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. BRS'I'LDl.R!.'\T3S SOGNER.A.D

rn" tpI. !:?S rup.

I medfer af lov om byp1aner, lovbekendtg0relse nr. 160 af 9. maj 1962,

pal~gges nedenn~vnte under PQ~kt '.~ angivne areal af Herstedester by og

sogn de i pu~kt 1-36 anf~rte besteT~elser.

P-. : Bv~lanens omrade..

Det af byplanen omfattede omrade afgr~nses

mod 0St af kommunegrrensen mod Glostrup samt af 0stskellet af

l.

.I-ma."r. nr.

mod syd af nordske11et af den offent1ige bivej nr. 4 I'Gammel

Landevej"

mod vest af ~stskel1et af den offentlige bivej nr. 1 rlHersted-
VJstervej II

mod nord af en linie 21,0 m nord for sydskel1et af matr. nr. 8 u

af Hersted~ster by og sogn og para1le1t med dette over matr. nr.

7 a ti1 vestske1let af matr. nr. 6 a, herfra langs vestske1Iet

af matr. nr. 6 a og 40 a, langs sydske1let af matr. nr. 44 c og

20 b, over matT. nr. 6 a og 5 b til sydske1let af matr. r.r. 48 b,

1angs dette og langs sydskellet af matr. nr. 4 a til et punkt

50 m ~st for dette matrikelnummers vestskel og herfra mod nord

til matr. nr, 4 cIs ~stskel, af dette matrike1nummers nord~st-

skel, og af nord0stske1let af matr. nr. 41 a, af nordske11et af

byjord 1itra N og af matr. nr. 45 a, af ~stskellet af ~atr. nr.

3 a, samt af nordskellet af matr. nr. 3 b, 9 g, 16 a, 3 ffi, 3 b

og 3 c, aIle af Hersted~ster by og sogr..

O~radet er pa den ved1agte plan 302-5 ~fgr~nset mea en tyk,

PQ~:~te.ret, r~d linie og. omfatter f01gende matri~:e1~~re af

Herstedester by og sogn:

2a, 30, 3c, 3m, 3~., 5a, 6c, 1c, 1d, 1e, 1f, 8a, 8c, 8e, 8g, Bfl,

Si, 8q, Br, 8s, at, 8z, 82, 8~, 8aa, 8ab, 8ac, Sad, 8~5' 8ah,

8ai, Sak, 8al, 8~, Ba~, 8ao, S~p, S~q, 9g, 10e, 12£, l3~, 14a,

1~~ lC~ 0 - 2~ b ~ a~+ e~ c.'~1 ~~ ~~ l ~ end c ~~.~ l.'~Ql~ u:~r~ ~7 ~ e r~
-?-, _c- 5 .I ~" .J 1."-:5 ~ .1.--"- J.J. .__c 1;..- stedz3ter by og sogn: 4a, 5b, 6e, 7a og Su

s~~t alle derfra uastykkede parcel1er.

Herstedernes ko~une

Byolan.yedt?Zgt nr. 5.

2 a af Hersted~ster by og sogn,

VB



B. : Vejeo.g byg,f:elinier.

~. De pa planen viste veje, pladser og stier fastlregges mea den vist.

retning og bredde eller sterrelse og med de viste byggelinier.

Hvor inge~ ssrlig byggelinie er vist, er de~~e s~menfaldende

mea vejskellet.

3. Ved aIle vejkryds og vejindmundinger udferes 10,0 m hjorneafskro-

ringer.

4. Fra de til offentlig bivej nr. 4 "Gammel Landevej" eller til of-

fentlig bivej nr. 1 "Herstedestervej" grrensende ejenaornme ma ikke

indrettes nogen form for overkersel til de nczvnte veje. De eksi-

sterende overk:orsler'langs de nrevnte veje skal nedl@gges ved e-

jendommenes o1Tergang til anvendelse efter nrerv@rende byplans for-

mal.

C. : ..A_realets opdeling.

5. Det af byplanen omfattede.areal opdeles i de pa p1anbilaget med

.tyk, r0d, stiplet linie afgrrensede omrader, be~revnt omrade 1, 2,

3, 4 og 5.

