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Om lokalpianen

Lokaiplanenskalværei overensstemmelsemedKommuneplanen,der igen.skalværei
overensstemmelsemedRegionpianen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden6. februar1985
(Kommuneplan84).
En kommuneplaner ikkejuridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetlokaiplaner juridiskbindendefor lodsejerne.
Selokaiplanensretsvirkningerpå side3.

Indholdetaf lokalpianforslaget.
LokalpianenomfatteretområdebeliggendemellemTømmervej,Odensevej
(omfartsvejen)og Søndergadei Gelsted
En del af områdetanvendesi dag til landbrugsformål,menefteretableringenaf lan-
devejsforlægningenerdeleaf arealet“afskåret” fra landbrugsejendommeog hænger
naturligt sammenmed deteksisterendeerhvervsområdederer dækketaf lokaiplannr.
10.
Nærværendelokaiplan udviderdeteksisterendeerhvervsområdeog erstatterlokalpian
nr. 10.

Lokaiplanenindeholderbestemmelserom, at dendel af områdetsomer beliggendei
landzoneoverførestil byzone.

Forholdettil andenplanlægningfor området

.

Regionpianen.
I Regionplan1993-2005liggerområdeti “kanten” af skraveringfor sammenhængende
naturområde.

Kommuneplanen.

Delaf områdeter medtageti Kommuneplan84 og Rammedela’jourført 1993 hvor
områdeterbenævntL.2.7. Heleområdeter medtageti tillægnr. 42 til Kommuneplan
84, hvorområdeter benævntE.2.2.Kommuneplantillægnr.’ 42 gørestil genstandfor
behandlingog offentliggørelsesideløbendemedlokaiplanG 86.

Områdenr. E.2.2
a. Områdetoverførestil byzone.

b. Områdetudlæggestil lokaleerhvervsformål.Der måendvidereetableresservice-
og forretningsvisrksomhed,somhar tilknytning til depågældendeerhverv,eller
somefterkommunalbestyrelsensskønnaturligt finderpladsi området(dogikke
handelmed dagligvarer).
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c. Der måikke opføresnogenbolig indenfor delområde2.

d. Højst 50 % af denenkelteejendomsgrundarealmåbebygges.

e. Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn

f. En lokaiplan for områdetskalindeholdeen støjredegørelse.

Spildevandspian.
Områdeter delvismedtageti kommunens§ 21-plan(spildevandspian).Denresterende
del afområdetmedtagesved revisionaf spildevandsplanen.
Spildevandfra ejendommeindenfor områdetskal førestil GelstedRenseanlæg.

Vandforsyning.
Områdetforsynesaf GelstedVandværksomerbeliggendeindenfor området(j)å
matr. nr. 6 ~jnLungeby, Gelsted).

Varmeforsyning.
Delaf områdeter omfattetaf varmeplanen,hvordetdelserudlagttil fjernvarmefor-
syning delstil naturgasforsyning.
Dendel af områdetsomi varnieplanenerbeliggendei detåbneland forventesnatur-
gasforsynet.

Lokalplanensforhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven(By- og landzoneloven).
Lokalplanområdetligger delvis i landzoneog overførestil byzonevedlokalplanens
ikrafttræden.
Seafsnittetom lokalpianensretsvirkninger.

Landbrugsloven.
Lokaiplanenomfatter del af matr. nr 10 ~Gelstedby, Gelstedog del af matr. nr 6 kn
Lungeby, Gelstedsomer landbrugsejendomme.
Ophævelseaf landbrugspligten,ændringaf nuværendeanvendelse,udstykningm.v.
forudsættertilladelsefra Jordbrugskommissibnen,som i medføraf landbrugsiovens§
4 kan stille betingelser.
Endvidereer mali. nr. 9 a Gelstedby, Gelstedregistreretsomen landbrugsejendom.
Arealetaf denneejendom,somer omfattetafdennelokaiplaner dogi forbindelse
medekspropriationenden16.juni 1993 til omfartsvejen(ved KommissariusvedSta-
tensEkspropriationerpåøerene)overdragettil Ejby kommune.Landbrugspligten
forventesophæveti forbindelsemedde matrikulæreberigtigelseri forbindelseher-
med.
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Andenlovgivning.
Lokalpianensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politietssamtykke).

