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INDLEDNING 

Gundsø Byråd har den 14. juni 2006 vedtaget denne lokalplan for 
boligområdet Pileparken i Gundsømagle endeligt. 
 
Baggrunden for lokalplanen er, at området efterhånden er færdig-
udbygget og tilgroet. Da der flere steder er opført udhuse, mener 
Byrådet, at der bør åbnes mulighed for, at der lovligt kan opføres 
selvstændige udhuse. Endvidere reguleres byzoneafgrænsningen i 
den nordlige del af lokalplanområdet. 

Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 
Forslaget til Lokalplan 2.14 var fremlagt til offentlig høring i 8 
uger fra den 2. august 2005 til og med den 27. september 2005. 
 
I høringsperioden indkom 8 indsigelser og bemærkninger. 
 
Svarene omhandlede fastsættelse af by- og landzonegrænse, skov-
byggelinjen, fastsættelse af jordfarver og byggehøjden på ejen-
dommene på Birkholm. 
 
Indsigelser og bemærkninger har resulteret i enkelte mindre æn-
dringer i den endeligt vedtagne lokalplan. Byrådet vurderer, at æn-
dringerne er af så beskedent omfang, at det ikke er nødvendig at 
foretage ny høring. 
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REDEGØRELSE 

Lokalplanen omfatter den store del af det nord-
lige Gundsømagle, som på nuværende tidspunkt 
er reguleret af Lokalplan 2.08. Dertil kommer et 
par lidt større boligejendomme og en mindre 
landbrugsejendom, som i dag ikke er lokalplan-
lagt. 

Beskrivelse af lokalplanområdet 
Lokalplanen omfatter en parcelhusbebyggelse fra 
begyndelsen af 1960’erne øst for Gulddyssevej. 
Dertil kommer en række boligejendomme og en 
mindre landbrugsejendom, som er inddraget i lo-
kalplanen som en afrunding af byen op mod 
Gulddysse Skov. 
Hele lokalplanområdet ligger i byzone, bortset 
fra afrundingen op mod skoven, som ligger i 
landzone.  
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HIDTIDIG PLANLÆGNING 

Hovedparten af lokalplanområdet har været i 
byzone siden 1970. Byrådet ønsker med denne 
lokalplan at fastlægge grænsen mellem landzone 
og byzone for at sikre en fornuftig fremtidig af-
runding af byen mod Gulddysse Skov. 

Regionplanlægningen 
Ifølge Regionplan 2001 for Roskilde Amt ligger 
hele lokalplanområdet i område med særlig 
drikkevandsinteresse. En del af området er om-
fattet af kildepladszone.  

Kommuneplanlægningen 
I den gældende Kommuneplan 1996-2005 er 
størstedelen af lokalplanområdet udlagt til bo-
ligområde (2B2), hvor der gælder følgende ram-
mer for lokalplanlægning: 

• ANVENDELSE: Boligformål med tilhørende 
kollektive anlæg, offentlige formål samt nær-
mere angivne erhvervstyper, som kan indpas-
ses i boligområderne uden genevirkninger i 
forhold til omgivelserne. 

• BEBYGGELSESTÆTHED: Bebyggelses-
procenten i områder til åben, lav bebyggelse 
må ikke overstige 25, og i områder til tæt, lav 
bebyggelse må den ikke overstige 35. 

• BYGNINGSHØJDE: Boligbebyggelsen må 
ikke opføres med mere end to etager. 

 
I den nordlige del af lokalplanområdet er matr. 
nr. 12c og 12db inddraget i lokalplanområdet. 
De har hidtil ligget i landzone med de gældende 
landzonerammebestemmelser, men overføres 
med lokalplanen til byzone for den sydlige del 
af arealet, hvor bebyggelsen ligger.  
 
