 11 FORENINGSFORHOLD 
 
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af 

grunde indenfor for hver delområde. 
 
11.2 Disse foreninger skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer 

og –anlæg i delområderne. 
 
11.3 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 
 
 
VEDTAGELSE 
 
 
Lokalplanforslaget er vedtaget af Skibby Byråd den 21. august 2002.  
 
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Skibby Byråd den 20. november 2002, 
 
 
p.b.v 
 
 
 
  
Hans Henning Bjørnsen / Lisbeth Lemmich 
borgmester   kommunaldirektør 
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Eksisterende parcelhusområde.
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Der må ikke bygges nærmere end 2,5 m 
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