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Om kommune- og lokalplaner
Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker,
skoler m.v.
En lokalplan indeholder mere detaljerede retningslinjer
for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede arealer, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser,
for delområder af kommunen. Lokalplanen skal være i
overensstemmelse med kommuneplanen.
En lokalplan består af to dele:
1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for lokalplanen samt indeholder redegørelse for planens virkninger på miljøet.
2) Selve bestemmelserne, der har bindende retsvirkning for ejere af ejendomme, der er omfattet af planen.

Forsidebillede: Udsigt ud over lokalplanområdet mod
Store Bjergemark Skov syd for Fragesvej.
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Redegørelse
Baggrund og formål
Nærværende lokalplan B 06.03.01 Rækkehusbebyggelse
på Lerbjergvej i Ørslev er udarbejdet på baggrund af
grundejers ønske om at opføre rækkehuse.

Udsigten fra ”bakketoppen” til skoven syd for Fragesvej

Lokalplanområdet er beliggende i Ørslev ved den fremtidige forlængelse af Lerbjergvej. Området er i dag landbrugsjord og omfattet af Lokalplan B-203.1, der udlægger
området til åben-lav bebyggelse. Vordingborg Kommune
har udbudt området, som nærværende lokalplan omfatter,
til salg og accepteret købstilbud fra privat køber. Købstilbuddet er baseret på tæt-lav bebyggelse, og nærværende
lokalplan giver mulighed for tæt-lavt rækkehusbyggeri på
den del af lokalplan som nærværende lokalplan omfatter.
Lokalplanområdet omfatter del af 17x Ørslev By, Ørslev,
og udgør et samlet areal på omkring 12.601 m².

.

Beskrivelse af området
Landskabet i området fremstår i dag som åbent land med
parcelhuskvarterer nord og vest for området. Området er
placeret på et bakkedrag skrånende mod syd, med en fin
udsigt til skoven syd for Fragesvej.

Udsigten fra grunden mod søen beliggende vest for
grunden

Den fremtidige matrikel og rækkehusbebyggelsen vil
være ejet af Alle Byers Boligselskab ApS. ”Albybo” er et
privatejet ejendomsselskab, der opfører og ejer rækkehusbyggeri rundt om i landet. Rækkehusene er tidssvarende, bæredygtige og med lejeniveauer, som langt de
fleste vil kunne betale.
Det fremtidige rækkehusbyggeri indgår samtidig som en
del af en fremtidig udvikling af området, se ideskitse i venstre spalte. Nærværende lokalplan vil være første etape
og ”kickstarter” for områdets videre udvikling.
I første etape anlægges et ”grønt bælte” mod nord, der
dels respekterer afstanden til det nu nedgravede højspændingskabel, og dels skaber en naturlig overgang
mellem den karakter det nuværende parcelhuskvarter udgør og den karakter det fremtidige rækkehusbyggeri får.
Mod øst er der etableret et grønt område kaldet ”Ørslev
Park”. Her er anlagt en stor og en lille sø og en kanal, og
der er placeret en shelter.
Mod vest skaber et grønt plantebælte en naturlig grænse
til et etableret parcelhuskvarter med et fint grønt område i
baggrunden.

Ideskitse for fremtidig udvikling af området.
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Redegørelse
Lokalplan B-203.1, Kortbilag 4

