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Lokalplanen angår Dem!

Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner, når den fin-
der det nødvendigt for at sikre en sammenfattende
planmæssig udvikling af et område.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennem-
føres større udstykninger eller større bygge- eller
anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyg-
gelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse.

For at sikre borgerne indsigt og medindflydelse på
planlægningen fremlægger Byrådet først et forslag
til lokalplan.

I fremlæggelsesperioden kan borgere og myndighe-
der indsende bemærkninger, indsigelser og æn-
dringsforslag til lokalplanforslaget.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb bliver forsla-
get og alle modtagne indlæg behandlet af Byrådet,
der herefter kan vedtage lokalplanen endeligt med
eventuelle justeringer.

Lokalplanens baggrund.

Omkring årsskiftet 1996/1997 fraflytter Falcks red-
ningskorps deres garageanlæg på hjørnet af Bager-
stræde og Heilmannsvej. Ejerne af naboejendom-
men, Staldgården, er efterfølgende interesseret i at
det af den tidligere falckstation omfattede område
kan anvendes til en tilbygning til Staldgården for at
afslutte denne mod Heilmannsvej.

Området er allerede en del af Staldgårdens matri-
kel, og Falck har haft lejet sig ind i bebyggelsen,
der er Frederiksværk Kommunes ejendom.

Området har hidtil været omfattet af lokalplan 04.2
fra 1978, der blandt andet erklærer selve Staldgård-
en bevaringsværdig, men som også angiver, at ny
bebyggelse ikke kan opføres inden for lokalplanens
rammer, men at det vil kræve en ny lokalplan.

Lokalplanens formål og indhold.

Formålet med lokalplan 04.36 er at muliggøre
opførelse af en tilbygning til Staldgården på det

areal, hvor Falck tidligere havde til huse.

Samtidig skal det sikres, at tilbygningen opføres i
samme stil som Staldgården, der fortsat erklæres
bevaringsværdig og som sådan sikres gennem
lokalplanen.

Endelig er formålet at regulere de ubebyggede are-
alers anvendelse til parkering, haveanlæg m.m.

Lokalplanens forhold til anden planlæg-
ning.

Regionplan 1993.

Lokalplanen er i overensstemmelse med regionpla-
nens retningslinier.

Kommuneplan 1994-2006.

I kommuneplanen er fastlagt følgende lokalplan-
rammer for området:

4.19 Det sydlige centerareal

En lokalplan, der træffer bestemmelser for
området, skal sikre:

a. at områdets anvendelse fastlægges til centerfor-
mål, herunder restauranter, butikker, liberale
erhverv, offentlige formål, boliger, grønne områ-
der m.m. samt nærmere angivne håndværksmæs-
sige fremstillingsvirksomheder i tilknytning til
butikkerne,

b. at bebyggelsesprocenten for området under et
ikke overstiger 70,

c. at bebyggelse ikke opføres med mere end to eta-
ger med udnyttelig tagetage,

d. at bebyggelsens etager over stueplan reserveres
til boliger, liberale erhverv og lignende formål,

e. at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
ikke overstiger 110,

f. at områdets støjbelastning undersøges nærmere,
før lokalplanlægning og anvendelsen fastlægges
i henhold hertil, jf. rammedelens generelle

Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning
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bemmkninger wdr s h j -  

Lokalplaner. 

O m A e t  er 0m-t af lokalplan 04.2 for Bager- 
& d e  1 ,  Staldgwen, der er vedtaget af B y d e t  
den 15. august 1978. Formilet med lokalplan 04.2 
er at fastkgge omridets anvendelse til centerfor- 
ma samt at sikre den bevaringmerdige bebyggelse 
i o m d e t .  

Lokalplanen Eastlaegger ganske mje udenomsarea- 
lernes anvendelse. Der er indfafl bestemmelser til 
sikring af Staldghden mod skzmmende ornbyg- 
ninger eller mdringer. 

Lokalplanens forhold til anden lovgiv- 
ning. 

