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Om lokaiplanen

• Lokalpianenskalværei overensstemmelsemedKommuneplanen,der igen skalværei
overensstemmelsemedRegionpianen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden6. februar1985
(Kommuneplan84).
En kommuneplaner ikke juridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetlokalpian erjuridisk bindendefor lodsejerne.
Selokaiplanensretsvirkningerpåside3.

Indholdetaf lokalplanforslaget.
LokalpianenomfatterområderbenævntLunghøjog del af Lungeog er beliggendei
LungeBjerge syd for Gelstedi Lungeejerlav.ArealetudgørCa. 20 ha i Lungh~jog
ca.6 hai Lunge.

ByenLungeomtalesalleredetilbagei 1435 og dervar i ejerlavetherudovereneste-
gårdene“Holmegård” og “Volden”. OmråderneHolmeog Lunghøj henlåsommose
og eng(og dyrket ageijord).

Denomhandlededel af Lungeerovervejendenyereboligbebyggelse.

Lunghøjer formentlig opståetsomhusmandsstederi LungeBjerge,i forbindelsemed
overgangtil selvejeog megethøj befolkningstilvæksti det 19. årh. isærefter 1844.

Lunghøjudvikledesig isærmegeti åreneefter 1874, hvor sadelmagerRasmusNiel-
senpåejendommenLunghøistedetgrundlagdeLunghøi Piske-og Stokkefabrik.
Fabrikkenvar skandinaviensstørstepiske-og stokkefabrikog havdepået tidspunkt
100 ansatte,og husenei Lunghøj er for en stordelsvedkommendebyggetaf eller til
fabrikkensarbejdere.

Piskefabrikkenlukkedei 1932 af økonomiskeårsager,mennogleaf fabriksbygning-
ernevedblevmed at væreerhvervog harde sidste30-40år væretanvendttil fyrvær-
kerifabrik. Andreaf fabrikkensbygningerblev omdannettil beboelseog direktørboli-
genblev til plejehjemnu revisionsfirma.

Nogleaf de tidligereansattepå piskefabrikkenstartedeegenvirksomhedbl.a. boghol-
derenHansineNielsen,som i nogleudbygningerbagsin villa indrettedestokkeværk-
stedog grundlagdeen handels-og grossistvirksomhed,detnuværendeLütimex.

Områdetkanidagkarakteriseressomet ældreboligområdemedenkelteforretninger
og flere erhvervsvirksomheder.Områdeter løbendeudbyggetog omfatter således
husemed storvariation i alderog udseende.
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Virksomhedernederdrivesinden for områdeter bl.a. vognmandsforretning,auto-
værksteder,murerforretning,fyrværkerifabrik,handelsvirksomhed,produkthandelog
revisionsfirmasamtbagerog købmandsforretning.

Lokaiplanområdeter naturskøntbeliggendeog delvis omgivetaf moseog skovarea-
ler, herafflere medfredskovpligt.

Lokaiplanenindeholderbestemmelserom at områdetoverførestil byzone.

Forholdettil anden planlægning for området

.

Regionpianen.
I Regionpian1989-2001er områdetomfattetaf en skraveringfor “sammenhængende
naturområder”.Lungeer omfattetaf skraveringfor interessezonefor fremtidig vej.

Kommuneplanen.

Del af områdeter medtageti Kommuneplan84 og Rammedela’jourført 1993, hvor
områdeterbenævnthenhoidvisB.2.5 og B.2.6. Heleområdetermedtageti tillæg nr.
38 til Kommuneplan84, hvorområdeter benævntB.2.5og B.2.6, og omfatteren
udvidelseaf de tidligereområder,samtmindreændringeri rammebestemmelserne.
Kommuneplantillægnr. 38 gørestil genstandfor behandlingog offentliggørelseside-
løbendemedlokaiplanG 83.

Områdenr. B.2.5 og B.2.6
a. Områdetoverførestil byzone.

b. Områdetudlæggestil boligformål og til enkelteoffentlige formål til betjeningaf
boligområdet.
Der måendvidereetableresmindrebutikkertil områdetsdaglige forsyningsamt
nærmereangivneerhvervstyper,derkan indpassesi områdetudengenevirkninger
i forhold til omgivelserne.

c. Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommåikke overstige25.

d. Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend 1 ~/2 etage.

e. Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.

f. Langsvejeudlæggesderarealtil højstammedetræer.

g. En lokalpian for områdetskal indeholdeen støjredegørelse.