De ubebyggede dele af matr.nr. 12c og 12db lig-
ger inden for kommuneplanens landområder 
(L1). Da L1 omfatter størstedelen af kommu-
nens landområder er kun de relevante rammebe-
stemmelser refereret herunder: 

• ANVENDELSE: Jordbrugsformål og frilufts-
formål. Nord for Gundsømagle er der udpeget 
et område, inden for hvilket der kan plantes 

en rekreativ skov på omkring 100 ha. 
Områdernes drift og pleje skal så vidt muligt 
planlægges under hensyntagen til spred-
ningsmuligheder og levevilkår for dyr og 
planter, herunder navnlig arealer langs åer og 
vandområder samt levende hegn og bevoks-
ninger m.m. 

• BEBYGGELSE: Der må kun opføres ny be-
byggelse, når det er nødvendigt for områdets 
anvendelse i overensstemmelse med kommu-
neplanen, herunder driftsbygninger til land-
brug og støttepunkter for friluftslivet m.m. 

• FÆRDSEL: Fodgængerfærdsel på bestående 
veje og nye naturstier sikres gennem nærmere 
planlægning med hensyntagen til den jord-
brugsmæssige anvendelse og beliggenheden 
af særlige udflugtsmål. 

 
Af hensyn til denne udvidelse af lokalplanom-
rådet er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 
Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 1996-2005, der 
udvider Rammeområde 2B2 med de pågælden-
de ejendomme. Tillægget er indarbejdet i kom-
muneplan 2005-2017, som blev endelig vedta-
get den 10. maj 2006. 
 
Lokalplanen er derefter i overensstemmelse med 
kommuneplanens rammebestemmelser.  

 
4 cm kort med indtegnede kommuneplanrammer 
© Kort- og Matrikelstyrelsen og Gundsø Kommune 
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Lokalplan 
Den gældende Lokalplan 2.08, Boligbebyggelse 
i Gundsømagle, aflyses ved endelig vedtagelse 
af denne lokalplan 
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ANDRE BINDINGER 

Vandforsyningen 
Lokalplanområdet ligger i Gundsømagle Vand-
værks forsyningsområde. 

Varmeplanlægningen 
Området skal ifølge den gældende varmeplan 
forsynes med naturgasbaseret varme. Gundsø 
Kommune vil dog se velvilligt på eventuelle øn-
sker om alternative opvarmningsformer. 

Spildevandsplanlægningen 
Ifølge den gældende spildevandsplan for Gund-
sø Kommune skal området separatkloakeres. 
Spildevand skal udledes til det offentlige kloak-
net, men Gundsø Kommune vil se velvilligt på, 
at tagvand nedsives inden for lokalplanområdet. 
På en række ejendomme ligger der hovedkloak-
ledninger, som der skal tages hensyn til ved 
byggeri og andet anlæg. Bestemmelser om klo-
akledningerne er tinglyst på de enkelte ejen-
domme. 

Andre ledningsanlæg 
Andre ledningsanlæg er ikke registreret af 
Gundsø Kommune, men inden detailprojekte-
ring indledes, bør der indhentes oplysninger hos 
eventuelle ledningsejere f.eks. forsyningssel-
skaber, teleselskaber m.fl.  
 
 
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er 
der foretaget en vurdering af dens forhold til 
anden relevant lovgivning og andre bindinger. 

Naturbeskyttelsesloven 
I den nordlige del af matr.nr. 12c og 12db samt 
11h ligger 3 søer, der er omfattet af beskyttet 
naturtype: Sø. I henhold til Naturbeskyttelseslo-
ven må der ikke foretages ændringer af tilstan-
den af søarealet. 
 
Mod nord afkaster Gulddysse Skov en skovbe-
skyttelseslinie på 300 m efter Naturbeskyttel-
sesloven. Kommunen har i forbindelse med lo-
kalplanlægningen fremsendt ansøgning om re-

duktion af skovbyggelinien til Skov- og Natur-
styrelsen. Skov og Naturstyrelsen har den 28. 
april 2006 godkendt reduktionen 
 
På fællesarealet langs den østlige side af lokal-
planområdet (matr.nr. 12ap) ligger Stoudyssen. 
En gravhøj afkaster normalt en beskyttelseszone 
på 100 m, men i forbindelse med udarbejdelsen 
af den tidligere lokalplan blev beskyttelseszonen 
reduceret. 
 