Lokalplanens indhold
Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for opførelse
af tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse i en etage. Lokalplanen fastsætter rammer for bebyggelsens anvendelse og ydre fremtræden.
Anvendelse
Lokalplanen fastlægger rammerne for opførelse af en boligbebyggelse, samt anvendelsen af arealer til veje, parkeringspladser, stier og friarealer, samt placering af et
eventuelt fælleshus.
Ydre fremtræden
Den nye boligbebyggelse skal fremstå som et gedigent
muret kvalitetsbyggeri, som i sit udtryk understøtter ønsket om at øge områdets attraktionsværdi.
Beskrivelse af projektet
Bebyggelsesplan
Hovedgrebet i lokalplanens bebyggelsesplan tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et boligområde med en
oplevelse af ”god plads”, samhørighed og variation.
Bebyggelsen udgøres af rækkehuse placeret i stokke.
Rækkehusene er placeret med opholdsfacader i retning
mod sydvest, så der opnås bedst mulige dagslysforhold,
samt aftensol i de private haver. Der er bevidst arbejdet
med god afstand mellem de enkelte stokke, samt flere
uformelle mødesteder og grønne arealer.
Veje, stier og parkering
Ankomsten til området sker via en fremtidig forlængelse
af Lerbjergvej, hvor en adgangsvej ind i området fører til
den centerplacerede boligvej, hvortil alle bygninger knytter sig. Fra denne er der adgang til stierne langs indgangsfacaderne til de enkelte boliger
Parkering sker i tilknytning til boligvejen, samt ved vejen
ind fra Lerbjergvej. Der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig, samt 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2
boligareal. Fælles cykelparkering placeres i tilknytning til
stierne.
Belysning på områdets veje og stier må maksimalt have
en lyspunkthøjde på 4,2 meter med nedadrettet lyskilde
med stor spredning. Der skal anvendes lyskilder i hvide
eller gule nuancer, og ingen belysning må give anledning
til blænding af forbipasserende eller naboer.
Ladestandere
Alle parkeringspladser skal forberedes til at der kan opsættes ladestandere til biler. Der skal etableres 1 ladestander pr. 10 boligenheder i forbindelse med byggeri i
området.
Ladestanderne skal leve op til kravene i § 6 i Bekendtgørelse nr. 181 af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.
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Redegørelse
Udstykning
Området kan udstykkes eller forblive en stor matrikel. Den
enkelte bolig kan udstykkes med en sokkeludstykning,
som indeholder boligen, den private have og boligens andel af fælles friareal. Den enkelte matrikel skal være minimum 200 m2. Boligen, den private have og boligens andel
af fælles friareal må tilsammen ikke have et areal der er
mindre end 200 m2.
Bebyggelsen
Bebyggelsen opføres som stokke i en etage, der er opdelt
i et antal rækkehuse. Bebyggelsen må maksimalt være
8,5 meter høj. Bygningerne opføres med teglfacader, der
eventuelt varieres i teglfarve og/eller fugefarve.
Bygningernes tage udføres med matte tegl- eller betontagsten i en mørk grå eller sort nuance.
Mindre bygninger som private depoter og dagrenovationsskure kan opføres i samme materiale som hovedbygningerne eller i indfarvede cementbundne plader eller træbeklædning, begge dele i mørke farver afstemt med boligernes murværk.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40% for området
som helhed.
I det viste forslag er den reelle bebyggelsesprocent, hvor
arealet af det grønne område medregnes, under 30%,
hvilket er den forventede tæthed.
På det grønne område ved indkørslen er der afsat plads
til et eventuelt fælleshus. Endelig beslutning om etablering af fælleshus vil først kunne ske efter områdets fulde
udbygning.
Der må kun skiltes med almindelig færdselsskiltning i lokalplanområdet. Det betyder at der kun må opsættes
skilte med vejnavne og husnumre, samt godkendte færdselsskilte.
Ubebyggede arealer
Fællesarealerne består dels af de grønne arealer, der er
placeret imellem bygningerne og de private ”gård” haver
og dels af et samlet grønt område placeret ved adgangsvejen fra Lerbjervej.
Al beplantning skal være hjemmehørende og egnskarakteristisk.
De fælles grønne arealer vil fremstå med en blanding af
klippet græs, samt områder der holdes som naturlige /
”vilde” enge. Der vil blive plantet mindre trægrupper i området, der tager hensyn til ikke at udgøre skyggegener for
de private haver.
På det grønne område ved indkørslen fra Lerbjergvej vil
der blive etableret en lille legeplads med udstyr.
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Redegørelse
Hegning skal som udgangspunkt være levende hegn,
men kan suppleres af trådhegn indvendig. Både det levende hegn og trådhegnet må maksimalt have en højde
af 1,2 meter. Som adskillelse mellem de private terrasser
kan der etableres fast hegn. Disse hegn skal placeres vinkelret på en beboelsesbygning. De må maksimalt være
1,8 meter høje, og de må maksimalt være 3 meter målt
fra bygningen til hegnets afslutning.
Maksimalt 30% af lokalplanområdet må befæstes. Ved
befæstelse forstås bygninger, veje, gårdarealer, parkeringspladser og andre områder, der indeholder andet end
beplantning. Den enkelte type belægning tæller med forskellig % sats op til 100% fast. For eksempel tæller asfalt
og bebyggelse 100%, mens grus tæller 60%.
Hvis befæstelse med 100% fast belægning overstiger
30% af lokalplanområder skal der etableres lokal regnvandstilbageholdelse, som kan være forsinkelsesbassin
(sø), regnbede, kanaler eller faskiner.
Der må ikke foretages terrænregulering ud over +/- ½ meter, og ikke tættere på skel en 1,25 meter uden Vordingborg Kommunes tilladelse. Se tegning i venstre kolonne.