Spildevandspian.
Detmesteaf områdeter medtageti kommunens§ 21-plan(spildevandspian).
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Udnyttelseog bebyggelseaf arealerindenfor områdetkan førstskenår spildevands-
forholdeneerbragtiorden

Vandforsyning.
Områdetforsynesaf Lunghøj vandværk,somer beliggendeindenfor området
(Bøgevej6). Vandværkethar2 boringer,som erbeliggendepåmatr. nre. 10 j~og 11
~Lungeby, Gelsted.

Lokalplanensforhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikkepåbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven(By- og landzoneloven).
Lokaiplanområdetligger i landzoneog overførestil byzoneved lokalplanensikraft-
træden.
Seafsnittetom lokaiplanensretsvirkninger.

Landbrugsloven.
Lokalplanenomfatteren mindredel af ejendommenmatr.nr. 6 k m.fl Lungeby,
Gelstedsom eren landbrugsejendom.Fraejendommendrivesvognmandsforretning
og dendelderomfattesaf lokaiplanenudgørca. 2000m2 og omfatterikke dyrkede
arealer.Ophævelseaf landbrugspligten,ændringaf nuværendeanvendelse,udstyk-
ning m.v. forudsættertilladelsefra Jordbrugskommissionen,somi medføraf land-
brugslovens§ 4 kanstille betingelser.
Det kan endviderebemærkes,atudstykningaf byzonearealetnormaltvil blive be-
tingetaf, atrestenaf ejendommenafhændestil sammenlægningmeden andenland-
brugsejendom.

Naturbeskyttelsesloven.
Lokaiplanområdeter omfattetaf beskyttelseslinierfor skove(skovbyggelinie).Skov-
byggelinienønskesophævetindenfor lokalplanområdet,anmodningheromfremsen-
destil Skov- og Naturstyrelseni særskiltsag.

Andenlovgivning.
Lokalpianensvirkeliggørelseerafhængigaf tilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politiets samtykke).

Affaldsdepotloven.
Det kanbemærkes,at derindenfor lokaiplanområdetgennemåreneharværetdrevet
flere former for muligt miljøbelastendevirksomheder.
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EksempelvisanvendesejendommenSøndergade143 A (matr. nr. 10 ~ Lungeby,
Gelsted)til produkthandel(tidligerepiskefabrik), somer en virksomhedstypeomfattet
al Miljøbeskyttelseslovenskap. 5 (listevirksomheder).
De væsentligstemulige miljøbelastninger,i forbindelsemed en sådanvirksomhed,er
spild ellernedgravningaf olie- eller kemikalieaffald,samtforureningmed tungmetal-
ler.

EjendommeneSøndergade177 A, B og C (matr.nre.10 ~, 10 ~ og 10 ~ Lunge
by, Gelsted)har tidligereværetanvendttil oplagspladsfor produkthandel.

EjendommenSøndergade141 (matr. nr. 10 ~ Lungeby, Gelsted)er fyrværkerifabrik
(tidligerepiskefabrik).

EjendommenFyrrevej 7 (matr.nr. 10 ~jçLungeby, Gelsted)anvendesi dagtil bebo-
else,men hartidligere væretanvendttil garverii forbindelsemedpiskefabrikken(fra
1897-1932).

EjendommenBøgevej8 (matr. nr. 11 ~ Lungeby,Gelsted)anvendestil autoværk-
sted.
EjendommenSøndergade179 (matr. nre. 10 b Lungeby, Gelsted)anvendesellerhar
væretanvendttil autoværksted.Drifisformenkendesikke (om derf.eksharværet
autolakererieller undervognsbehandling),og derkanogsåher forekommespildt eller
nedgravetolie ellerkemikalieaffaldpå denneejendom.

Deter ikkenærmereundersøgtom de mulige miljøbelastningererkonkret til stede.

Hvis derunderbygge-ellerjordarbejderindenfor lokalpianområdetkonstateresetde-
pot elleren forureningafjorden, skalarbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20.
Arealetregistreressomaffaldsdepot.Det fremgåraf bemærkningernei affaldsdepot-
loven, at enhverderopdageret depoteller en forureningafjorden, skalunderrette
kommunalbestyrelsenherom.Et arealderer registreretsomaffaldsdepot,må ikke be-
byggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindredepotetfrigives af FynsAmt til
detpågældendeformål.