Roskilde Amt er myndighed for Naturbeskyttel-
sesloven. 
 

Kort med naturbeskyttelsesområder samt reduceret be-
skyttelseslinje for Stoudyssen 
Kort i større målestok vedlagt som Bilag 3 med forslag 
til reduceret skovbeskyttelseslinje. 
Uden for lokalplanområdet er reduktionslinjerne ikke 
angivet korrekt. 
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Museumsloven 
Hvis der under jordarbejde findes spor af for-
tidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang 
det berører fortidsmindet. 
Fortidsmindet skal anmeldes til Roskilde Muse-
um. 
Bygherren eller den for hvis regning et jordar-
bejde skal udføres, kan forud for igangsætnin-
gen af arbejdet anmode Roskilde Museum om 
en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en 
risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsmin-
der. 

Landbrugsloven 
Matr.nr. 12c er en del af en ejendom med land-
brugspligt. 
Virkeliggørelsen af en del af planen forudsætter 
tilladelse efter Landbrugslovens § 4 til ophævel-
se af landbrugspligten på matr.nr. 12c Gundsø-
magle By, Gundsømagle. 

Lov om planlægning, kystnærhed 
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 
km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af 
bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om 
planlægning i kystområderne (§ 5a, stk. 3). 
I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplan-
lægning, § 16, stk. 3, skal der ”i redegørelsen 
for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen 
oplyses om den visuelle påvirkning af omgivel-
serne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 
m anføres en begrundelse for den større høj-
de…” 
 
Der bliver ikke ved udarbejdelsen af nærværen-
de lokalplan nogen væsentlig ændring af de vi-
suelle forhold omkring landsbyen. Nybyggeri 
søges tilpasset den eksisterende bebyggelse i 
form og højde.  

Servitutter og andre bindinger 
På ejendommene langs Gulddyssevej er der den 
15. april 1957 tinglyst vejbyggelinier: 
12,5 m fra vejmidte på Gulddyssevej. 
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PLANENS BAGGRUND OG INDHOLD 

Byrådet ønsker med denne lokalplan at tilpasse 
reguleringen i lokalplanområdet, så den bliver i 
overensstemmelse med gældende adminstra-
tionspraksis. 
Nedenfor gennemgås Byrådets hensigt med lo-
kalplanen samt lokalplanens indhold 

Hensigten med lokalplanen 
Det er Byrådets hensigt med denne lokalplan at 
regulere den videre udbygning af området, her-
under regulere bygningernes form, farvevalg og 
placering. Endvidere skaber lokalplanen en hen-
sigtsmæssig afrunding af byområdet op mod 
Gulddysse Skov. 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanområdet er underopdelt i delområder, 
et boligområde, der udlægges til boligformål 
med åben, lav bebyggelse, et mindre delområde 
til landbrugsformål samt et område til offentligt 
formål – grønt friareal (Kortbilag 1). 
Udstykning må ikke finde sted. Dog må land-
brugsejendommen udstykkes på betingelse af, at 
grundene bliver på minimum 2.500 m². 
Eksisterende veje bevares, dog kan der anlæg-
ges fortove og hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger. 
Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendom-
me må ikke overstige 25.  
For ejendomme som delvis ligger i landzone 
skal bebyggelsesprocenten regnes for arealet, 
som ligger i byzone. Bygningerne på disse ejen-
domme skal bygges inden for byzone. 
Beboelsesbygninger skal opføres i 1 etage uden 
udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke 
overstige 7,5 m, og facadehøjden må ikke over-
stige 3,5 m. Dog kan Byrådet tillade større faca-
dehøjde på enkelte bygningsdele, hvis det giver 
en god arkitektonisk helhedsvirkning i omgivel-
serne. 
Taghældningen må ikke være større end 30º. 
Udhusbygninger o.l. skal opføres mindst 2,5 m 
fra andre bygninger på ejendommen, herunder 
andre udhuse. Højden må ikke være over 2,5 m. 
Bebyggelse skal placeres mindst 15 m fra midt-
linje for Piledyssen, mindst 10 m fra midtlinje 