D. : F_rea1any~lse In.V. i omrade 1.

6. O~~adet forbeho1des ar~vendt ti1 offentlige

kegard m.v. .

E. : .f1_reale.nvenaelse m.v. 1 omr~de 2, 3 Of!. 4.

7. Omraderne ma kun anvendes til industri- og vrerkstedsvirkso~~ed,

oplag se.rot forretningsvirksoGhed, der har til~nytni~g til de pa-

g~ldende virkso~~eder, eller sam naturligt finder plads i indu-
.L. o d .l.-

Sl-rJ..ornra eVe

8. I omraderrLe Ea i~~e indrettes eller drives detaillldsalg.

9. Inde~ for omraderne ma kQ~ opferes bygni~ger, der tjener de un-

der PQ~kt E 7 ~Evnte formal. ~=ommQ~albes tyrelsen kan dog tillade,

~t der opf0res eller indrettes enkelte boliger for de til v.irk-
' d ' ' t " . ~ ' b . .

so~~e erne KP_Y~ eGe personer, so~ ~u~nailer, es~y.rer, por~r~er

e .1.

Pa det med skra~lering angivne areel inden for omrade 2 ~~ Opf3-

res en bgrneir.stit~ltion til industrikvarterets betjenip_g.

Pa hver ejendom na ialt hojst opf~res bygninger, hvis samlede"0.

formal, parkanl~g, kir-

I
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..A- - 3000 ) :3 . if" . , ...

+ 7000 m pro m a- eJenao~~ens ne~~o-

..A-, hejst 3,0 ~ pro m2 nettoareal.
Bygningernes rumfang beregnes sam hale den del af disse, sam er

over terrren, inclusive tagetage, fremspring, skorstene 0.1.

B,ygningerne ma, hvor etagehe.jden er 3,0 ill eller derunder, opfe-

res med tre fulde etager uden udnyttet tagetage. Hvor etagehejden

er over 3,0 m, ma bygningerne bh~ opferes med to fulde etager u-
den udnyttet tagetage. ..

En bygningsafstand til naboskel skal v~re mindst lige sa star sam

bygningens hejde. Afstanden mellem bygninger pa samme grund skal

vrere mindst lige sa stor sam summen af bygningernes hejde.

Foruden opholdsplads i det fri for de.i virkso~heden beskreftigede

samt nedvendige frerdselsarealer og arealer for brandsikring skal

der sikres et frit areal til parke ring af vogne, saledes at.der til

ep~ver tid kan etableres een p~rkeringsplads for hver 75 m2 udnyttet

etageareal. Kornmunalbestyrelsen kan, safremt den matte I'inde det

pakrrevet, til et hvilket som heIst tidspunkt fordre det til det

udnyttede etageareal sv~rende fulde ant~l parkeringspladser anlagt.

GrtL~d, bebyggelse og indhegning sk~l fremtrrede med et net og or-

dentligt udseende.

F_lle ydermure skal .fac~deoehandles; ubebyggede arealer skal ved be-

plantning, belregning e.l. gives et tilt~lende udseende, ligesom en

passende orden sEal iagtt~ges ved oplagring af materialer, affald

0.1. Finder kommQ~albestyrelsen, at et areal henligger i sk~~~ende,

fors0rnt eller uordentlig st~nd, kan der stilles krav om foranstalt-

ninger, sam efter kommunalbestyrelsens sken bringer dette til op-
her.

Ingen virkso~ed oa indrettes eller driv.es saledes, at den efter

ko~un~lbestyrelsens s~:on er til ule~pe for ~~dre virkso~eder el-

leT for de tilg~nsende lrvarterer udover, hvad der ~a ska~~es er~

rimelig f01ge af naooskabet.

udg0r
dog

rUI:lf ang

areal

11.

12.

13.

14.

15.

F. : G!"tlJ."'ldst~r!Glse ffi.'tT. i omraa.e 2.
~r T ' f n. 2 ... . .. "I (;("1-'" -~ -, ,.. ~ , ".-", - .., ""'~--:r~-0 . ~..;. O.!. 0..:.:.- ::1 e I:).2. _no ":.- :,rlU..c. I.l'",,~ ...y ..:,.e s

lO.OOO !!"?