Lov om planlieping. 

vendig, da der er tale om et eksisterende t& kbyg- 
get omride i byzone, og lokalplanen ikke mdrer p i  
de& forhold. 

Lov om naturbeskyttelse. 

Lokdplanomr5det omfatter ikke naturomrider, 
anlxg m.m., der er omfaUet af Lov om naturbe- 
skyttelse . 

Byggeloven. 

Byggeloven gdder for alt byggeri, og der skal 
foreligge byggetilladelse forinden, der bygges nyt 
eller tilbygges efter gddende bygningsreglernen- 
ten bestemmelser. 

Musew msloven. 

I medfsr afmuseumslovens kap. VI, 4 26 skal alt 
arbejde indstilles, siffemt der afdaekkes eller 
b e m s  et fortidsminde. Fundet skal d s  anmel- 
des til Erederiksvaxkegnens Museum. 

- _ _  _ _  

Staldgkden set fm Torvet. Ejcndommens bvggestil, vinduer, dare 0.1. ses tydeligt. 

h k a l p h e n  erudarbejdet i henhold til de retnings- 
linier og proceduser, der fresngk af planloven og 
tiharrende bekendtgsrelser og cirkulerer. 

For s i  vidt angk lovens kap. 2a Planlaeping i kyst- 
omdeme, er redeg~mlse for forholdene ikke nsd- 

Eksisterende forhold. 

Pii ejendommen er beliggende en trelmget bebyg- 
geLe, der har sin opfindelse tilbage i Frederiks- 
vz&~ bmdom. 

5 Frederiksvmk Kommune, Teknisk Forvaltning 
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By gnings beskrivelse. rnalede og med termoruder. 

Ejendomrnen bestir af  et gmdmuret bygningsan- 
lzg p5 tre sammenbyggede knger i t n  etage med 
heltag. Den vestre lxnge ligger langs gaden, 
medcns den nordre lmge har facade i flu@ med 
den smdre toweside. Den asbe lrenge er sammen- 
bygget med et nyere gamgeanlzg i syd. Facademe 
er uregelrnssigt inddelte. 

Det er et udrnzxket og pmt  bygningsanlzg i gode 
proportioaer. De mange vippetagvinduer er dog 
desvzm ret dominerende i tagfladerne. 

Bygningshistorie. 

Det nuvxmde bygningsanlaeg er et resuitat af 
mange udvidelser og aendringer gennem tideme. 

StaldgMen set fia 
syd rned den tidlige- 
re Falck-station i 
fo rgaden  til hojre. 

rum ses det store 
bevaringsvm-dige 
lindetm. 

I Staldghdms g M -  

Generelt for de tre lmget  er en pudset sort sokkd, 
hvomver muwaxkt  st5r vandskuret og gulmalet. 
Undertagskqget er en udkraget gesims, og tagene 
er beklaedt med nye rode vingetegl. I tagfladen mod 
gaden er tre stebejernstagvinduer, og i de ovrige 
tagflader er mange nye vippetagvinduer. I vestlm- 
gens rygning er en - og i nodlaengens er to gulma- 
lede skorstene med sokkel og krave. 

Alle m&ninger har fladbuede stik. 

MuAbningerne i nod lmgen har lige stik. 

1 baghuset (0stlmgen) har alle rnuribniuger flad- 
buede *k. 

Den aeldste bebyggelse p& stedet kan fares tilbage 
t i l  Peyremberts tid pH “Kanonvzrket” (175 1-55). 

1 vurderingsforretningm over Frederiksvmk h 
1756 er der beskrevet “Et Vaanings Huus 50m 

beboes af Marqietenteren cfirist~an Sperling, be- 
staar af 13 fag i k n g d e n  ...“. Dette, stedets fsrste 
vmtshus, var opbygget i bindingsvaerk rned s k b g .  
Huset er en del af den nuvmende nordlmge og 
strakte sig fra den lmuvaerende vestlznge til en tidli- 
gere passage foran sstlmgen. I samme vurdering 
er ogs5 nmnt et syv fag Ian@ bindingsvmkshus 
rned klinede vzgge og dertil et lille jordkddm 
med skorsten. Det m i  vaere den 0 s k  laenge, der 
her et nmmt. 