for øvrige boligveje samt mindst 12,5 m fra 
midtlinje for Gulddyssevej.  
Bygninger på ejendomme, der delvis ligger i 
landzone, skal bygges inden for byzone. 
Alle facader skal være i blankt murværk eller 
males eller kalkes i nuancer som brændt teglsten 
på pudsede eller filtsede flader. Træværk kan 
anvendes som facadebeklædning. Dog skal der 
på boliger altid være mur i mindst halvdelen af 
facadearealet ud over vinduer og døre. Træværk 
skal males gråt, brunt, sort eller i andre naturlige 
jordfarver. Til døre, vinduer o.l. kan andre far-
ver anvendes. 
Udhuse, garager, carporte o.l. skal i farvevalg 
tilpasses den eksisterende bebyggelse. 
Tagdækning skal enten være uglaserede tagsten, 
skifer, stålprofilplader, eternit eller tilsvarende 
materialer. Eternit- eller stålprofilplader skal 
have en bølgebredde på 130-150 mm eller i pro-
filen ligne et af de ovennævnte materialer. På 
udhuse, garager, carporte o.l. kan anvendes an-
dre tagmaterialer. Blanke og reflekterende tag-
materialer må ikke anvendes. Solfangere skal 
godkendes i hvert enkelt tilfælde. 
Skiltning og reklamering må kun finde sted med 
Byrådets tilladelse.  
Den ubebyggede del af grunden skal bortset fra 
gårdsplads eller lignende anlægges som have. 
De dele af ejendommen som ligger i landzone 
kan anlægges som naturgrund. Som hegn mel-
lem parcellerne og ud mod vej skal anvendes 
levende hegn. Andet hegn kan anvendes mellem 
parcellerne, hvis naboer er enige herom. Eksi-
sterende terræn skal i videst muligt omfang be-
vares. Terrænreguleringer større end +/- 0,5 m 
må ikke foretages uden Byrådets tilladelse. 
Elledninger skal føres som jordkabler. Inden for 
lokalplanområdet kan der opføres tekniske an-
læg til Gundsømagles forsyning. Der må af hen-
syn til grundvandet ikke ske nedsivning af spil-
devand eller nedgravning af olietanke. 
 
Lokalplan 2.08 ophæves ved endelig vedtagelse 
af denne lokalplan. 
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Lokalplan 2.14 
2B2 Boligområdet Pileparken 
 
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere æn-
dringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. Til lokalplanens 
bestemmelser er knyttet bilagene 1-3 (bag i hæftet). 

§ 1 Lokalplanens formål 

Lokalplanens formål er: 

- at fastholde områdets anvendelse til boligformål, 

- at fastlægge rammerne for områdets bebyggelse og friarealer, 

- at regulere afgrænsningen mellem byzone og landzone. 

