


BRØNDBY KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen

L O K A L P L A N  N R.  3 1 2

for

ET OMRÅDE VED BRØNDBY STRAND
ØST FOR MAGLEBÆK SØPARK



I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Brøndby Kommune:

§ 1                         LOKALPLANENS FORMÅL                                                        

1.1 Lokalplanen har til formål

at det af planen omfattede området anvendes til åben, lav
boligbebyggelse og offentligt formål i overensstemmelse med
bestemmelserne i kommuneplanens rammer

at udlægge areal til en ny parallelvej inden for lokalplanområdet,
så der skabes mulighed for at reducere antallet af udkørsler
direkte til Gammel Køge Landevej med henblik på senere at
gøre denne helt facadeløs når og hvis Københavns
amtskommune kræver det

at fastlægge principper for evt. fremtidige udstykninger.

§ 2                         LOKALPLANENS OMRÅDE                                                       

2.1 Området begrænses af Gammel Køge Landevej, lokalplan nr. 308,
matr.nr. 128 a (Køge Bugt Strandpark) og kommunegrænsen til
Hvidovre som vist på bilag 1, tegning nr. 312/1.

2.2 Lokalplanen omfatter følgende ejendomme:
Matr.nr. 2 ay, 2 ba, 2 bb, 2 bc, 2 bd, 2 be, 2 bf, 2 bg, 2 bh, 2 bi, 2
bk, 2 bl, 2 bm, 2 bn, 2 bo, 2 bp, 2 bq, 2 br, 2 bs, 2 bt, 2 bu, 2 bv, 2
bx, 10, b, 10 e, 10 f, 10 g, 10 i, 10 k, 10 n, 10 o, 10 p, 10 q, 10 x,
10 y, 10 ø, 10 aa, 10 aæ, 10 ay, 10 br, 10 bs, 10 bt, 10 bu, 10 bv,
10 by, 10 bz, 10 bæ, 10 bø, 18 b, 18 ag, 18 ah, 18 ai, 18 ak, 18 al,
18 am, 18 an, 18 ao, 18 ap, 18 aq, 18 ar, 18 as, 18 at, 18 au, 18 av,
18 ax, 18 ay, 18 az, 18 aæ, 18 aø, 18 ba, 18 bb, 23 r, 23 s, 23 t, 23
u, 23 v, 23 x, 23 æ, 23 ab, 23 qt, 23 uø, 23 va, 23 vb, 23 vc, 23 ve,
23 vf, 23 vh, 23 vl, 23 vm, 23 vp, 25 m, 25 n, 25 o, 25 p, 25 q, 25
r, 25 s, 25 t, 25 u, 46 c, 46 d, 46 f, 46 g, 46 h, 46 i, 46 l, 46 m, 47
c, 47 d, 47 e, 47 f, 47 g, 47 h, 47 i, 47 k, 47 l, 47 m, 47 n, 47 o, 47
p, 47 s, 47 t samt 47 u Brøndbyvester by, Brøndby Strand, samt
alle parceller, der efter den 1. september 1990 udstykkes fra de
nævnte ejendomme.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.



§ 3                         OMRÅDETS ANVENDELSE                                                        

3.1 For delområder mærket A og B (boligområder) gælder:

3.1.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun
bestå af åben, lav boligbebyggelse.

3.1.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig.

3.1.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i boligerne drives sådan
erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i
beboelsesområder, under forudsætning af:
- at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende

bolig som helårsbolig,
- at virksomhedens areal højst udgør 25% af det samlede

etageareal,
- at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på

en sådan måde, at karakteren af beboelsen ikke forandres
(herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter
af boligområde ikke brydes,

- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende,
- at virksomheden ikke medfører behov for parkering ud over,

hvad der er plads til på den pågældende ejendom.

Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for
erhvervsvirksomhed.

3.1.4 På ejendommen må ikke holdes dyr bortset fra hund, kat og
almindelige stuedyr.

3.1.5 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets
forsyning, når de opføres som "kompaktstationer" med placering
efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen.

3.2 For delområde mærket C (offentligt område) gælder:

3.2.1 Matr.nr. 23 uø må kun anvendes til parkareal eller til andet
offentlig formål efter kommunalbestyrelsens nærmere afgørelse.

3.3 For delområder mærket D (private fællesarealer) gælder:

3.3.1 Området må kun anvendes som fri- og opholdsareal.

§ 4                         UDSTYKNINGER                                                                           

4.1 For delområder mærket A, C og D gælder:

4.1.1 Ud over mindre skelreguleringer og udstykning til tekniske
installationer må der ikke foretages udstykninger eller
sammenlægninger af ejendomme.



4.2. For delområde mærket B gælder:

4.2.1 Udstykning og sammenlægning af ejendomme skal ske efter de
principper, der er angivet på kortbilag nr. 2.

4.2.2 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 600 m².

4.2.3 Parcellerne skal gives en sådan form, at der kan indskrives et
kvadrat med en sidelinie på 18 m.

4.2.4 Koteletgrunde kan tillades udstykket med mindst 4,0 m bredt
adgangsareal, når parcellens størrelse ud over adgangsarealet er
mindst 500 m², og bestemmelsen i 4.2.3 overholdes.