Støjforhold.

Virksomhedsstej.
Indenforområdeter beliggendeen del eksisterendevirksomheder.Der foreligger
ingenklagerover støj, og hovedpartenaf virksomhederneer ikke godkendelsesplig-
tige i henholdtil miljøbeskyttelsesloven.I tilfældeaf klagesagervil virksomhederne
kunnepålæggesstøjvilkår, dervil blive fastsatmedudgangspunkti Miljøstyrelsens
vejledendestøjgrænseværdierfor områdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.
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En anvendelseaf områdetsfå ubebyggedeparcellertil støjfølsomarealanvendelse
(boligbebyggelse)vil ikke give anledningtil skærpedestøjvilkår for områdetsvirk-
somheder.

Etableringaf virksomhederpå de ubebyggedeparcellervil værebetingetaf, at virk-
somhedernekanoverholdeMiljøstyrelsensvejledendestøjgrænseværdierfor områder
med blandetbolig- og erhvervsbebyggelse.

Vejtrafikstøj.
PåHylkedamvej, ldv. 620gennemLungeer årsdøgntrafikkenmaksimalt2000efter
oplysningerfra FynsAmt, vejvæsenet.

Søndergadeer “hovedgaden”gennemLunghøj. Der foreliggeringentrafiktællinger
for Søndergade,derer en kommunalvej.
Påbaggrundaf oplysningerfra FynsAmt, vejvæsenet,om årsdøgntrafikkenpå lande-
vej 620 gennemGelsted,vurderesdet,at årsdøgntrafikkener maksimalt1500 i Lung-
høj.

I henholdtil Vejdirektoratetsberegningsmodelfor vejtrafikstøjerdetækvivalente
støjniveaufra vejtrafikken55 dB(A) i en afstandaf 20 m fra vejmidte.

Lokalplanensretsvirkninger.
Ifølgeplanlovens§ 18 måderikke retligt eller faktisketableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokalplan.Dennebestemmelsefastslår,aten lokalpianerbin-
dendefor den/deejendomme,derligger indenfor planensområde.

Lokalpianensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

Forholdetableretfør lokaiplanen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,somer etableretfør offentlig-
gørelsenaf lokalpianforslagetog somikke er i overensstemmelsemed denne,kan
fortsættessomhidtil. En lokalpianmedførerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt,
beståendeforhold i overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændrede eksisterendeforhold.

Forholdetableretefterlokalpianen
Et byggerieller ændretanvendelseaf en ejendom,deretableresefterat lokaiplanens
retsvirkningerer indtrådtskalværei overensstemmelsermedplanen.Efter§ 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkander ikkei en lokalpianpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks. til at gennemføreet i lokalpianenomhandletbyggeri.



7

Kommunalbestyrelsenkanmeddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerden særligekarak-
teral detområde,dersøgesskabt(ellerfastholdt)ved lokaiplanen.
Merevæsentligeafvigelserfra lokaiplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelse
al en ny lokaiplan.

Lokalpianforslagetindeholderi § 2, stk2.2 bemærkningom, at detpåvedhæftede
kortbilagafgrænsedeområdeoverførestil byzone.Retsvirkningerneheraffremgår
bl.a. af lov om frigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelsenr. 549af 9. juli
1991).
Lov om tilbudspligt (lov nr. 328al 18. juni 1969) er ophævetvedplanlovensikraft-
træden.

Oplysningerom fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:

Offentliggørelsenaf dennelokalpianer sketden 14. juni 1995 viaannoncei Torsdags-
avisen
Samtidigmedoffentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneal ejendomme,derer omfattetaf planen,og lejernei og brugerneafdisse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei ogbru-
gerneaf sådanneejendommei denudstrækning,hvor planenefterkommunal-
bestyrelsensskønharvæsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemed lokalt tilhørsforhold,somoverfor kommunalbe-
styrelsenharfremsatskriftlig anmodningomat blive holdt underrettetom for-
slagettil lokaiplaner,

4. Miljøministerietsamtdestatsligemyndigheder,for hvemplanenharsærligin-
teresse.

Vedoffentliggørelsenden harborgerne8 ugertil at komme medindsigelsereller
eventueltselv laveandetforslag. Fristenudløberaltsåden9. august1995.