:O) /1 to' c'- V IiI, '- , .." '"- ':~' "j I :/'

( 11,5 x

rr:ed mindre ~real end.

%



G. : Grtlf\.o.st.:;rl';:;lf.:e !!l,...~. l c.:~::~~

17. Inaen for omr§.de 3 ma. ingen grund uclstykkes med mindre areal end
2

3.000 In.

H. : Grundst0rrelse m.iI-. i omrade 4.
18. Inden for omrade 4 skal uds~ykning foretages i overensstemmelse

med det pa planbil~get viste. . ,

19. Safremt bebyggelsen ~f f.lere n~bogrunde inden for omradet sker ef-

ter en samlet bebyggelsespl~~, sam har k~~et godkendes af kommu-

n~lbest~Trelser~, k~n der pa hver e~~el t grQ~d inden for det af be-

byggelsespl~~en omf~ttede omrade opf0res et bygningsvolumen pro m2

svarende til det tilladelige for een enkelt grund af samme st0rrel-

.' se sam det ~f bebyggelsesplanen omfattede areal.

Bebyggelsesplanen skal sikre savel den, aktuelle sam den fremtidige

bebyggelse og de frie arealers anvendelse inlen for planens omrade,

ligesom den skal tage sigte pa, at der opnas de bedst mulige sam-

lede bebyggelsesforhold ogsa i forhold til omliggende grunde, sam

ikke er omfattede af planen.

Bygninger inden for bebygge1sesplanens omraae kan sammenbygges i

ske1 el1er placeres nrermere ti1 ske1 mod en anden af planen omfat-

tet ejendom end i pu-~kt E 12 angivet, nar blot 2.Istanden mel1em.

to nabcb;}Tgninger i~_den Ior ple.nens omrade er mindst suwmen af byg-

ningernes hejde.

Den af koxmunalbestyre1sen godkendte bebygge1sesp1an ska1 tinglyses

sam servitut pa samtlige de af p1anen omfattede ejendomme, forinden

bebygge1se af nogen ejendom inden for p1anens omrade kan finde sted.

Ejer~e af de af planen orn£atteae ejendo~Be samt kommQ~~lbestyrelsen

sl~al have pa taleret for servi tutten.

De i oQ~~de 4 udlagte p1adser k~ 2.nvendes til Gnlag af p~rkerings-

pl~dss~ efter en 2.£ komI~~a1bestyre1sen godkendt p12n. Evor Getts

finder sted, k~~ dct nedve~_dige a~tel p2rkeringspladser for en

til pl~dse~ grs~~se~de ejendo2 neds~ttes ced det 2.~tal, som eje~-

dc"'~',:;"" ; .1.-=""""'n...,11- +; 1 ~;'" S +,":""' r :=:.l~", h~ r ~; l r pc.';c-h=- d ~f c.""" 'n?- l~ c.'-- -- - V '-- ~- ~--- ~o:J~ ~-~~ --- ,,- - -o--~ -- ~ ~- ~--

S o n ~~1 ~~~- ~~~
k :-r J.' ~~ s ~l ~ a.' s ~r~- c: :;) vI: .:.,c::.- .~- ";'0 J;J-t:. 1::-.

20.

T . A-ro~l ~~~TP~~pl ~~ M ~T ; O ~~~ d ~ 5- 0 . --- -c.;.--::..-:v ~..~--;:;~ _0 v 0 - =...~ ~ 0

~ l 0 o~' 0 ~ "" l " d ",.'1 T- d . 1' E7 ..::o_.~-'-~. myz.c:.e"t; Ea ~.!lV6na.eS Ill. J..1.1 US \lrl.vJ..rKSC~le som J.. p~'lK"t; e.n."-..,.!. !,. 0

4/d
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-;""\
t °'1' ~ d.- "'. lb .~. ' ' ,-~e ma aesuaen arlV~n es ~~- yggerl Ior lns ~l tu~loner, Kontor\rir}~-

s()~eder og h.?ndelsvirl-:so!Il-~eder. ...

