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Hej Michael
 
Jeg har lovet at svare på denne.
 
En overskridelse af lokalplanens bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent fra 33 til 35 vurderes at være af mindre væsentlig betydning. Dette skyldes
primært, at lokalplanen fastlægger anvendelsen til tæt-av boligbebyggelse, og at Bygningsreglementets normale bestemmelser herom i dag hedder
35 %.
Der vil som udgangspunkt kun kunne dispenseres fra en lokalplan, hvis det er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. I dette tilfælde
er området omfattet af kommuneplanramme 5.B.07, der udlægger området til boligområde med en bebyggelsesprocent på 30. Der er således ikke
overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og den ønskede bebyggelsesprocent.
Da der ikke kan dispenseres fra kommuneplanrammer, vil der således skulle udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør den øgede
bebyggelsesprocent. I dette tilfælde kunne det anbefales ligeledes at udarbejde en ny fremtidssikret lokalplan, der kan give mulighed for evt. nye
udviklingstiltag i området.
Alternativt skal der afviges fra kommuneplanrammens bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent. Ved revisionen af kommuneplanen skal rammen
herefter opdateres. Dette er en løsning, der skal anvendes med stor varsomhed, og kun i helt særlige tilfælde.
 
 
Med venlig hilsen 

Karina Kisum Jensen
Kompetencegruppeleder 
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Hej Plan og Udvikling
 
Vi har modtaget ansøgning om dispensation på ejendommen Haremarksvej 76, 8723 Løsning. Dispensationen drejer sig om udvidelse af eksisterende
bosted, hvor bebyggelsesgraden i lokalplanen bliver overskredet med ca. 2 %, der bebygges 35 % af ejendommen. Det er aftalt med ansøger, at vi
sætter deres ansøgning på teknisk udvalg til mødet i februar, og i den forbindelse har jeg brug for en udtalelse fra jer. Både i forhold til lokalplanen
men også i forhold til kommuneplanrammen, der sætter en grænse på 30%.
 
Jeg ved godt, at det er med meget kort varsel men håber, at få et hurtigt svar fra jer.
 
Jeg har tidligere haft dialog med jer omkring disse forhold og der blev enighed om, at vi vil arbejde for, at det kan lade sig gøre.
 
 
Med venlig hilsen 

Michael Bo Rasmussen 
Byggesagsbehandler 
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