Nårfristen påde8 ugerer gået,skal kommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
lokalpianen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
medi dennebehandling.Er derikke indkommetindsigelser,kankommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvisderrettidigter fremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentid-
ligst ske4 uger~efterudløbetaf indsigelsesfristen.
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Endeligvedtagelse.
Veddenendeligevedtagelseaf planenkankommunalbestyrelsenforetageændringer
aldetoffentliggjorte forslag,somfølge af fremkomneindsigelserellerændringsfor-
slag.

Hvis en ændringefterkommunalbestyrelsensskønpåvæsentligmådevii berøreandre
enddem,derved indsigelseeller ændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get,kan kommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før depågæl-
dendeer underrettetom ændringenog har fåetlejlighed til at fremsættebemærkninger
til spørgsmåletindenen afkommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreeltforeliggeret nyt forslag, kankommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før detændredeforslaghar
væretoffentliggjort nå ny.

Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseaf lokaiplanenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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LokalplanG 83
Foret blandetbolig- og erhvervsområdei Lunghøj og et boligområdei Lunge,

Gelsted.

I henholdtil planloven(lov nr. 746af 16. august1994) fastsætteshervedfølgendebe-
stemmelserfor det i § 2, stk i nævnteområde.

§1
Lokaiplanensformål

Lokaiplanensformål erbl.a.:

1.1 atoverføreområdettil byzone.

1.2 at fastlæggebestemmelserfor et eksisterendeboligområdeog et eksisterende
blandetbolig- og erhvervsområdeangåendeanvendelseog bebyggelsesregule-
rendebestemmelser(herundermulighedfor “huludfyldning”).

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokalplanenafgrænsessomvistpåkortbilagnr. 1 og 2 og omfattermatr. nr. 1
~, 1 g, i i, 1 ~, 1 fl, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, i ~, 1 ~, i ~, 1 y, i ~, 1 y, i ~, 2 ~,

2a1,2s,2fl, 2y, 2~,2y, 2~,2~,2~,6k, 6~,6ky, 6~4,6~,6~f, 6
~g,6ç~,6~j,6~ç,6~,6ç~, 6ç~,6~,6~,6~,6~,6ç~, 6~,6~,
6~,6~y,6ç~6ç~,6~,laa, 7?j~,7~,7~,7ar,7a1,74,7k, 7~,7
I, 7g, 7j, 7i~, 71, 7~,7Q, 7~,7~,7~,71, 7L ‘ly, 7~,8aa, 8~k, 8a~,
8~,4, ~ 8af, ~ 8~g,8f, 8g, 8k, 8fl, 8~,8~, 8ï;8~, 8y, 8~, 8
~, 8 ~, 10 ~, 10 ~ç, 10 ~,4,10 ~, 10 ~f, 10 ~g, 10 ~ 10 ~j, 10 pj~, 10 ~, 10
~, 10 ~, 10 ~, 10 ~j, 10 ~t, 10 ~, 10 ~y, 10 ay, 10 ~, 10 ~, 10 ~, 10
~, løb, 10 ~4,10 ~, 104, 10 f, 10 g, løj, 10 ~, 101, 10 ~, 10 ~, 10 ~, 10
L lO~, 1011, l0~, løy, 1ø~, l0~,10~,114, lie, lif, lig, liii, 1l~,
11 rn, 11 n, 11 ~, 11 ~, 11 ~, 11 r, 11 y, 11 z, 11 ~, 234, 23 ~, 23 f, 23 g,
30 ~, 30 b, 30 ~, 304, 30 f, 30 g samtdel af i 4, i ~, 6 kg, 6 ~ 7 ~, 7 ~k,
7 ~, 7 ~, 8 ~, 8 j~, 10 b~,10 kk, 10 k~,10 ~, 10 ~, 10 ~, iO ~, 11 ~, 11 ~ alle
Lungeby, Gelstedsamtalleparceller,derefter 1. april 1995 erudstykket/ud-
stykkesfra de nævnteejendomme.

