NOTAT

Bilag B: Kort, tekniske tegninger/billeder, tabeller
og grafer
For at billeder, billeder på kortbilag og tabeller er tilgængelige skal der indkodes en titel og
en beskrivelse til henholdsvis billeder, billeder på kortbilag og tabeller, som kun bliver læst
højt af en skærmlæser.
Nedenfor ses eksempler på titler og beskrivelser af billeder:

Titel: Billede af lokalplanområdet i dag
Beskrivelse: I den vestlige del af lokalplanområdet ligger kroen. I den sydlige del af lokalplanområdet ligger boligen. I den
vestlige del af lokalplanområdet ligger Hovedhuset. Nord for boligen og hovedhuset ligger det gamle terrændækket fra den
nedbrændte del af kroen.

Titel: Illustration af dagligvarebutik
Beskrivelse: Illustrationen af dagligvarebutikken viser selve butikken, varegården, indgangen og overdækningen.
Dagligvarebutikken skal være en muret gullig bygning med vandret gennemgående bånd på facaden. De vandrette bånd skal
også være på muren til varegården, så det fremstår som en samlet bygning. Indgangen skal være et glasparti, der går fra
jorden til loft. Overdækningen er ved siden af indgangen langs butikken.

Titel: Lokalplanområdet
Beskrivelse: Lokalplanområdet ligger vest for Østergade i den nordlige del af Skuldelev

Titel: Kirkebyggelinje
Beskrivelse: Lokalplanområdet ligger indenfor kirkebyggelinjen for Skuldelev Kirke

Titel: Kommuneplanrammer
Beskrivelse: Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme BB 4.6 til blandet bolig og erhverv. Syd for
lokalplanområdet ligger kommuneplanrammen D 4.9 til offentlige formål. Sydøst for lokalplanområdet ligger B 4.31 og B 4.7
begge til boligformål.
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Titel: Kortbilag 1 lokalplanafgrænsning
Beskrivelse: Lokalplanafgræsningen omfatter hele matrikel 16d og byrumskilerne fra vejmatriklen 109.
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Titel: Kortbilag 2 delområder og byggefelter
Beskrivelse: Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder. I den vestlige del er del område A, hvor kroen ligger. I den østlige del
er delområde B, hvor den nye dagligvarebutik skal ligge. I den sydlige del er delområde C, hvor boligen ligger. I delområde B
udlægges der to byggefelter. Et mod syd tæt på boligen til dagligvarebutikken og et mod nord til et tankanlæg. Øst for
byggefeltet til dagligvarebutikken er der reserveret plads til en buslomme.
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Titel: Kortbilag 3 Illustrationsplan
Beskrivelse: Illustrationsplanen viser hvordan delområde B med dagligvarebutikken tænkes indrettet. Nordligst er
tankanlægges med parkeringsplads på vestligside. I østligside ud mod Østergade står en pylon. Syd for pylonen er indkørslen
til planområdet fra Østergade. Denne indkørsel er også indkørsel for delområde A med kroen. Adgangsvejen til delområde B
går fra Østergade over delområde A til delområde B. Adgangsvejen ligger syd for tankanlægget. Syd for adgangsvejen er der
flere parkeringspladser. Syd for parkeringspladserne er dagligvarebutikken med overdækning. Nordvest for
dagligvarebutikken er der cykelparkering. Øst for dagligvarebutikken er varegården, der etableres i sammenhæng med
dagligvarebutikken. Nordøst for varegården etableres en nærgenbrugsstation. Øst for nærgenbrugsstationen etableres
buslommen.
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Tabeller
Delområde
Bebyggelsesprocent
Anvendelse
A
50 %
Erhvervsområde
B
50 %
Erhvervsområde
C
40 %
Boligområde
Titel: Bebyggelsesprocent og anvendelse i delområderne.
Beskrivelse: Tabellen viser bebyggelsesprocent og anvendelse for de enkelte delområder.

Grafer

Titel: Cirkeldiagram der viser udgifterne på det sociale område i 2017.
Beskrivelse: Udsatte børn og unge = 16,0 milliarder kroner. Voksenområdet = 29,0
milliarder kroner.

Titel: Lodret søjlediagram der viser udviklingen i alkoholbehandlingsforløb der er
færdigbehandlet eller udskrevet til andet tilbud, opdelt efter år for afsluttet behandling og
alder.
Beskrivelse: Y-aksen repræsenterer procent og går fra 0 til 50. X-aksen repræsenterer
alder. Hertil skal alle data beskrives.
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