Alle d0re og vinduer i de tre h g e r  er nye, hvid- I Wmcklers beskrivelse fm I772 er huset benmnt 

6 Fred&& Komune, Teknisk Forvaltning 
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“Slagteriet”. De- er der ingen naermere forklaring 
p i  andetsteds, og ret hurtigt er der indrettet et hind- 
drejevxksted i huset. 

Den 0- lmge blev sidst i 1780’erne forlmget 
med fire fag og i n d m  til husarstald fbr 12 heste. 
Qenne funktion fortsatte pi stedet de naeste 60 k, 
deraf navnet “Staldgirden” som stadig bruges. 

Brandtaksationen 1813 giver in-k af, at bin- 
dingsvmket i den nordre lmge er udskiftet, sH fag- 
bredden derved er blevet stsm. Huset er da beskrc- 
vet som 10 fag langt mod tidigere 13 fag. Indret- 
ningen var i I8 13 tn  bolig og en stald til seks hem. 

Ved vestgaden af nordlaengen var der i I 8 1 3 opfsrt 
en vestre imge i 15 bindingsvzrksfq med s k h g .  
Dane lmge var indrettet til artilleristald med 
plads til 16 he&, forudcn en skzerelo og en borge- 
me. Den 0stre lmge blev dabeskrevet som 15 fag 
lang og var indrettet til vognremise. 

I 1830 blev den lille d d  i nordhngen nedlagt og 
hele denne fl0j blev ombygget til fire lejligheder. 

Da k.k.k.k.k.k.k.k.k.k. Brendstrup overtog girden i 1850, 
skete der igen store forandringer. Hele vedmgen 
blev ombygget ti1 beboelse, og ostlmgen bIcv ind- 
rettet til beboelse og bmdehuse. 

Girdrummet ved 
StaIdgXen set fra 
Bagerstmde med 
den tidligere Fdck- 
station til h0j1-e. Der 
ses flere eksempler 
QA vinduer og dare i 
facademe. Desudcn 
ses flere afde store 
og skzmrnende tag- 
vinduer. 

Lige f0r &r 1900 bSev alle h h g e r  gnxndmurede, 
og tagene blev bekldt  rned cementsten. Nod- og 
vedmgen var d i g  indrettet til beboelse rned i 
alt seks lejligheder. 0stlmgen blev endnu engang 
forkenget og igen in&- med hestestald og vow- 
port. Her var d i g  en lejlighed. 

E 1926 blev den nordre lmge og astlmgen sam- 
menbygget, dog saedes, at der stadig var en mal 
gememgang. Det nodvestre hjeme (mod Torvet) 
blev m d r e t  en del i 1941 og endelig er hele ejen- 
dommen ombygget ti1 ejerlejligheder omkring 
1980. 

Det nuvmende garageanlzg, der til det sidste 
anvendtes af Falck er opfort af flere gange, rned 
den sidStE: stsrre mdring i begynddsen af tresser- 
ne. Ankegget har tidligem vmet aavendt til &vel 
privnt garage som til kommunens kmtajer. 

Lo k a I p la n en s rehv i t kn in ger. 

Lokalplanens rnidkrtidige retsvirkninger. 

Fra det tidspunkt, forslaget til lokalplanen bliver 
of€cntligglort, og indd den endelige vedtagelse 
(dog hsjst et 5r) m i  de ejendomme, der cr omfatkt 
af forslaget, ikke udnyttes p5 en mde,  der kan fore- 

7 Frededmmk Kommune, Tekmsk Forvaltnrng 
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gribe indholdet af den endelige plan. Den eksiste-
rende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil,
hvilket fremgår af § 17 i planloven. Efter udløbet af
indsigelsesfristen, som angivet i følgeskrivelsen til
forslaget og inden endelig godkendelse af lokalpla-
nen, kan Byrådet tillade mindre byggerier, såfremt
de ikke strider mod lokalplanen.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrådet god-
kende forslaget endeligt. Hvis der er indsigelser til
forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst
ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af pla-
nen kan der foretages ændring af det offentliggjor-
te forslag. Hvis ændringerne er væsentlige for
andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget
ændringen, kan vedtagelse ikke ske, før de pågæl-
dende har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis
ændringerne er så omfattende, at der reelt forelig-
ger et nyt planforslag, skal forslaget ud til ny
høring.

Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år
efter indsigelsesfristens udløb, bortfalder forslaget
til lokalplan.

Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offent-
liggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse.

Lokalplanens endelige retsvirkninger.

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse af lokalplanen må ejendomme, der er
omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges i
overensstemmelse med planens bestemmelser.
Ligeledes skal ændringer i ejendommenes anven-
delse være i overensstemmelse med planens
bestemmelser.

Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig anven-
delse, som er etableret før offentliggørelsen af
lokalplanforslaget, og som ikke er i overensstem-
melse med denne, kan fortsættes som hidtil. En lo-
kalplan medfører ikke en "handlepligt" til at ændre
lovligt, bestående forhold i overensstemmelse med
planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at
ændre de eksisterende forhold.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væ-
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser
under forudsætning af, at det ikke ændrer den særli-

ge karakter af det område, der søges skabt ved
lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservi-
tutter, der er uforenelige med lokalplanen fortræn-
ges af planen.

Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning
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Best em rn el ser. 

I henhold til Lov om plankgning, nr. 388, lovbe- 
kendtganlse nr. 746 af  16. august I994 fktxettes 
hermed folgende bestmmelser for det i 9 2 navn- 
te omdde. 

... I 

zOkalplanomr&det set fra hjsrnet af Bagerstmde 
OPI HciImanns~adelSkolegade. 

1.1 At rnuligg0re apfmIse af en ldbygning til 
StaldgArden p i  det mal, hvor Fdck tidligere 
havdc til huse og derved skak et pmere og 
mere harmonisk byrum omkring B a g e d c .  

1.2 At sikre, at tilbygningen opferes i m e  stil 
sorn den eksimrende StaldgMen, der fortsat 
erklares bevaringsvaerdig og som sadan sik- 
RS gennem lokalplanen. 

t .3 At regulere de ubebyggde arealers anvendel- 
se til parkering, haveanlzg m.m. 

Q 2 Lokrlplmens omtade. 

2.1 hkdpfanen afgmses sorn vist overfor og 
omfatter fdgende matrikelnummer af Fide- 
riksvaerk Bygrunde: 

5 3 Omrideta anvendehe. 
Planloven Q 15, stk. 2, ar. 2. 

3,l  Lokalplanomr5dets anvendelse fastlqges til 
boliger, liberale erhvew og mindre ikke gene- 
givende fmstillingevirksornhder, der kan 
indpasses i en boligbebyggelse. 

3.2 HBijst hdvdelen afbnrttoetagearealet indenfor 
lokalplanomddet mi anvcndes til erhvervs- 
€OlTtld. 

Cokalplanom&clets af-sning. 

3.3 lntet erhvervsareal m i  have en samlet stamel- 
se pii over 120 m2. 

9 Fredcrikwmk Komnrunc, Tcknisk Forvaltning 
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3.4 

5 4  

4.1 

9 5  

5.1 

5.2 

5.3 

§fJ 

ParkeringspIzadsomAet bag Staldghden set fra 
Frydsvej , 

6.1 

9 7  

7.1 

7.2 

Anvendelse afe t  areal til ehvewskmil m i  
ikke andre arealets udseende a f  boligbebyg- 
gelse. 

Udstykning. 
Planloven 5 15, stk. 2, nr. 3. 

Der mH ikke foretages yderligere udstykning 
inden for lokalplanom&et. 

Vej- ~g stiforhold. 
Planloven 9 15, stk. 2, nr. 4. 

Der skal sikres mal til mindst 1,5 parkerings- 
pladser pr. bolig- og erhvewenhed. 

Der skal anlaegges mindst 1 parkeringsplads 
pr. bolig- og erhvervsenhd. 