Grundejerforening
Lokalplanen indeholder mulighed for at Vordingborg Kommune kan kræve, at grundejerforeningen for dette områder slutter sig sammen med grundejerforeninger i de tilstødende områder. Det gælder udelukkende for grundejerforeninger inden for Lokalplan B 203.1’s oprindelige
område. Denne lokalplan indeholder krav om en samlet
grundejerforening for hele området.
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Redegørelse
Forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2018-2030
Lokalplanområdet er i følge kommuneplan beliggende i
byzone i rammeområde B 06.03 Boligområde Ørslev. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser.
Lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan B 203.1. Denne
lokalplan aflyses for området med vedtagelsen af nærværende lokalplan.
Klimatilpasning
Inden for lokalplanområdet kan der etableres regnvandstilbageholdelse i form af forsinkelsesbassin, regnbede,
regnvandskanaler eller faskiner.
Varmeplan
Vordingborg Forsyning kan levere fjernvarme i området
fra 2022.
Drikkevand
Området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Etablering af boliger vurderes ikke at
være en grundvandstruende aktivitet.
Spildevand
Arealet er inden for kloakopland ifølge den gældende spildevandsplan. Området skal separatkloakeres i forbindelse
med udnyttelsen af lokalplanen.
Jordforurening
Områdeklassificering
Byzoner klassificeres som udgangspunkt jævnfør jordforureningslovens § 50a som områder, hvor jorden kan være
lettere forurenet. Dette kaldes områdeklassificering. Vordingborg Kommune kan dog undtage områder i byzone
fra områdeklassificering, hvis der er rimelig grad af sikkerhed for, at området ikke generelt er lettere forurenet. Lokalplanområdet ændrer status fra landzone til byzone,
men Vordingborg Kommune vurderer, at der er rimelig
grad af sikkerhed for, at området ikke er lettere forurenet,
og området undtages derfor fra områdeklassificeringen.
Støj
Virksomheden Neptun Plast ligger i nærheden af nærværende lokalplanområde. De nye boliger kommer ikke til at
ligge tættere på virksomheden end eksisterende boliger i
området. Virksomheden, der ligger sydøst for lokalplanområdet udsender støj fra køleanlæg. Det vurderes, at
etableringen ikke får indflydelse på virksomhedens drift.

8

Redegørelse
Servitutter
På matr. 17x Ørslev by, Ørslev hviler følgende servitutter,
som der skal tages højde for ved den endelige udformning af bebyggelsesplanen:
10.05.1976 Dokument om forsynings- og afløbsledninger og privat fælles vej.
Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet.
22.11.2006 Dokument om bebyggelse, videresalg, byggepligt, grundejerforening, hegn, vejforhold mv.
Dokumentet vedrører lokalplanområdet og skal overholdes.
31.07.2015 Dokument om afløbsledninger og tekniske
anlæg
Dokumentet vedrører lokalplanområdet og skal overholdes.
04.01.2021 Dokument om Elledninger og tekniske anlæg
Dokumentet vedrører lokalplanområdet og skal overholdes. Det er i forbindelse med etablering af anlægget aftalt
med ledningsejer, at Lerbjergvej kan forlænges hen over
servitutområdet.
Servitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser kan aflyses efter planlovens §18. Der er ingen servitutter der skal aflyses i forbindelse med vedtagelse af
denne lokalplan.
Gældende lokalplan B 203.1 aflyses for den del, som er
omfattet af nærværende lokalplan. Aflysningen sker i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan.
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-områder er habitatområdet Lekkende Dyrehave som ligger ca. 4.300 meter nordøst for
lokalplanområdet. Da der alene planlægges for boligformål, og da lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse i Ørslev, vurderes planlægningen af området
hverken i sig selv eller sammen med afledte planer og
projekter at ville påvirke Natura 2000-området.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en
streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter
overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Der er
ikke fundet Bilag IV arter i lokalplanområdet.

9

Redegørelse
Miljøvurdering
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
En screening har gennemgået om planen har væsentlige
indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna,
jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større
menneske- og naturskabte katastroferisici / ulykker og
ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem
disse faktorer.
Screeningen har vist at lokalplansforslaget ikke medfører
væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport til planen.
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Bestemmelser
§1

Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:
- at sikre at området anvendes til boligformål
- at sikre bebyggelsens placering og ydre fremtræden
- at sikre områdets disponering i forhold til veje
og grønne områder
- at sikre håndtering af regnvand

§2

Område og Zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 17x Ørslev
by, Ørslev samt alle matrikler, der efter den 1.
oktober 2021 udstykkes fra ovennævnte ejendom.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§3

Områdets anvendelse

3.1

Området skal anvendes til boligformål.

