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OMRÅDE IE

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsens grundform 4)Bebygge1sen skal opføres
som længehuse med en maxi-
mal husdybde på 7 m. Der
kan opføres sidebygninger
til et længehus samt frit-
liggende udhuse.

Afvigelse fra højdegrænseplan 5)Garager,carporte, udhuse o.
l. mindre bygninger (ikke
over 50 kvm.) kan efter an-
søgning, såfremt de udføres
med symmetrisk saddeltag,
tillades opført med en fa-
cadehøjde på 2,5 m og med
en totalhøjde pá 4,0 m i
skelbræmmen.

Omfang af erstatningsbyggeri 6)Pá_en i forvejen lovligtfor udhuse overbebygget ejendom skal
det efter indhentet god-
kendelse fra byrådet være
tilladt at genopføre udhu-
se eller opføre erstatning
for disse med samme areal.

Tilbygning til eksisterende 7)Bebyggelsesprocenten forbebyggelse den enkelte ejendom kan i
særlige tilfælde såfremt
hensynet til omliggende
bebyggelse og bybilledet
iøvrigt gør det rimeligt,
tillades forøget, når der
er tale om uforholdsmæssigt
små (under 500 m2) eller
uhensigtsmæssigt formede
grunde.

Bebyggelsesprocenten må dog
i disse tilfælde ikke over-
stige 50 og der skal fore-
ligge en samlet bebyggel-
sesplan for ejendommen.

Omfang af erstatningsbyggeri 8)Hvor der opføres nye byg-efter brand eller lignende ninger (p.ga. brand eller
af anden årsag) til er-
statning for hidtidig be-
byggelse, kan bebyggelsen i

princippet opføres i samme
omfang og udformning som
hidtil uanset bebyggelses-
procentens størrelse.

21



KAPITEL 3

ez;;zé-ñb.æaøuä 5
i Wváá/záö V/â/Pøoå

áøoáhözâmvâ m. bæwdaäaáaéÆQWy
° áiázüømw kha

3-4.1 pkt J

Ydervægge, gavltrekanter
og murafslutninger

.l_.w________.___.. M.- //-/- __.

22

_. ..._-__.._.,........._. .

ñhø Mmái §%%vHáh4b& zmmñaááëy ?g h¢M1PM%?5

WW?ff
mm: g?a/I45

jfwv wad
agar art ad.mm.

r 1.
f.f', 'i'

.. .I. n '1 ..

ha/h/man.

3.4.1 pkt 10

1 3.5.1 pkt 2

Tagformer



OMRÅDE B
BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Placering af ny bebyggelse 9)Bygninger skal som et ho-Pá grund
vedprincip opføres med
deres længderetninger (fa-
cader) i gadelinie eller
vinkelret på denne.
Ved nybygning af hovedhus
kan placering forlanges
bragt i overensstemmelse
med beliggenheden af tid-
ligere bebyggelse på ejen-
dommen.
Placering af udhuse, car-
porte og garager skal god-
kendes i hvert enkelt til-
fælde. Jfr. bygningsregle-
mentets bestemmelser.

Hegning
10)Hegn langs gadelinie må kun

etableres som levende hegn
eller stakitter eller tråd-
hegn i 1-1,5 meters højde.

3.5 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

3.5.1 For området gælder:
YderVæggE i murVærk med l)Ydervægge skal, med mindresternbrædt eller gesims andet godkendes af byrådet,

fremtræde som pudset, vand-
skuret eller berappet mur-
værk i lyse jordfarver el-
ler hvid.
Gavltrekanter kan beklædes
med lodrette brædder (en på
to), der behandles i mørke
jordfarver fortrinsvis sort
eller rød. Facademurens af-
slutning skal ved strátag
udføres med sternbrædt og
ved tegltag med gesims.

Bebyggelsens tagform
2)Hovedbebyggelsens tag skal
udføres som symmetrisk
saddeltag med en hældning
på 40-50 grader. På den øv-
rige bebyggelse tillades
mindre taghældning.
Manzardtage og tage med
helvalm kan ikke tillades.
Kviste tillades udført som
vist på hosstáende illu-
stration.
Der kan tillades tagvindu-
er som Velux type FTO eller
tilsvarende.
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OMRÅDE BBEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Eksisterende eller traditionelle
tagmaterialer skal bibeholdes

Vinduer

Døre

4)Der må ikke anvendes mate-

5)Nye vinduer skal udføres
f

6)Særlige karakteristiske

3)Til tagmaterialer skal an-vendes strä, rode eller
brune tagsten (tegl),
skifer, sort tagpap eller
bølgeplader i mørke jord-
farver.
ved udskiftning af gamle
strátage tillades kun an-
vendt strå.
Ved ombygning af tagetager
under strátag skal under-
siden forsynes med en
brandhæmmende konstruktion
godkendt i hvert enkelt
tilfælde.
Kviste i strátag skal ud-
udføres som stråtagskviste.
Vandbrædder skal udføres af
træ.
Garager, carporte, udhuse
0.1. mindre bygninger, der
ikke er over 50 kvm., og
som har en taghældning pá
under 20 grader skal udfo-
res med sort eller mørke-
grát tagpap.
Drivhuse tillades opført
med tag af glas.

rialer der efter byrådets
,skøn virker skæmmende.
5

som opsprossede vinduer, i
princippet som vist på
illustrationen på modstå-
ende side.
Gáende midterpost er
tilladt.

yderdøre af lokal byggeskik
skal sá vidt muligt bevar-
es. Hvor udvendige to-

;

fløjede døre ændres til xj
enkelt fløj, må omgivende å
murværk ændres, så dørbred*
de ikke overstiger vindues-
bredde. Murhullet skal dog
altid være mindst 90 cm.
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