I o~adet ma drives detailudsa1g til £orsyning af industrikvarte-

ret med dag1i5varer.

lnden for o;nradet me. kun opf~res bygni!1_ger, der tjener de QYlder

punkt I 21 og 22 !1~vnte formal. Ko~Q~albestyre1sen kan dog tilla-

de, at der opf0res e11er indrettes ep~~e1te boliger for de til

virkso~heden knyttede personer, sam indehaver, portner, bestyrer
&) .,

~..L~

Pa hver ejendom ma hejst opferes bygninger, hvis samlede rumfang,

beregnet pa den i p~~kt E 10 angi vne made, udger 3, 0 ~ pr. m2 af

e j endomillens rlettoareal.

Omradet skal udstyY~es og bebygges efter en Barolet plan,.som har

k-unne~ godkendes af ko~~unalbestyrelsen. Forinden noget byggeri

kan pabegyndes i omradet, skal den godkendte bebyggelsesp1an vrere

tinglyst sam servitut pa alle ejendomme inden for omradet. Ejerne

af de af planen omfattede ejendomme samt kommunalbestyrelsen skal

have pataleret for denne servitut.

En bygningsafstand ti1 et skel mod en ejendom udell for omradet

skal mindst. vc;re 1ige sa star sam bygningens hejde. For bygnings-

og skelafstande inden for omradet gre1der de i punkt H 19 angivne

regler.

Foruden opholdsplads i det fri for de i virksomhederne beskffifti-

gede samt nedvendige f~rdselsarealer og area1er for brandsikring

skal der sikres frie area1er ti1 parkeYing af vogne, saledes at

der inden for our~det kan etableres mindst een parkeringsplads

for hver 50 n2 ud.Ylyttet etageareal. KommQ~albestyrelsen kan, sa-

fremt den matte finde det pa1:revet, ti1 et hvilket sam he1st tids-

pu~t fordre det til det fulde udnyttede etage£re21 svarende fulde

""""',,,1 P :: l.~ e "Y'i"'-~""' l ::.ri s Q r "'1'"11a ...,.'"c:;.;'J.I-c;.- - --;';'5;:'1:' -~ - c;o..~ 51-.

Grund, bebyggelse og indhegning skal fremtrsde med et net og or-

dentligt uc,seer.1e.

}~le yde~~u~e skal facadebeb.andles; ubebyggede arealer sl{al ved

beplantning, belsgr;.ing e.l. gives et tiltalende udseende, lige-

som en passende orde!l. sIr-a:. iagttages ved oplagrj.!lg af materialer,

24.

26.

27.

28.

%
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affald 0.1. Finder kommunalbestyrelsen, at et areal henligger i

sksmmende, Iorsemt eller uordentlig stand, kan der stilles krav

om Ioranstaltninger, sam efter kommunalbestyrelsens $ken bringer

dette til oph0r.

Ingen virkso~~ed ma indrettes eller drives saledes, at den efter

kommunalbestyrelsens sken er til ulempe Ior andre virksamheder .

udover, hvad der rea sk0~~es en rimelig f01ge af naboskel.

29.

K. : Grund~.fQ.;r;:eninf!..

30. E~hver gr~~dejer in,den for det a£ byplanen omfattede omrade skal

senest fra det tidspunkt, hvor hans ejendom overgar til anvendel-

"se efter byplanens formal, vrere medlem a£ en grundejerforening,

omfattende hele industrikvarteret. Grundejerforeningens vedtregter

skal godkendes af ko~~unalbestyrelsen, og grundejerforeningen

skal med juridisk "bindende virkning for sine medlemmer ku.rme

trreffe aft ale med kommun?lbestyrelsen om udgiftsfordeling ved vej-

anlrego.l., samt kunne vedligeholde og drive omradets vejanlreg

og 0vrige frellesanlreg og institutioner.

L. : Eksisterende anvendelse, godkendelse af projekt, pataleret, lem.-

peIser m.v.

N~rvrerende bypl~~vedt~gt skal ikke vrere til hinde.r for bibeholdel-

se af eksisterende, .Iovlige benyttelse eller bebyggelse.

Udvidelse ved om- eIIer tilbygning eller ibrugtagning til anden

~~vendelse i stria mea byplanvedtregtens bestemmelser ma ikke fin-
de sted. For ejendommene matr. nr. 6c, 7e og Bag af Herstedester

by og sogn grelder bestemrnelserne i den af K~be~havns rnagistrat

tinglyste ledningsdeklaration.