§ 5                         VEJE og STIER                                                                                

5.1.1 Der udlægges areal til følgende veje og stier med beliggenhed som
vist på bilag 1:

Vejen: 1-2-3 i en bredde af 10,0 m
Vejen: 2-4 i en bredde af  6,0 m
Stierne: 5-6 i en bredde af  9,0 m
Stierne: 7-8 i en bredde af  6,5 m
Stierne: 9-10 i en bredde af  4,0 m
Stierne: 11-12 i en bredde af  4,0 m

5.1.2 Nye mindre veje og stier ud over de i 5.1.1 nævnte i en mindste
bredde af henholdsvis 6,0 m og 2,0 m kan udlægges efter
kommunalbestyrelsens godkendelse.

5.1.3 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme
afskæres som vist på bilag 2.

5.1.4 Der må ikke etableres nye overkørsler fra Gammel Køge Landevej
til de tilstødende ejendomme.

5.1.5 Udkørsler til Gammel Køge Landevej nedlægges, når vejen 1-2-3
er anlagt helt eller delvis, jf. herom i tinglyste deklarationer

5.1.6 Stierne 5-6, 7-8 og 9-10, 11-12 danner adgang til Køge Bugt
Strandpark som en del af det kommunale stinet.

5.1.7 Det skal være muligt at etablere hastighedsdæmpende
foranstaltninger i henhold til færdselslovens § 40. Etableringen
skal ske efter reglerne herom i vejlovgivningen.



5.2 Byggelinier1

5.2.1 Langs veje og stier pålægges byggelinier i de nedenfor angivne
afstande fra vejskel:

Veje og pladser: 3,0 m
Stier: 2,5 m

Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes til
nogen form for bebyggelse.

5.2.2 Enhver form for bebyggelse skal holdes nord for den på bilaget
viste byggelinie.

5.3 Parkering

5.3.1 Ved opførelse af beboelsesbygning eller tilbygning hertil på en
ejendom skal der anlægges parkeringsplads eller opføres
garage/carport, så der bliver parkeringsmulighed for 2 personbiler
pr. bolig.

§ 6                         BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING                       

6.1 For delområder mærket A og B (boligområder) gælder:

6.1.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
25.

6.1.2 Det samlede areal af terrasseoverdækninger, udhængstage ud over
50 cm tagudhæng, legehuse, drivhuse m.v. og garage/
carport må højst udgør 10% af grundens areal.

6.1.3 Bygninger må ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig
tagetage.

6.1.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere
end 8,0 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet.
Højden fra terræn til skæring mellem ydermur og tagflade må ikke
overstige 3,5 m.

6.1.5 Afstanden fra vinduer - også ovenlysvinduer - og altaner i
udnyttede tagetager til skel mod anden grund skal være mindst 5,0
m.

6.1.6 Adgangsarealer på koteletgrunde må ikke bebygges.

                                                
    1 Langs Gammel Køge Landevej gælder den til enhver tid af Amtsrådet fastsatte byggelinie, for tiden 20 m fra

vejmidte.



6.2 For delområde mærket C og D. Offentligt område og private
friarealer.

6.2.1 Der må ikke opføres bebyggelse.

§ 7                         BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN                               

7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes
materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker
skæmmende, ligesom bygningernes form og udseende efter
kommunalbestyrelsens skøn skal stemme med omgivelsernes og
områdets karakter.

7.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunal-
bestyrelsens godkendelse og kun i forbindelse med liberalt
erhverv, jf. 3.4.

§8                          UBEBYGGEDE AREALER                                                           

8.1 For delområde mærket A og B (boligområder) gælder:

8.1.1 Ubebyggede arealer på de enkelte parceller må kun anvendes som
gårdsplads, parkeringsplads og have.

8.1.22 På parcellerne eller på vejarealer inden for området må ikke
foretages oplagring, herunder henstillen af campingvogne,
lastbiler, lystfartøjer og lignende.

8.1.3 El-ledninger, herunder til udvendig belysning, skal udføres som
jordkabler.

8.1.4 Belysning på veje og andre færdselsarealer skal udføres med
parklygter eller tilsvarende på rørmaster efter
kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

§ 9                         FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF
BEBYGGELSE.

9.1 Al ny bebyggelse inden for området skal tilsluttes naturgasnettet,
jf. Brøndby kommunes varmeplan.

§ 10                       OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT                                     

                                                
    2Ændret ved generel tilladelse.



10.1 Den af boligministeriet under 20. november 1952 godkendte
byplanvedtægt nr. 3a for et område mellem Gammel Køge
Landevej og Køge Bugt, med tillæg godkendt den 7. juli 1962,
ophæves for de i § 2 nævnte ejendomme.

§ 11                       VEDTAGELSESPÅTEGNING                            

11.1 Således vedtaget af Brøndby kommunalbestyrelse den 10. oktober
1990.

11.2 I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner har Brøndby
kommunalbestyrelse den 13. februar 1991 vedtaget foranstående
lokalplan endeligt.

P. k. v.

Kjeld Rasmussen
  /

Vagn Tovgaard



GENEREL DISPENSATIONER OG TILLADELSER FRA LOKALPLAN 312
GIVET AF BRØNDBY KOMMUNALBESTYRELSE

                                    

23/11 - 1994 Generel tilladelse fra § 8.1.2.
Placering af 1 indregistreret campingvogn tillades under forudsætning af, at den
afskærmes på en efter kommunalbestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde.
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