§ 2 Område og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matriklerne 11aa, 11ab, 
11ac, 11ad, 11ae, 11af, 11ag, 11ah, 11ai, 11al, 11am, 11an, 11ao, 11ap, 11aq, 11ar, 
11as, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11ba, 11bb, 11bc, 11bd, 11be, 11bf, 11bg, 11bh, 
11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 
11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 11ca, 11cb, 11cc, 11cd, 11ce, 11cf, 11cg, 11ch, 11ci, 11ck, 
11cl, 11cm, 11cn, 11co, 11cp, 11cq, 11cr, 11cs, 11ct, 11cu, 11cv, 11cx, 11cy, 11cz, 
11cæ, 11cø, 11da, 11db, 11dc, 11dd, 11de, 11df, 11dg, 11dh, 11di, 11dk, 11dl, 11dn, 
11do, 11dp, 11dq, 11dr, 11ds, 11dt, 11dx, 11dy, 11dz, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11k, 
11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 11r, 11s, 11t, 11v, 11x, 11y, 11z, 11æ, 11ø, 12aa, 12ab, 
12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ai, 12ak, 12al, 12am, 12an, 12ao, 12ap, 12aq, 12ar, 
12as, 12at, 12au, 12av, 12ax, 12ay, 12az, 12aæ, 12aø, 12ba, 12bb, 12bc, 12bd, 12be, 
12bf, 12bg, 12bh, 12bi, 12bk, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 12bp, 12bq, 12br, 12bs, 12bt, 
12bu, 12bv, 12bx, 12by, 12bz, 12bæ, 12bø, 12c, 12ca, 12ce, 12cf, 12cg, 12ch, 12ci, 
12ck, 12cl, 12cm, 12cn, 12co, 12cp, 12cq, 12cr, 12cs, 12ct, 12cu, 12cv, 12cx, 12cy, 
12cz, 12cæ, 12cø, 12db, 12dc, 12dh, 12di, 12g, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 
12r, 12t, 12u, 12v, 12x, 12z, 12æ og 12ø alle af Gundsømagle By, Gundsømagle samt 
de parceller, der efter den 1. februar 2005 udstykkes fra disse ejendomme.  

2.2 Ejendommene matr.nr. 12c, 12db og 12di alle Gundsømagle By, Gundsømagle ligger i 
landzone. Med endelig vedtagelse af denne lokalplan overføres den sydlige, bebygge-
de del af ejendommene til byzone i henhold til Kortbilag 2. 
De øvrige ejendomme ligger helt i byzone. 
Lokalplanen fastlægger grænsen mellem byzone og landzone som vist på Bilag 2.1 

                                                           
1 By- og landzonegrænsen er sammenfaldende med den nye kommuneplanramme 
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§ 3 Områdets anvendelse 

3.1.1 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder som vist på Kortbilag 1 
Område B: Boligformål. 
Område D: Offentligt formål – grønt friareal. 
Område L: Landbrugsformål. 

3.1.2 Område B, udlægges til boligformål i form af åben, lav bebyggelse med én bolig på 
hver ejendom.  

3.1.3 Område L udlægges til landbrug. 

3.1.4 Område D udlægges til offentligt formål – grønt friareal 
Udlægget til grønt friareal medfører ikke færdselsret for offentligheden på private are-
aler. Adgangen er reguleret efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 

§ 4 Udstykning 

4.1 Yderligere udstykning af ejendommene i området må ikke finde sted. 

4.2 Der kan dog udstykkes en grund fra matr.nr. 12c, øst for ejendommens bygninger, når 
grunden bliver på minimum 2.500 m². 

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 

5.1 Eksisterende veje og stier bevares med deres nuværende forløb. 
Lokalplanen er dog ikke til hinder for, at der anlægges hastighedsdæmpende foran-
staltninger til forbedring af trafiksikkerheden. 
Lokalplanen er ikke til hinder for, at der anlægges fortov langs eksisterende veje.  

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

6.1.1 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. 
For ejendomme som delvis ligger i landzone skal bebyggelsesprocenten beregnes for 
arealet, som ligger i byzone. 

6.1.2 Bebyggelsen skal placeres mindst 15 m fra midtlinje af den gennemgående 12,5 m 
brede vej: Piledyssen. 
Bebyggelsen skal placeres mindst 10 m fra midtlinje af øvrige boligveje. 
For bebyggelse langs Gulddyssevej gælder deklaration tinglyst den 15. april 1957. 

6.1.3 Beboelsesbygninger skal bygges i en etage uden udnyttelse af tagrummet til beboelse. 
Tagrummet må dog udnyttes til pulterrum. 

6.1.4 Bygningshøjden på boliger må ikke overstige 7,5 m. Facadehøjden må ikke overstige 
3,5 m, målt fra terræn (eller fastlagt niveauplan) til skæring mellem facade og overside 
af tagflade. Byrådet kan give tilladelse til en større facadehøjde på enkelte bygningsde-
le, hvis der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den omliggende bebyggelse. 
Der må opføres kælder. 