For ejendommen matT. nr. 6a af Hersted~ster by og sog~ gslder

bestemmelserne i den af Glostrup komm~albestyrelse tinglyste

ledningsdeklaration.

ForL~den noget byggeri k~~ pabegyndes, skel der, til godl~er~~else

af dets c~,.erensste~else mea r~rv~rende bypl~, til ko~~Lm~lbesty-

relsen ir~dsendes tegninger, der viser grQ~den og dens omgivelser

samt bygningernes beliggenhed, for~ og st0rrelse samt gere ~ede

for de ubebyggede ~realers st0rrelse. Endvidere skal cplyses

nkt ar~~Tendelse af savel bygr~inger sam friarealer.

31.

32.

den

~



33. Bestemmelserne i denne byplanvedt2gt gwlder iorud for bestemmel-

serne i .den til enhver tid for kommQ~en gffildende bygningsvedt~gt.

34. Run Herstedernes komDQ~~lbestyrelse har pitaleret for overtr2del-

se af nrervrerende byplan.

Herstedernes koffWlunalbestj-relse kan i pako!~ende tilfrelde indrem-

me mindre betydende lempelser i bestemmelserne, nar disse lempel-

ser ikke forandrer omradets karakter.

£ndringer i byplanvedtregten kan ske efter kommune.lbestyrelsens

vedtagelse og boligministeriets godkendelse efter reglerne for

vedtagelse og godkendelse af nye byplaner jfr. byplanlovens § 5.

35.

36.

7-

Saledes vedtaget af Herstedernes sognerad.

Vrids10selille, den 22. maj 1963.

sign. H. Nielsen.

Y8
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1.

1!!-~~.!i1~l"f:~£i _Ji~~-?~~ - AI ~
Servi tutbestenLrne1ser den 25. a~)ri1 mecl t j.~e1se af 1. [[.::t.i 1';10"-; o.c;- ~~'J_L~-2-~

~g~.iI!:B.~~.f.£-rJ'!1, ma tcrial~l~ Of:!,..-J;~r~

BygL1j.ngGl~, der agtes O.!Jf0rt pa ejGndorJimen, skal h~ve flade tage med

en taghreldning pa ikke over 5°. Fabril:s- og lagerhaller ma dog udf'0-'

l~es med shedtage samt, hvor srerlige korlstruktionselementer rimiligg0r

dette, mea taghreldning pa ikke over 30°.

Bygningernes facader og tage ma ikke uden srerlig tilladelse udf0res

af r0de mursten eller tagsten. Facaderne skal f'remtrrede lyse enten i

ubehandlede byggematerialer, vandskurede eller.maTede. Ved vandsku-

ring og maling ma kun anvendes farverne hvid. eller gra, ved maling

yderligere II frederiksberggul". Ved brystningsplader og trrepartier

aftales materiale og farve.

~~f]:. gaV~..?:I1_~R ill. V. :

Hegn mod naboparcel oller mod anclet areal end vejareal skal udferes

enten som mur i minclst 2 m hzjde eller af plasticovertrukket tradnet

i mindst 2 m hejde, eventuelt suppleret med hrekplantning.

Hegn mod veje eller pladser skal udf0res enten ~om 2 m h0j mur, der

facadebehandles eller som klippet hrek suppleret med tradhegn.

Ejendoffifaen hal~ hegnspligt mod eventuelle usolgte grunde tilh0rende

s@lgel'en samt mod offentlige park-, skov- og stiarealer.

Uhegnede arealer mod vej eller plads skal enten forsynes med fast be-
"':."..0. . .

l~gning eller anlregges som have. I sid~~e t~~.fwld~ skal der ved valg

E~f planter og trmer tilstrrebes god harOloni med ode til vejplantninger

anvente sorter'. Alle indferinger pa grund-ene.'for lys og kraft skal

sl~e gennem jordkabler.

Be by.£: f!, e ~~ e §.P 1.§Q.,-E-~~

Bygninger, der opferes indenfor erl afstand E'.f

skel mod vej- eller plaas, Sl{~.il f)lt'~r.:c.l:'CO cntcr..

gavl i byggelinien.

e.jendommensIra.20 r "
..

medfr,;c; I]. I~.- ...a
d ""

c:.,-, "'" eller

.