MuseetFynsOldtid harregistreretfortidsminder/bopladsområderi umiddelbarnærhed
af lokalpianområdetog deter sandsynligtat pladsernestrækkersig ind overdelom-
råde2.
Sådannefortidsmindervil, i detomfangdeer truedeafjordarbejdero.l., væreomfat-
tetaf Museumslovens§ 26 (lov, nr. 291af 6. juni 1984). Detvil derforværepåkræ-
vet, at de pågældendeobjekterunderkastesen arkæologiskundersøgelse.Deter he-
sigtsmæssigtat sådanneundersøgelsergennemføresfør byggemodningog byggeripå-
begyndes.

Støjforhold.

Virksomhedsst~j.
I en afstandaf 0-120m fra lokaiplanområdeter beliggende3 boligområderog et
centerområde(B.2.3, B.2.4,B.2.6 og C.2.2 i Kommuneplan84). De vejledendest~j-
grænserfor virksomhedersst~jbelastningaf disseområderer fra 35-45 dB(A) for bo-
ligområderneog 40-55dB(A) for centerområdet(eftertidspunktetpådøgnetm.v). De
vejledendestøjgrænserfor virksomhedersstøjbelastningaf boligerindenfor lokal-
planområdeter somfor centerområdet.

Indenfor delområdei erbeliggendeen del eksisterendevirksomhedersåsomf.eks:
lager, udstillingslokaler,garagefor busser,snedkerværksted,fjernvarmecentral,auto-
værkstedog tømmerhandel.Virksomhedernetilses og behandlesefteranvisningernei
Miljøloven. Der er ikke kendskabtil virksomhederindenfor området,somikke over-
holderde gældenderegler.
Derpågårforøjeblikketen kap. 5 godkendelsesprocedurefor enenkeltvirksomhed
indenfor området.

Lokalpianområdetudlæggestil lettereindustri-, værksteds,entreprenørog oplagsvirk-
somhedog detkrævesendvidere,at derikke måudøvesvirksomhed,somgiver an-
ledning til bl.a. væsentligestøjgener.
Det kanværehensynettil boligområderog ikke de gældendestøjgrænserindenfor
delområdet,somafgørhvormegetdenenkeltevirksomhedmåst~je.

Detvurderesatde vejledendestøjgrænserfor virksomhedersstøjbelastningaf de nær-
liggendeeksisterendeboligområderog for delområdei kanoverholdes,ogsånårom-
rådeter fuldt udbygget.

Vejtrafikstøj.
PåOdensevej,ldv. 620i lokalpianområdetsvestligegrænseer årsdøgntrafikkenmak-
simalt 1300efteroplysningerfra FynsAmt, vejvæsenet.
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I henholdtil Vejdirektoratetsberegningsmodelfor vejtrafikstøjer detækvivalente
støjniveaufra vejtrafikken55 dB(A) i en afstandaf 25 m fra vejmidten.Delområdei
er beliggendeudenfordenneafstand.

Støj fra jernbane.
En mindredelaf delområdei er beliggendenærmereend350 m fra Odense-Frederi-
cia banenog kanpå baggrundherafforventes,at værebelastetmedet støjniveaupå
over 60 dB(A), jf. fig 3.2.1 i Regionpianen.

Affald sdepotloven.
Der er ikke kendskabtil mulige affaldsdepoterindenfor området.
Hvis derunderbygge-eller jordarbejderindenfor lokaiplanområdetkonstatereset de-
poteller en forureningafjorden,skalarbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20.
Arealetregistreressom affaldsdepot.Det fremgåraf bemærkningernei affaldsdepot-
loven, at enhverderopdageretdepotelleren forureningafjorden, skalunderrette
kommunalbestyrelsenherom.Etarealderer registreretsomaffaldsdepot,måikke be-
byggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindredepotetfrigives af FynsAmt til
detpågældendeformål.

Lokalpianensretsvirkninger.
Ifølge planlovens§ 18 måderikke retligt eller faktisk etableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokaiplan.Dennebestemmelsefastslår,at enlokalpianerbin-
dendefor den/deejendomme,derliggerindenfor planensområde.

Lokalpianensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

Forhold etableretfør lokalpianen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,som er etableretfør offentlig-
gørelsenaf lokalplanforslagetog somikke er i overensstemmelsemeddenne,kan
fortsættessomhidtil. En lokalplanmedførerikke en “handlepligt” til atændrelovligt,
beståendeforholdi overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændrede eksisterendeforhold.

Forholdetableretefterlokalpianen
Et byggerieller ændretanvendelseaf en ejendom,deretableresefterat lokalpianens
retsvirkningerer indtrådtskalværei overensstemmelsermedplanen.Efter § i8 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkander ikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks. til at gennemføreet i lokaiplanenomhandletbyggeri.

Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kalplanensbestemmelserunderforudsætningal, at detikke ændrerdensærligekarak-
teral detområde,dersøgesskabt(eller fastholdt)vedlokaiplanen.
Merevæsentligeafvigelserfra lokalpianenkankungennemføresved tilvejebringelse
af en ny lokaiplan.



6

Lokaiplanforslagetindeholderi § 2, stk 2.2 bemærkningom, at detpå vedhæftede
kortbilag nr. 1 afgrænsedeområdeoverførestil byzone.Retsvirkningerneheraffrem-
gårbl.a. al lov om frigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelsenr. 549 al9.
juli i991).
Lov om tilbudspligt (lov nr. 328af 18. juni 1969)er ophævetvedplanlovensikraft-
træden.

Oplysninger om fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenaf denneiokalplan er sketden28.juni 1995 viaannoncei Tors-
dagsavisen
Samtidigmed offentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,derer omfattetal planen,og lejernei og brugerneal disse
ejendomme,

2. ejerneal ejendommeudenfor planensgybdighedsområderog lejernei ogbru-
gerneal sådanneejendommei denudstrækning,hvorplanenefterkommunal-
bestyrelsensskønharvæsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemedlokalt tilhørsforhold,somoverfor kommunalbe-
styrelsenharfremsatskriftlig anmodningom at blive holdt underrettetom for-
slagettil bokalpianer,

4. Miljøministeriet samtdestatsligemyndigheder,for hvemplanenharsærligin-
teresse.

Ved offentliggørelsenden harborgerne8 ugertil at kommemedindsigelsereller
eventueltselvlaveandetforslag.Fristenudløberaltsåden23. august1995.

Når fristenpåde8 ugerergået,skalkommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
lokalpianen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
med i dennebehandling.Er derikke indkommetindsigelser,kankommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis derrettidigter fremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefterudløbetal indsigelsesfristen.

Endelig vedtagelse.

Ved denendeligevedtagelseal planenkankommunalbestyrelsenforetageændringer
al detoffentliggjorteforslag, somfølgeal fremkomneindsigelserellerændringsfor-
slag.
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Hvis en ændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandre
enddem,dervedindsigelseeller ændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get, kan kommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før depågæl-
dendeer underrettetom ændringenog har fået lejlighed til at fremsættebemærkninger
til spørgsmåletindenenaf kommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreelt foreliggeret nyt forslag,kankommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelsealplanenikke ske, før detændredeforslaghar
væretoffentliggjort påny.
Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseallokalpianenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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Lokalplan G 86
For et erhvervsområdemellemTømmervej og Værkstedsvej i Gelsted.

I henholdtil planloven(lov nr. 746af i6. augusti994) fastsætteshervedfølgendebe-
stemmelserfor det i § 2, stk i nævnteområde.

§1

Lokalpianensformål

Lokaiplanensformål er bl.a.:

1.1 at udlæggeet områdei tilknytning til eksisterendeerhvervsområdetil erhvervs-
formål.

1.2 at overføreen del al områdettil byzone.