3.2

Der må ikke drives erhverv fra den enkelte bolig.

§4
4.1

Udstykning
Bebyggelsen må udstykkes som storparcel eller som sokkelgrunde med tilhørende privat
have samt andel af friareal.

4.2

Der skal kunne udstykkes / tillægges minimum
200 m2 til hver bolig.

§5

Bebyggelsens beliggenhed

5.1

Bebyggelsen inklusive haver, terrasser og udhuse skal opføres inden for de anviste byggefelter på kortbilag 2 Anvendelse.

§6

Bebyggelsens omfang og udformning

6.1

Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40 %.
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Skiltning skal godkendes af Vordingborg Kommune
på baggrund af en forudgående høring af Vordingborg/ Præstø/Stege Facaderåd (hvis ejendommen
er omfattet af Facaderådets område).

6.2

Bygninger må opføres i 1 etage, og den samlede højde af en bygnings facade og tag konstruktion inklusive tekniske anlæg etableret på
taget må ikke være højere end 8,5 meter over
eksisterende kote målt efter reglerne i det til
enhver tid gældende bygningsreglement med
udgangspunkt i en godkendt niveauplan. De
eksisterende koter vist på kortbilag 2 betragtes
om udgangspunkt for niveauplan.

6.3

Der må maksimalt opføres 1 fælleshus inden
for lokalplanområdet.

6.4

Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som saddeltage med minimum 25 graders
hældning. Tagbelægning skal udføres af tegl –
eller betontagsten i mørk grå eller sort med et
maximalt glanstal på 20.

6.5

Bebyggelsen skal opføres med murede facader i blanke teglsten eller pudset mur. Farver
og fugefarver kan varieres fra bygning til bygning.

6.6

Vinduer og døre (rammer og karme) skal udføres med træ, metal eller en kombination af
disse.

6.7

Den enkelte bygning (der indeholder flere boliger) skal udføres i samme materialer og farver.

6.8

Udhuse, skure og lignende kan opføres i
samme materialer som hovedhusene eller i
træ, cementplader eller compositplader i
mørke farver.

6.9

Solfangere kan opsættes på taget parallelt
med eller integreret i tagfladen.

6.10 Der må ikke skiltes inden for lokalplanområdet
ud over almindelig færdselsskiltning.
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§7

Veje, stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning

7.1

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Lerbjergvej i princippet som vist på kortbilag 3
Principiel bebyggelsesplan.

7.2

Alle veje i lokalplanområdet udlægges som private fællesveje. Vejenes udlægges i en bredde
på mindst 5 meter.
Stier udlægges i en bredde af mindst 1,5 meter.

Tilgængelighed:
Adgangsforhold og tilgængelighed følger det til
enhver tid gældende Bygningsreglement og den
nyeste lovgivning på området.
Personer med funktionsnedsættelse skal tilgodeses
efter gældende lovgivning. Ved lokalplanens
tilblivelse findes gældende anvisninger I
Vejdirektoratets håndbog “Færdselsarealer for alle
– Universelt design og tilgængelighed. Anlæg og
planlægning” fra 2017.

7.3

Der skal etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Der skal etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 boligareal.

7.4

Alle parkeringspladser til biler skal forberedes
til ladestandere. Der skal etableres minimum 1
ladestander pr. 10 boligenheder.

7.5

Der skal etableres vendepladser i hver ende af
boligvejen.

7.6

Stier og gangarealer skal anlægges med henblik på at skabe en god tilgængelighed for alle.
Store niveauspring og trin skal undgås på stier
og gangarealer, ligesom der også skal være
mulighed for niveaufri adgang mellem parkeringsareal og gangareal. Stier og gangarealer
skal være med fast jævn belægning. Gangbanen skal udgøre én plan flade det vil sige ikke
to eller flere spor af belægning.

7.7

Vej-, sti- og parkeringsbelysning skal etableres
med en maksimal lyspunkthøjde på 4,2 meter.

7.8

Ved alle typer udendørs belysning i området
skal lyskilden være nedadrettet og med stor
spredning for at sikre et jævnt og ikke for kraftigt lys. Ved alle lyskilder skal der anvendes
hvide eller gule nuancer. Ingen typer belysning
må give anledning til blænding for forbipasserende eller naboer.