1/z.



Forinden bebyggel£esplanen for f!,1:'lmclen

ning pa denne indsendes til Herstederne

skal planen og/ eller projektet irldsend

medarbcjder, arkitekt !:l.a.a. .I~l~ik !,'rieh

Glostl'llT) 1 tj.l forhandsgodkendelse, som

gelsesplanens udformning som for facade

farvevalg, skj.l tning, hegn og beplantni

sin censur tilstr~;be, 8,t beb'y[~gel;;Gnpa

dedf~ e jen<.loffi!ne 1"'ar et cnsartet helhedsp

forlange de indsendte bebyggelsesplaner

han finder det n0dvendigt for at opna d

Srelgeren kan ikke uden Hers.tedE::i'neS koifl!Tiu.nalbestyrelses samtykke over-
,

drage sin censurret tj.l nogen and~:Jn medarb&Jjder end ovenn=-Bvnte al'ki-

tek.~, og kommunalbestyrelsen kan i sa tj.lfrolde fordre selv at over-

tage cens~l.rretten.

l'-1erudgifter af enhver art som f01.~;e af censuren er s~lgeren uvedkom-

mende og ma b~l~es alene af k0beren, ligesom den censurerende myndig-
bed har kl~av pa at fa det veu censure:c.'ingen udfc."rte arbejde betalt

af k0bei~en.

.£~(;}..4-_6_r_~.t_~_..y~

Pat;:lleret for n~r'\.Tmrende se11'li tut h?r alene dell persorl eller myndig-

hed, til ~.'rera censurretten efter overlst~cnde er overdraget 1 og ved-

kom.mende ka!1} 11ar hall ske'11ner det: forsv-c.rligt, c..ispensere Ira servi-

tu.ttl~ns bestemm&.:lser.
.~ :.i.

N;:i::!rV~U11E11de Sf'Jl~V i tut kan ikke aflysf.7s l).den sa.!;,tykk.e Ira fferstedernes

komrfiunalbcstY:!.~t:'ls(;;. ...:

'or f!,}:'lmcl~n eller pl~O j ekt t ii nogen byg-

Herstedernes kommune til godkerLdelse,

:tct irldsendo5 til s~;lgerens teknioke

.I~l~ik E'riF)hlj.ng, Fabriksparken 33,

,deIse, som skal gives for savel bebyg-

l for facadeu_dformrLinger, ilia teris.ler- og

g beplantning'3r. .A_rki tekten viI gennem

y[~[!,el;jen pa sa.ra-tlif:ie 'C,f sffilgeren afhren-

et helhedspr~g, og rian riar ret til at

:elsespla.ner og proje~:ter rendrede, hvis

r at opna de.tte. ' j
1.
.
i

j

~

.

Z;i. .~



RETNINGSLINIER FOR FIRMASKILTNING

I henhold til kommende lokalplan nr. 5.0 for Hersted lndustripark skal al skiluling
inden for omradet godkendes af kommun,albest}'relsen pa grundlag af nedenstaende
retningslinier.

I retningslinierne specificeres hvilken skiltning, der skat s0ges tilladelse tit og hvilken
skiltning, der frit kan opscettes, blot de anf.0rte retningslinier overholdes.

Vejarealer, stier og fortove samt grcesrabatter, sam ligger i vejarealer skat friholdes for
firmaskiltning.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra retningslinierne efter indhentning af udtalel-
ser Era ejerlauget og efter naboorientering. jvf. planlovens bestemmelser herorn.

I henhold til servitutbestemmelser af 2. juli 1963, sam er tinglyst pa samtlige ejendom-
me, skal projekter til skiltning forelregges facadecensuren vi Erik Friehlings Tegnestue,
Fabriksparken 33, til godkendelse.

Retningslinier for firmaskiltning.

1. Ekstern skiltning.
(Omfatter skiltning, cler henvender sig tit trafikanter pa omliggende veje og stier)
Mti kiln finde sted i ef omfang, der svarer till stk. firmahenvisningsskilt pro virksomhed.
Firmaer som bar flere adgangsveje, ind- eller udk0rsler kan dog opscette skilte ved disse.