§2
Område og zonestatus

2. i Lokalpianenalgrænsessomvist på kortbilaget og omfatter mali. nr. 6 bin, 6
b~,6 ~, 3i f, 31 i, 3i 1, 31 j~,31 ~, 31 ~ og delal 6 ~ og 6 ~ alle Lunge
by, Gelsted, samt 101, 10 ~g, 10 ~, 10 ~, 10 ~ 10 ~, 10 ~, 10 ~ 10 ~iç
og del al mali. nr. 9 ~, 10 ~, 10 f, 10 h, iO ~y, 10 çg Gelsted by, Gelsted
samtalle parceller,derefterden 1. april 1994er udstykket/udstykkesfra de
nævnteejendomme.

2.2 Lokalpianområdetopdelesi delområdernei og 2, somvistpåkortbilagnr. 2.

2.2 Delal lokalpianområdeterbeliggendei landzoneog overføresved offentliggø-

relsenal denendeligtvedtagneloicalpian til byzone.

§3
Områdetsanvendelse

3.1 Områdetmåkun anvendestil erhvervsformål.Der måkun opføreseller indret-
tesbebyggelseeller udføreserhvervsom følgende:
Lettereindustri-,værkstedsvirksomhed,samtentreprenør-og oplagsvirksom-
hed.
Der måikice indenfor områdetudøvesvirksomhed,hvortil deral hensyntil
forebyggelseal forureningmåstilles betydeligeafstandskravellerandresær-
lige beliggenhedskrav,jf. Miljøbeskyttelseslovenskap. 5, herundervirksom-
hedsom giver anledningtil væsentligestøj- luftforurenings-eller lugtgener,og
somderforbørplaceresi betydeligafstandfra forureningsfølsommearealan-
vendelser.
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3.2 Områdetmåendvidereanvendestil forretningsvirksomhedsom har tilknytning
til de pågældendeerhverv,eller somefterkommunalbestyrelsensskønnaturligt
finder plads i området.Der mådogikke indenfor områdetdriveshandelmed
dagligvarer.

3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade at derpåhverejendomindenfordelområdei
opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver,
bestyrer, portner eller andenpersonmedlignendetilknytning til virksomhe-
den.

3.4 Der måikke opføreseller indrettesboligerindenfor delområde2.

3.5 Virksomhederindenfor områdetskaloverholdede vejledendestøjgrænserfor
støjpåvirkningal omgivelsernejvf. Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/i984 * (se
note).

3.6 Inden for lokalpianområdetsomhelhedkanopføresen transformerstationtil
områdetsforsyning, nårdenilcke harmereend10 m2 bebyggetarealog ikke
givesenhøjdeal mereend2 m over terræn,og nårdenudformesi overens-
stemmelsemed denøvrigebebyggelse.

3.7 Da lokalpianområdetligger indenfor et særligtsårbartdriklcevandsområde,
samtindenforbeskyttelsesområdettil GelstedVandværksindvindingsboringer,
skalnyetekniskeanlæg(som f.eksspildevandsiedninger)placeresog indrettes,
sådet sikres,atgrundvandetilclce udsættesfor forureningsrisiko.De til enhver
tid gældendevejledendeafstandskravherforskal sikresopfyldt.

(Deaktueltgældendeafstandskravfmdesi DanskIngeniørforeningsnormer
samti Miljøministerietsbekendtgørelser,cirkulærerog vejledninger.Vedr.
afstandskravi henholdtil DanskIngeniørforeningsnorm, DS 442 senote#)

*NOTFE
I miljøstyrelsensvejledningnr. 5/i984er fastsatfølgende,vejledendestøjgræn-
serfor områdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.Delområde1.

mandag-fredag kl. 07.00-18.00:~-~(8) = 55 dB(A)

lørdag kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 55 dB(A)

lørdag kl. 14.00-18.00:Lr(4) = 45 dB(A)

søn-og helligdage kl. 07.00-18.00:‘-r(S) = 45 dB(A)
aften kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 45 dB(A)

nat kl. 22.OO-O7.OO:L~(0,5)=40 dB(A)

I miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984er fastsatfølgende,vejledendestøjgræn-
serfor erhvervs-og industriområdermedforbudmod generendevirksomhed.
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Delområde2.

mandag-fredag

lørdag

lørdag
søn-og helligdage

aften

nat

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 60 dB(A)

kl. 07.00-14.00: Lr(7)

kl. 14.00-18.00: Lr(4)

kl. 07.00-18.00:Lr(8)