Parkeringspladser skal placeres indenfor det 
p i  kortbilag I markerede areal. 

Ledningsfarhold. 
Planloven 8 15, stk. 2, nr. 5. 

Elledninger, hemder ogd ledninger til 
belysningsanlaeg, skal fremfsres i jorden. 

Bebyggelsens beliggenhed. 
Planloven 415, stk. 2, nr. 6. 

Ny bebyggelse skal placerees indenfor det p5 
kortbilag 1 rnarkerede byggefelt. 

Cykel-, skralde- og udhusrum placeres i byg- 
gefeltet SOM en integreret del af bygningen. 

Bebyggelsens omfang og ydre frmtrae- 
den. 
Pladoven (I 15, stk. 2, nr. 7. 

Bebyggelsespmcenter og hsjder. 

8.1 Beb~gelsespnxenten for omddet m i  ikke 
overstige 50. 
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8.2 Bebyggelsen m i  ikke opfarres mad mere end 
een ehge rned udnyttelig tagetage. 

Bebyggelsens yare fremtraeden. 

Bolig- og erhvewsbebyggelsen. 

8.3 Bebyggelsens facader skal fremst2 som vand- 
sku& eller p& lignende rnde behandlet mur 
og kalkes i en gul fame, der hmonerer med 
den eksisterende del af StaIdgMen og den 
“F~deriksvaerkguIe” farve. Bebyggelsens 
sokkel kan tjzeres sort. 

8.4 Tage skal fremsth belagt med d e  vingctegl 
og med en taghzeldning som pi den eksiste- 
rende bebyggelse. 

8.5 Der m i  i tagfladerne kun i s m s  tagvinduer 
med metalramme d e n  type, der er udfomet 
specielt til gamle bygninger. 

Evmtuelk kviste skal udfonnes med teglbe- 
lagt saddeltag og m i  ikke vzre over 1,5 meter 
brede. 5e ogd  eksempler overfor. 

I 8.4 Dog m i  der mod Bagersbde. ikke isaettes 
tagvinduer etler etableres kviste. 

11 Fredenkmk K o m n e ,  Teknask Forvaltnrng 
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8.7 Vinduer i f d e m e  og dwr: skd udfbrmes i 
trze og mdes hvide. Dore skal udformes som 
&ldnirtgdore dlcr ~ v l e d o ~ .  Vinduer skal 
vzre en-, to eller tmanrncde med m d m t  
afsprosning. Der mi ikke udfores skdder. 

Vinduer og eventuelle d 0 ~  med glaspartier 
skal opdeles med spmsser efkr traditionel 
dimmsionering og fagdcling. SC @ eksem- 
pler overfor. 

Vtndues- og dadmmger skal forsynes med 
fld buede stik pA oversiden. 

8.8 

8.9 

Der mi ikke opsaettes nogen hm for sk ih  
d e r  anden &lame p i  bygningeme, herunder 
i vinduer d e r  pa den. 

Vd et ehvew kan der dog opzttes k-? mes- 
singskilt med indgravering pa vaeggen ved 
siden af en indgangsdlar d e r  fi selve End- 
gangsdmen, Sidanne sklte mH ikke vme 
stom cnd 20x30 cm. 

Skorstene skal udformes med sokkel og kra- 
ve. Se ogsi eksempel overfor. 

K 10 Der m% ikke opszdtes mdiser,  baldakiner 
eIler lignende pi  bypingemc. 

8.1 I Der mi ikke udferes valm Wld garfe. Gavlm 
skid m u m  helt OP til kip. 

8.12 Der mA ikke udferes altmer, overdaekkede 
bal koner el ler tagtemser. 

8.13 Parabolantmmr og andre antenner mH ikke 
o m s  pi bvgninger i lokalplanomddet. 
Dcr cr rnulighsd for tildutning t i l  hvbridnet i 
lokalplanomdet. 

R.34 Ny bebyggelse og stam mdringer af den 
ekisterende kbyggelse ma ikke finde sted 
udover dcn p5 kottbilag 1 markcrede. 
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Eksempler p i  det hyggelige milja ved StaldgMen 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

mere end +/- 0,5 m, i forhold til eksisterende 
t e r n ,  og ikke nzmere skel end 1,O m. 