Parkerings- og manøvrearealer skal anlægges
efter vejlovgivningens regler.

Handicapparkeringsplads til kassevogn er nærmere
beskrevet i SBI-vejledning.
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§8

Ubebyggede arealer og beplantning

8.1

Der skal etableres fælles friarealer svarende til
20% af lokalplanområdets areal. Ubebyggede
arealer rundt om boligbebyggelsen og rundt
om de etablerede parkeringspladser kan anvendes som fælles friarealer. De fælles friarealer skal fremstå med egnskarakteristisk beplantning, der giver dem et mere vildt og naturligt udtryk. Friarealerne brydes af trampestier,
vandveje og nedslag til ophold og leg. Der kan
plantes træer og buske i varierende størrelser i
det fælles friareal, så der skabes afveksling og
skaleringen tilpasses området. Beplantningen
skal sikre at overgange mellem lokalplanområdet og omgivelserne fremstår beplantede og
skaber en blød overgang til området samt
skærmer af for parkeringsarealer.

8.2

Hegn skal etableres som levende hegn i form
af hæk i maksimalt 1,2 meters højde. Der kan
etableres trådhegn indvendigt på levende
hegn. Trådhegn må ikke være højere end 1,2
meter. Levende hegn mod skel til vej skal placeres 30 cm inde på grunden.

8.3

Der kan opsættes afskærmning omkring private haver eller terrasser som fast hegn eller
hæk. Afskærmningen må være 1,8 meter højt
og skal etableres vinkelret på boligbygningen.
Afskærmningen på maksimalt være 3 meter
lang målt fra bygningen til afskærmningens afslutning. Hvis der etableres hæk, kan der opsættes trådhegn på indersiden af hækken.
Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn i udvokset stand. Afskærmningen
skal være ens for alle haver og terrasser i forbindelse med den enkelte bygning.

8.4

Der må ikke foretages terrænregulering udover
+/- 0,5 meter og ikke tættere skel end 1,25 meter uden Vordingborg Kommunes tilladelse.
Højder måles i forhold til naturligt terræn med
udgangspunkt i de eksisterende koter, som er
vist på kortbilag 2.

8.5

Der må maksimalt befæstes 30 % af den enkelte grund. Befæstelse derudover vil kræve at
der etableres tilbageholdelse af regnvand på
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egen grund, som dimensioneres til at indeholde overskydende regnvand.

§9

Tekniske anlæg

9.1

Der må ikke opsættes antennemaster inden for
lokalplanområdet.
Parabolantenner og øvrige private antenner
kan opsættes i private haver på stolpe eller lignende i en højde af maksimalt 1,5 meter fra
jorden til centrum af parabolen eller antennen.
Paraboler og antenner må ikke opsættes på
bygningerne.

9.2

El-ledninger, herunder til udendørs belysning
må kun udføres som jordkabler.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse
10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er
færdigmeldt tilslutning af spildevand.
10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
anlagt parkering m.v. som anført under lokalplanens § 7.
10.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens § 8.
10.4 Før byggemodning igangsættes i området skal
Museerne.dk Vordingborg kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder.
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§11

Grundejerforening

11.1 Inden for lokalplanområdet skal der oprettes én
grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.
11.2 Grundejerforeningen skal oprettes inden første
byggetilladelse gives eller før området udstykkes yderligere.
11.3 Grundejerforeningerne skal forestå drift og
vedligeholdelse af områdets veje, stier og fælles friarealer, herunder anlæg til håndtering af
regnvand, inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver,
som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
11.4 Grundejerforeningerne skal tage skøde på fællesarealer (§ 7) samt private fællesveje og stier (§ 8).
11.5 Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Vordingborg Kommune.
11.6 Vordingborg Kommune kan kræve, at grundejerforeningen sammenslutter sig med grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

§13

Ophævelse af lokalplaner og servitutter

13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan B06.03.01 ophæves
den del af lokalplan B 203.1 som er omfattet af
nærværende lokalplan.
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Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning
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Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning
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Kortbilag 2 - Koter

Højdekurver / koter – tallene beskriver beliggenhed over havet.
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Kortbilag 3 - Anvendelse
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Kortbilag 3 – Principiel Bebyggelsesplan
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Kortbilag 4 - Illustrationsplan
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Kortbilag 4 - Illustrationsplan
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Bilag A – Idéskitse til fremtidig helhedsplan
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