= 60 dB(A)

= 60 dB(A)

= 60 dB(A)

kl. 18.00-22.00: Lr(1) = 60 dB(A)

kl. 22.00-O7.00:Lr(0,5) = 60 dB(A)’

Grænsendeop til lokaiplanområdeter beliggende3 boligområder(område
B.2.3, B.2.4 og B.2.6i kommuneplanen).Devejledendestøjgrænserfor virk-
somhedersstøjbelastningal disseområderer følgende:

#NOTE

mandag-fredag

lørdag

lørdag

søn-og helligdage

aften

nat

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

kl. 07.00-14.00:L~.(
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)

DanskIngeniørforeningsnormfor fællesvandforsyningsanlægDS 442angiver
følgendevejledendeminimumsaftande(vandretmålt) mellemindvindingsanlæg
for fællesvandforsyningog forureningskilderm.v.

gruppe forureningskilde,terrængenstandm.v. afstand (m)

ejendom.sforhold skel, medmindrebyggelinieellerservi-
tutbestemmelserkræverstørreafstand

10
.

vejanlægmv vejeo~parkeringsarealer 10

bebyggelse,led-
ninger og kabler

bygninger
lavspændingsluftledningereller - jordkabler
højspændingsluftledningereller -jordkabler

5
5
10

topografiske forhold grøfter, vandløb og åbnevandarealer 10

anlægfor dyrehold stalde, løbegårdeog lignende indretninger
kreaturvandingssteder

15
15

oplag af brugsstoffer tankefor bezin og olie, herunder påfyldnings-
og udluftningsrør
møddingerog ajlebeholdere
gødningsoplagog åbneeller lukkede
gødningstanke
ensilagebeholdereog tankefor ensilagesaft

50

50
50

50
foilsætres
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grunne forurenin~skilde.terræn~enstandm.v. afstand(m~

anlægfor vandafled-
ningog klakeringmv

faskinerfor tagvand
ledningsanlægfor overfladevand og regnvand 1)
ledningsanlægfor drænvand udenspildevand1)
ledningsanlægfor spildevand såfremt ledningen
udføres medtætte rør og samlinger2)
hustanke(septiktanke) og samletankefor hus-
spildevand -

ledningsasnlægfor spildevand, nårledningen er
udført af drænrør eller muffeløserør
nedsivningsanlægfor vejvand og spildevand
udenWC
rensningsanlægog pumpestationer for spildevand
sivebrøndeller-drænfor spildevand medWC

jordbassiner for spildevand, også selv omdette
eropspædetmed regnvand
slamhede for c1A~nrcft~,i1~iT

1) Regnvandfra bebyggelserog befæstedearealer defineressomspildevand.Hervedtænkes
bl.a. på afledning fra størrevejarealer, hvor mulighed for forskellig forurening er til stede. Af-
stand fra udledningsstederved nedsivning fra dræn eller faskiner børderfor vurderes i hvert en-
kelt tilfælde, og bør vedvæsentligeudledninger ikke sættesmindre end300m. Afløb til faski-
ner fra størrevejanlæg børikke forekommeinden for vandindvindingsoplandet.
2) Herved forstås ledninger og brønde mv, somtilfredsstiller tæthedskravenei Dansk Ingeniør-
forenings: Norm for afløbsledningeraf betonmv i jord, DS 437.

§4
Matrikulæreforhold

4.1. Udstykning al områdetvil skeløbende,afhængigtal de enkeltevirksomheders
arealbehov~

§5
vej- og stiforhold

15
15
15
50

50

150

150

300
300
300

tørklosetter
nedgravning aflatrin
latriner
lossepladser,slaggeoplagfra forbrændingsan-
stalter og skrotpladser

300

oplag af affalds-
stoffer

15
30

150
300

.

begravelsespiadser kirkegårde 100

andre indvindings-
anlæg

indvindingsanlægpå naboejendomme 50
.
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5.1 Områdetvejbetjenesal Værkstedsvejog adgangsvejmedtilslutning til Værk-
stedsvej.
Der måendvidereetableresdepåkortbilagnr. 2 visteadgangetil Tømmervej.