Ingen form for skiltning og reklamering mil 
finde sted p i  ejendommene. 

Tnden for planens o m d e  m& der ikke ud over 
af- og p&esnhg ske parkenng af keretejer 
med en totalvqt over 3500 kg, hensaettelse 
af kdbide og uindregistrerede koretarjes s a m t  
skurvogne og contamre, der ikke anvendes 
til det egentlige forma. 

Der mi ikke i o m d e t  oplagres noget, der 
frembyder ubehageligt she, clkr er til ulem- 
pe for de omboende. 

Syniige antenner, parabolantenner, f i iWnde 
master og lignende m i  ikke opstjlles indenfor 
lokalplanomridet. By&& kan msddele god- 
kendelse af enkeltanlaeg, nib ankegget tjener 
til et bredere formil. Der er mwlighed for til- 
slutning til hybridnet i lokalplanomrklet. 

Der kan opshiles en parabolarrtenne p i  mast 
som rnarkeret p i  kortbilag 1.  Mast og para- 
bolantenne mi ikke vme hsjere end 4 meter 
over t e r n .  

Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til 
parkering eller ghdsplads, skal anlaegges og 
vedligeholdes som have eller grmt fzllesom- 
ride. 

Der mH ikke anvendes pesticider ved vedlige- 
holdelse afgrmne og befaestede areder inden 
for lokd p lanom &let. 

Parkeringspladser skal be lqges  rned asfalt 
eller fliser. 

Stier og ghlsplads skal belzgges med fliser. 

9.10 Traeer og buske skal m l0vf2zldende. 

5 10 Ophmrr af gyldighed for andre bestemmel- 
ser. 
Planloven 9 15, stk. 2, nr. 16. 

Ved 1okaIpIanens endelige vedtagelse ophsrer 
gyldigheden af Iokalplan 04.2 for Bagemm- 
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Lokalplan 04.36 Bestemmelser

de l, "Staldgården".

§ 11 Bevaringsværdig bebyggelse og bevoks-
ning.

11.1 Bebyggelsen og beplantningen markeret på
kortbilag 2 må ikke nedrives eller fjernes.

11.2 Bebyggelsen skal bevares med sit nuværende
udseende, idet dog en udskiftning af tagvin-
duer med kraftige trærammer med originallig-
nende tagvinduer med metalrammer er tilladt.

§ 12 Tilsyn og dispensation.

12.1 Byrådet påser, som angivet i planlovens § 51,
stk. l, overholdelse af bestemmelserne i
lokalplanen.

12.2 Byrådet kan, som angivet i planlovens § 19,
dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen,
hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen.

12.3 Videregående afvigelser end omhandlet i stk.
2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en
ny lokalplan.
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Lokalplan 04.36 Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning.

Således vedtaget som forslag til lokalplan 04.36, af Frederiksværk Byråd den 10. juni 1997.

H C Mønsted
borgmester

J< m h cobsen
kon ØIUB jldircktør

Således endeligt vedtaget som Lokalplan 0436, af Frederiksværk Byråd den 7. oktober 1997.

H.C. Mønsted
borgmester

icobsen
kommuf aldirektør

15 Frederiksværk Kommune, Teknisk Forvaltning






	FORSIDE
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	REDEGØRELSE
	LOKALPLANEN
	§ 1. Lokalplanens formål
	§ 2. Lokalplanens område
	§ 3. Områdets anvendelse
	§ 4. Udstykning
	§ 5. Vej- og stiforhold
	§ 6. Ledningsforhold
	§ 7. Bebyggelsens beliggenhed
	§ 8. Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden
	§ 9. Ubebyggede arealer
	§ 10. Ophør af gyldighed for andre bestemmelser
	§ 11. Bevaringsværdig bebyggelse og bevoksning
	§ 12. Tilsyn og dispensation
	Vedtagelsespåtegning

	KORTBILAG
	Kortbilag 1
	Kortbilag 2