2.2 Lokalpianområdeter beliggendei landzoneog overføresmed denendelige
vedtagelseaf lokaiplanentil byzone.

§3
Områdetsanvendelse

• 3.1 Området opdeles i delområde 1, 2, og 3 j.f. kortbilag nr. 1 og 2.
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3.2 For områdei gælderat

Områdetudlæggestil boligformålog til enkelteoffentlige formål til betjening
al boligområdet.
Der måendvidereetableresmindrebutikker til områdetsdagligeforsyning,
samtnærmereangivneerhvervstyper,derkanindpassesi områdetudengene-
virkningeri forhold til omgivelserne.

Kommunalbestyrelsenkan tillade etableretvirksomheder,(herundermindre
produktions-ogværkstedsvirksomhedog forretningsvirksomhed)indpasseti
eksisterendebygninger,nårdissevirksomhederikke forårsager støj, trafik ei-
ler andregener,som overskriderdetnormalefor etblandetbolig- og er-
hvervsområde(vedr. støjgrænsersenote*).

Endvideregælderfølgendebestemmelser:
- virksomheden skal drivesaf den, der bebor den pågældende ejendom.
- ejendommens karakter af beboelsesejendom må ikke forandresog områdets
karaktersomboligområdemåikke brydes.
- virksomhedenmåikke medførebehovfor parkering,derikke erpladstil på
denpågældendeejendom.
-lovligt eksisterendeerhvervsbebyggelsekantillades genopførtf.eks. efter
brand.

3.3 For område 2 og 3 gælder at
Området måkun anvendes til boligformål.
Kommunalbestyrelsenkan tillade, at derpå ejendommendrivesen sådanvirk-
somhed,som almindeligviskan udføresi beboelsesområderunderforudsæt-
ning af,
- at virksomhedendrivesaf den,derbebordenpågældendeejendom.
- at virksomhedenefterkommunalbestyrelsensskøndrivespåen sådanmåde,
at virksomhedenikke medførerulempefor de omboendeog ejendommenska-
rakteral beboelsesejedomikke forandres(herundervedskiltning eller lignende
- at områdetskaraktersomboligområdeikke brydes.
- at virksomhedenikke medførerbehovfor parkering,derikke erpladstil på
denpågældendeejendom(vedr. støjgrænsersenote*).

3.4 Indenfor lokalpianområdetsom helhedkan opføresen transformerstationtil
kvarteretsforsyning, nårdenikke harmereend 10 m2 bebyggetarealog ikke
givesenhøjdeaf mereend2 m over terræn,og nårdenudformesi overens-
stemmelsemed den øvrigebebyggelse.

3.5 Da lokalpianområdetligger inden for et særligtsårbartdrikkevandsområde,
samtindenforbeskyttelsesområdernetil Lunghøj og GelstedVandværkers
indvindingsboringer,skal nyetekniskeanlæg(som f.eksspildevandsiedninger)
placeresog indrettes,sådetsikres,at grundvandetikke udsættesfor forure-
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*NO’fl~

ningsrisiko.De til enhvertid gældendevejledendeafstandskravherfor skal
sikresopfyldt.

(De aktueltgældendeafstandskravfindes i DanskIngeniørforeningsnormer
samti Miljøministeriets bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Vedr.
nugældende afstandskravi henhold til Dansk Ingeniørforenings norm, DS 442
se note #)

I miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er fastsatfølgende,vejledendestøjgræn-
ser for områder medblandet bolig- og erhvervsbebyggelse.Dissestøjgrænser
anvendes normalt også for enkeltbeboelser,beliggendei landzone:

mandag-fredag

lørdag

lørdag

søn-og helligdage

aften

nat

= 55 dB(A)

= 55 dB(A)

= 45 dB(A)

= 45dB(A)

kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 45 dB(A)

kl. 22.00-O7.00:Lr(O,5) =40dB(A)

Grænsende op til lokalplanområdet er beliggende i boligområde (område L.2.8
i kommuneplanen). De vejledende støjgrænser for virksomheders støjbelastning
al detteområderog delområde2 og 3 er følgende:

# NOTE

mandag-fredag

lørdag

lørdag

søn-oghelligdage

aften

nat

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 45 dB(A)

kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 45 dB(A)

kl. 14.00-18.00:Lr(4) = 40 dB(A)

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 4OdB(A)

kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 4OdB(A)

kl. 22.00-O7.00:Lr(O,5) 35 dB(A)

