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Indstillingsnotat 
Overskrift
Forespørgsel om lokalplanlægning for Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 Løsning.

Beslutningstema
Udvalget skal besigtige ejendommen matrikel nr. 9da Ølsted By, Ølsted, med adressen 
Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 Løsning. Besigtigelsen sker som led i udvalgets vurde-
ring af, om der skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Byrådet vedtog i 2001 en lokalplan for området. Lokalplanen udlagde området til fritlig-
gende parcelhusbebyggelse i maksimum 1 etage. 

Sagsfremstilling
LMO har på vegne af Jørgen Thomsen ejer af ejendommen Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 
8723 Løsning anmodet om principiel godkendelse af, at der udarbejdes en lokalplan for 
Kirstinelundsvej 20, Ølsted, markerede nedenfor: 

Lokalplanen ønskes udarbejdet da ejer vurderer, at det ikke har været muligt at udnytte 
den eksisterende lokalplan, da parcelhusgrundene ikke har været mulige at sælge. Heru-
dover vurderer ejer at der er et behov for udlejningsboliger i Ølsted. 
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Ejer ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan for området der giver mulighed for udlej-
ningsboliger i form af tæt lav byggeri, boligerne ønskes opført i 2 etager. Tilkørsel til om-
rådet ønskes forsat at ske fra Kirstinelundsvej. På bilag 3 ses et ideoplæg over hvordan 
området kan disponeres. Dette er dog ikke en endelig disponering af området. 

Den eksisterende lokalplan blev vedtaget i 2001, og udlægger arealet til fritliggende par-
celhusbebyggelse, med grundstørrelser mellem 900m2 til 1500m2. Bygninger må kun op-
føres i 1 etage, med en maksimum højde på 5,5 meter fra terræn. 

Arealet er i kommuneplanrammen udlagt til blandet boligområde, med mulighed for boli-
ger i 2 etager, med en maksimum højde på 8,5 meter fra terræn. Herudover er en del af 
arealet udlagt som en potentiel økologisk forbindelse. 

Det ønskede projekt vil kræve en ny lokalplan og aflysning af den eksisterende lokalplan, 
da det strider mod principperne i den eksisterende planlægning for området. 

Området er placeret op af en eksisterende åben lav parcelhus bebyggelse, den ønskede 
udnyttelse af arealet til tæt lav bebyggelse, vil være en meget intensiv udnyttelse af are-
alet i forhold til de omkringliggende boligområder. 

Handlerum
Ifølge planloven kan udvalget beslutte om de ønsker at der skal udarbejdes en ny lokal-
plan for området ud fra de ønsker ansøger har, eller om de ønsker at fastholde den eksi-
sterende. 

Kommunikation
Beslutningen meddeles til ansøger og ejer. 

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
At ejendommen besigtiges, og at den videre proces besluttes.