6.1.5 Tage må ikke have større hældning end 30°. 
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6.2.1 Bygninger på ejendommene matr.nr. 12c (og en eventuel senere udstykket ejendom fra 
denne) samt 12di og 12db Gundsømagle By, Gundsømagle skal bygges inden for by-
zone.2

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1 Alle facader skal fremstå i blank mur af teglsten eller males eller kalkes i nuancer som 
brændt teglsten på pudsede eller filtsede flader. 
Træværk kan anvendes som facadebeklædning. Dog skal der altid være mur i mindst 
halvdelen af facadearealet ud over vinduer og døre. 
Træværk kan gives farven grå, sort, brun eller andre naturlige jordfarver (okker, terra 
de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop). Til døre, vinduer o.l. mindre bygningsdele 
kan andre farver anvendes. 

Udhuse, garager, carporte o.l. kan tillige udføres helt i træ og skal i farvevalg tilpasses 
den eksisterende bebyggelse. Drivhuse kan dog opføres i glas. 

7.2 Tagdækning skal enten være uglaserede tagsten, skifer, stålprofilplade, eternit eller til-
svarende materialer. Eternit- eller stålprofilplader skal have en bølgebredde på 130-
150 mm eller i profilen ligne et af de ovennævnte materialer. 
Tagmaterialet skal fremstå i farverne teglrød, sort eller grå. 
På udhuse, garager, carporte og udestuer kan anvendes andre tagmaterialer.  
Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 
Solfangere på taget skal i placering og udformning tilpasses bebyggelsen og skal god-
kendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 

7.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 

§ 8 Ubebyggede arealer og beplantning 

8.1 Den del af grunden, der ikke er bebygget, skal - bortset fra eventuel gårdsplads eller 
lignende - anlægges og vedligeholdes som have.3

 De dele af ejendommene som ligger i landzone kan anlægges som naturgrund. 

8.2 Som hegn mellem parcellerne og ud mod vej skal anvendes levende hegn. Andet hegn 
kan anvendes mellem parcellerne, hvis naboer er enige herom. 

8.3 Eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares, og der må ikke foretages ter-
rænreguleringer større end +/- 0,5 m uden Byrådets tilladelse. 

§ 9 Tekniske anlæg 

9.1 Elledninger, herunder ledninger til udendørs belysning, skal udføres som jordkabler. 

                                                           
2 Byzonegrænsen er sammenfaldende med den reducerede skovbyggelinje. 
Bestemmelserne gælder ikke for driftbygninger til land- og skovbrug 
3 Bestemmelserne om den ubebyggede del af grunden gælder ikke for den del af landbrugejendommen som ligger i 
landzone 
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9.2 Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til Gundsømagles forsyning, når de 
ikke har mere end 30 m² bebygget areal, når facaden ikke er højere end 3,0 m over ter-
ræn, og når de udformes i overensstemmelse med de øvrige bebyggelsesbestemmelser. 

§ 10 Grundvandsbeskyttelse 

10.1 Det skal ved etablering og drift af ejendommene sikres, at der ikke sker forurening af 
grundvandet. Der må ikke ske nedsivning af spildevand eller nedgravning af olietanke. 

§ 11 Ophævelse af lokalplan 

11.1 Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan 2.08. 

§ 12 Lokalplanens retsvirkninger 

12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, 
der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øv-
rigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-
nen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen. 

12.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens be-
stemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de om-
råder, der søges skabt ved lokalplanen. 

12.3 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse 
af en ny lokalplan. 

12.4 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme 
eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 

12.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla-
nen, fortrænges af planen, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen 
af planen. 

Vedtagelsespåtegning 

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Gundsø Byråd. 

Gundsø Byråd, den 14. juni 2006 

 

 

Evan Lynnerup     /     Flemming Jørgensen 
Borgmester            Afdelingsleder 
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