DanskIngeniørforeningsnorm for fællesvandforsyningsanlægDS 442angiver
følgendevejledendeminimumsaftande(vandretmålt) mellemindvindingsanlæg
for fælles vandforsyningog forureningskilderm.v.

gruppe forureningskilde.terrængenstandm.v. afstand (m)

ejendomsforhold skel, medmindrebyggelinieellerservi-
tutbestemmelserkræverstørreafstand

10
.

vejanlægmv veje og parkeringsarealer 10

bebyggelse,led-
ningerogkabler

bygninger
lavspændingsluftledningereller-jordkabler
højspændingsluftledningereller - jordkabler

5
5
10

kl. 07.00-18.00:Lr(8)

kl. 07.00-14.00:Lr(7)

kl. 14.00-18.00:Lr(4)

kl. 07.00-18.00:Lr(8)

fortsættes
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gruppe forureningskilde,terrængenstandm.v. afstand(m~

topografiskeforhold grøfter,vandløbog åbnevandarealer 10

anlægfor dyrehold stalde,løbegårdeog lignendeindretninger
kreaturvandingssteder

15
15

oplagaf brugsstoffer tankeforbezinog olie, herunderpåfyldnings-
og udluftningsrør
møddingerog ajlebeholdere
gødningsoplagog åbneeller lukkede
gødningstanke
ensilagebeholdereog tankefor ensilagesaft

50

50
50

50

anlægforvandafled-
ningog klakeringmv

faskinerfor tagvand
ledningsanlægforoverfladevandog regnvand1)
ledningsanlægfordrænvandudenspildevand1)
ledningsanlægforspildevandsåfremtledningen
udføresmedtætterørog samlinger2)
hustanke(septiktanke)og samletankeforhus-
spildevand
ledningsasnlægfor spildevand,nårledningener
udførtaf drænrørellermuffeløserør
nedsivningsanlægfor vejvandog spildevand
udenWC
rensningsanlægog pumpestationerfor spildevand
sivebrøndeller-drænfor spildevandmedWC
jordbassinerfor spildevand,ogsåselvomdette
eropspædetmed regnvand
slambedefor spildevandsrensningsanlæg

tørklosetter
nedgravningaf latrin
latriner
lossepladser,slaggeoplagfra forbrændingsan-
stalterog skrotpladser

15
15
15
50

50

150

150

300
300
300

300

oplagaf affaids-
stoffer

15
30
150
300

.

begravelsespiadser kirkegårde 100

andreindvindings-
anlæg

indvindingsanlægpå naboejendomme 50
.

1) Regnvandfra bebyggelserog befæstedearealerdefineressomspildevand.Hervedtænkes
bl.a. påafledningfra størrevejarealer,hvor mulighedfor forskellig forureningertil stede.Af-
standfra udledningsstederved nedsivningfra drænellerfaskinerbørderforvurderesi hverten-
kelt tilfælde, ogbørvedvæsentligeudledningerikke sættesmindreend300m. Afløb til faski-
ner fra størrevejanlægbørikke forekommeindenfor vandindvindingsoplandet.
2) Hervedforståsledningerog brøndemv, somtilfredsstiller tæthedskravenei DanskIngeniør-
forenings:Norm forafløbsiedningeraf betonmv i jord, DS 437.
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§4
Matrikulæreforhold

4.1. Ingengrundmå udstykkesmeden mindrestørrelse,end 700 m2 til fritliggende

parcelhuse,og 400m2 til dobbelthuse.

4.2 Eventuel udstykning af byzonedelen af ejendomme med delarealer i landzone,
kankun skepå betingelseaf, at landzonedelen,såfremtdenfraskillesbygning-
erne,sammenlæggesmeden skov-eller landbrugsejendom.

4.3 Delområde2 måudstykkestil en selvstændigejendom,yderligereudstykning
måikke finde sted.

§5

vej- og stiforhold

5.1 Veje inden for området skal bevaresi deresnuværendetracé.

5.2 Langsvejeudlæggesderareal til højstammedetræer.

5.3 Der er i medføraf vejloventinglyst byggelinierog adgangsbegrænsninglangs
landevej 620,Hylkedamvej.Der kan ikke forventesmeddelttilladelsetil nye
adgangetil landevejen.

§6
Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerherundertil vejbelysning,måikke fremføressom luftledninger,
menmåaleneudføressomjordkabler.