2. Eksterne firmahenvisningsskilte skal opsrettes vinkelret pa veje, umiddelbart bag vej-
skel pa egen grund. Skiltenes udformning, farve og typagrafi skal noje svare til det pa
bilag nr. 1 viste standardskilt med husnummer. Bundfarven skal vrere bla, ralfarve fir.
5003. Paskrifter hvide reflekterende bagstaver. Skiltestandere skal vcere hvide. Maxi-
mal standerhojde 90 cm. Maximal bredde 200 cm. Skiltene kan udfarmes med belys-
ning sam vist pa bilag fir. 2.

Hvor byggelinie og vejskel er sarnrnenfaldende eller srerlige forhold gor sig greldende
kan skilte opsrettes parallelt rned ~'ejen i 20 cm.s afstand fra bj'gningen.

Anvendelse af logo eller firrnafar\!e (signalfarve) hen vises til intern skiltning eller
skilte der opsrettes pa bygningerne.

3. Firmahezlvisningsskilte for flare virksomheder pa samme ejendom skal opsrettes i
freltes stander mad standardudformning sam angivet under stk. 2. og sam vist pa bilag
11r. 3. Maximal standerhejde o\'er terrCBn 200 Cffi. Maximal bredde 200 cm. E\1 belys-
ning sam vist pa bilag fir. 2.

4. Al ek..c;tern skiltning i0vrigt skal godkendes i hvert enkelt tiIfreIde.
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5. Speciel bornffirkeskiltning i form af hf1jforrnatskilte kan, hvor sffirlige forhold efter
Kommunalbestyrelsens vurdering, tillades opsat med st0rre hf1jde efter sffirlig ans0g-
ning.

6. Udover ovennffivpte eksterne skiltning ma der ikke opsffittes skiltning mellem lokal-
planens byggelinier og vejskel.

7. Skiltning, opsretning af udstillingsgenstande, srerlige lyseffekter o.lign. pa bygninger-
nes tage er ikke tilladt. Skiltning i vinduer kan alene tillades i egentlige udstillingsvin-
duer.

8. Intern skiltning pa ejendammene i form af henvisnings- ag arienteringsskilte kan frit
finde sted, for sa vidt de ikke kan betragtes sam eksterne skilte.

9. Al skiltning def opsmttes pa facade, gavl eller mur med lrengste skilteside vandret
ma ikke have sterre vandrette mal end 650 cm Og st0rre lodrette mal end 120 cm incl.
ramme m. v. (svarende til 7,8 m2 skilteareal).

Opsffittes skiltet med lffingste skilteside lodret eller er skiltet kvadratisk i sin form
ma det ikke have steffe vandrette eller lodrette mal end 250 crn incl. rarnme ill.V. (sva-
rende til 6,25 m2 skilteareal).

Det samlede skilteareal ma dog ikke overstige 10% af den pagreldende facade, gavl
eller murs areal.

10. Al skiltning der opsrettes i srerskilt stander med lrengste skilteside vandret ma ikke
have st0rre \Tandrette mal end 250 crn og st0rre lodrette mal end 125 crn (svarende til
3,1 m2 skilteareal).

Opsrettes skiltet med lrengste skilteside lodret, eller er skiltet kvadratisk i sin form
ma den ikke have sto-rre vandrette eller lodrette mal end 125 cm (svarende til 1,6 m2
skilteareal).

Skiltestander incl. skilt ma ikke have sto-rre ho-jde end 550 cm over terrren.

Opmrerksomheden henledes pa, at det ikke viI vrere tilladt at opsrette skiltning, som efter
vejmyndighedens vurdering kan forveksles med frerdselsafmrerkning eller henfo-res til
vildledende frerdselsafmrerkning, herunder lysafmrerkning. Det viI feks. ikke ktlnne til-
lades, at der mod veje opsrettes belysningsarmaturer med farvet lys (feks. rodt og gro-nt).

Bilag:
1. Standardskilt.
2. Standardskilt med belysning.
3. Finnaskilt for flere virksomheder.

ERIK FRIEHLINGS TEGNESTUE
vI Reinholdt Jepsen, arkitekt lll.a.a
SMEDELAND 7 - 2600 GLOSTRUP

TELEFON 43 96 82 00

Albertslund, d. 1. februar 1996.
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