Magistraten

Punkt 10.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej,
Vejgård (2. forelæggelse)
2016-070745
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
• Kommuneplantillæg 4.052 endeligt uden ændringer.
• Lokalplan 4-1-116 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. marts 2017 (punkt 7)
Magistratens møde 3. april 2017 (punkt 8)
Byrådets møde 24. april 2017 (punkt 12).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 28. april til og med 23. juni 2017.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-116
Kommuneplantillæg 4.052
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte lokalplanområdet til 2 boliger. Området har tidligere
været udlagt til rekreative formål, men vil fremover være udlagt til boliger. Planerne giver mulighed for, at der

Magistraten

Møde den 21.08.2017
kl. 09.00

Side 2 af 4

Magistraten
kan opføres en bolig på den ubebyggede grund, samt at der kan opretholdes eller genopføres en bolig på
den grund, som i dag er bebygget.
Idet ejendommene indenfor lokalplanområdet aldrig har været taget i brug til kolonihaver, vurderes de ikke at
være en del af det varige kolonihaveområde ”Sofiedal”, og derfor kan planlægningen ændres, så området
fremover kan anvendes til boliger.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet der udlægges ca. 1.600 m² nyt areal til boligudvikling. Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, således at en del af 4.1.R3 overgår til
4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til
boligformål.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2 fritliggende parcelhuse i Vejgaard ved Lenevej.
Området udgør et mindre areal, bestående af 2 ejendomme på kanten af et boligområde i den sydøstlige del
af Vejgaard. Denne del af Vejgaard er stort set udbygget, derfor sker byudvikling primært i form af omdannelse og/eller fortætning.
Grundejerne ønsker mulighed for opførelse af fritliggende parcelhuse, hvilket den gældende planlægning
ikke giver mulighed for. Derfor er nærværende lokalplan udarbejdet.
På den ene ejendom i området har der tidligere været en spejderhytte, men ejendommen fremstår i dag som
en tom byggegrund. Den anden grund i området fremstår med en mindre åben-lav boligbebyggelse af ældre
dato.
Området har i dag og fremover vejadgang via den private fællesvej Lenevej.
Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger ved at være i maks. 2 etager med en
maks. byggehøjde på 8,5 meter.
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-001 Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger området til henholdsvis boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-116 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4-052 for boligområde ved Lenevej, Vejgård.pdf
Forslag til lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård
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