§7

Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bebyggelsesprocentenmåikkeoverstige25 for den enkelteejendom.

7.2 Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend i V2 etage.

7.3 Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.

7.4 På matr. nr. 8 m Lungeby, Gelstedmåder kun opføresén bolig inden for
hvertdelområde.
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7.5 Nyeboligermåaf hensyntil vejtrafikstøj ikke opføresnærmereend20 m fra
vejmidteaf vej nr. 8700, Søndergadeog ldv. 620 Hylkedamvej.

7.6 Dermåikkeopføresnogenform for bebyggelsepåarealetmellem vejskelog
de i § 5 omtaltebyggelinier.

§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Ingen form for skiltning og reklamering måfinde sted uden kommunalbesty-
relsensgodkendelse.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Vedeventuelanven-
delseaf alternativenergier etableringaf solfangeredog tilladt.

§9
Ubebyggedearealer

9.i Ubebyggedearealerskal vedbeplantning,befæstelseeller lignendegiveet or-
dentligtudseende,ligesomenpassendeordenvedoplagringaf materialerog
lignendeskaloverholdes.

9.2 Oplagringmå udenfor bygningerkun findestedpådertil indrettedeog af-
skærmedearealer.

§ 10
Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse

10.1 Kommunalbestyrelsenkankræve,at ny bebyggelseikke måtagesi brug, før
tilslutning til fællesantenneanlæghar fundet sted.

10.2 Vedprojekteringafny bebyggelsei lokaiplanoprådetskalderrettesforespørg-
sel til Ejby Kommunevedrørendeeventueltilslutning til et kollektivt varmefor-
syningssystem.Der er forbud mod elopvarmningaf såvelny som eksisterende
bebyggelseindenfor kollektive varmeforsyningsområder.
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§11
Eventuellemyndighedstilladelser

11.1 Lokalpianensvirkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationerfra
andremyndighederendkommunalbestyrelsen(for vejanlæg- politietssam-
tykke).

i 1.2 Byggearbejdermåikke påbegyndesfør kommunalbestyrelsenharmeddelttilla-
delsei henholdtil byggeloven.

11.3 Virksomhedermå ikke etableresindenfor områdetfør kommunalbestyrelsen
harmeddelttilladelsehertil. Tilladelse til etableringaf virksomhedkangøres
betingetaf dokumentationfor, at virksomhedenikke vil medføregenersom
overskriderdet normalefor et boligområde/blandetbolig- og erhvervsområde.

ii .4 En del af lokaiplanområdeter omfattetaf naturfredningslovensskovbyggelinie.
(300m).
Byggeriindenfor detteområdekræverderfortilladelsefra Fredningsnævnet,
medmindreSkov- og naturstyrelsenophæverskovbyggelinien(fremsendestil
Skov- og Naturstyrelseni særskiltsag).

11.5 Ophævelseaf landbrugspligt,ændretanvendelsesamtudstykningaf land-
brugsejendomforudsættertilladelsefra Jordbrugskommissionen.

§ 12
Servitutter

12.i Vedrørendeservitutter,derhviler på lokaiplanområdet,henvisestil ejendom-
menesbladei tingbogen.

§13
Dispensation

13. i Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempel-
seraf lokaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at det ikke ændrerden
særligekarakteraf detområde,dersøgesskabtvedlokalplanen.

13.2 Merevæsentligeafvigelserfra lokalpianensbestemmelserkankun gennemfø-
resved tilvejebringelseafen ny lokaiplan.



§ 14
Vedtagelsespåtegning

14.1 Såledesvedtagetsom forslag, af Ejby kommunalbestyrelse,den 30. marts
1995

p.k.

Cia H
bo(gmester V

p.k.

ClasHans /
b gmesterf

14.3 Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseaf denendeligt
vedtagnelokalplan.
Dato: 27. september 1995

Tinglyst den 29. september 1995

Skov- og Naturstyrelsen har mod brev af 4. oktober 1995 ophævet
naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie inden for lokaiplanom-
rådet.

//%~~~
/JdgenR. Knudsen

kommuneingeniør

14.2 I henholdtil § 27 i planiovenvedtagesforanståendelokalpianendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den 31. august1995

JørgenR. Knudsen
kommuneingeniør

i4.4 Tinglysning
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