5.2 Der udlæggesarealtil følgendenyevej meden beliggenhedi princippetsom

vistpåkortbilagnr. 2:

Vejena-b ienbreddeafl2m.

5.3 Der er i medfør al vejlovgivningen fastsatbyggelinierog særligeadgangsbe-
stemmelserlangslandevej nr. 620. Der kanikke forventesmeddelttilladelse
til adgangetil ldv. 620.

§6
Ledningsanlæg

6. i El-ledningerherundertil vejbelysning,måikke fremføressomluftledninger,
men måaleneudføressomjordkabler.

§7

Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bygningernesrumfangmåikke overstige3 m3 pr. m2 grundareal,og detbe-
byggedearealmåikke overstige50 % al grundarealet.Rumfangetberegnesal
dendelalbygningensomer overfærdigtterræn,herunderevt, kviste, frem-
spring, skorstenem.v.

7.2 Intetpunktal en bygningsydervægeller tagfiademåværehævetmereend8,5
m over terræn.Skorsteneog mindrebygningsdelekandogopføresi en større
højdeendangivet.

§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Ingenform for skiltning og reklameringmå fmdestedudenkommunalbesty-
relsenstilladelsei hvertenkelttilfælde.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Ved eventuelanven-
delseal alternativenergier etableringal solfangeredogtilladt.
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8.3 Til udvendigebygningssidersamttagpladermåikke anvendesmateriale,som
efterkommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

§9
Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealerskalved beplantning,befæstelseeller lignendegive et or-
dentligtudseende,ligesomen passendeordenvedoplagringaf materialerog
lignendeskaloverholdes.

9.2 Oplagringmåudenfor bygningerkun findestedpå dertil indrettedeog al-
skærmedearealer.

§10
Forudsætningerfor ibrugtagenalny bebyggelse

10.1 Ved projekteringal ny bebyggelsei lokaiplanoprådetskalderrettesforespørg-
sel til Ejby Kommunevedrørendeeventueltilslutning til et kollektivt varmefor-
syningssystem.Der er forbud modelopvarmningal såvelny someksisterende
bebyggelseindenfor kollektive varmeforsyningsområder.

§ ii
Eventuellemyndighedstilladelser

11.1 Lokalpianensvirkeliggørelseerafhængigal tilladelsereller dispensationerfra
andremyndighederendkommunalbestyrelsen(for vejanlæg- politietssam-
tykke).

11.2 Byggearbejdermåikke påbegyndesførkommunalbestyrelsenharmeddelttilla-
delsei henholdtil byggeloven.

11.3 Virksomhedermå ikke etableresindenfor områdetfør kommunalbestyrelsen
harmeddelttilladelsehertil. Tilladelsetil etableringalvirksomhedkangøres
betingetal dokumentationfor, at virksomhedenildcevil medføregener,som
overskriderdetnormalefor etblandetbolig- og erhvervsområde/erhvervsom-
råde,ligesomdervil kunnefastsættessærligevilkår.

11.4 Der måikke opføresboligernærmereend350m fra jernbanen,medmindredet
kandokumenteres,at støjniveauetikke overstiger60 dB(A).

11.5 Ophævelseal landbrugspligt,ændretanvendelsesamtudstykningalland-
brugsejendomforudsættertilladelsefra Jordbrugskommissionen.
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11.6 MuseetFynsOldtid skal påbaggrundal formodningom fortidsminderoplyses
om tidspunktfor igangsætningafterrænregulering/byggeriindenfor delom-
råde2.

§ 12
Ophævelseaf ældrelokalpian

12.1 Denal kommunalbestyrelsenden28. juni 1979offentliggjortelokaiplan nr. 10
ophæves.

§ 13
Servitutter

13.1 Vedrørendeservitutter,derhviler på loicaiplanområdet,henvisestil ejendom-
menesbladei tingbogen.

§ 14
Dispensation

14.1 Kommunalbestyrelsenkanmeddeledispensationtil mindrevæsentligelempel-
seral lokalpianensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerden
særligekarakteraf detområde,dersøgesskabtvedlokaiplanen.

14.2 Merevæsentligeafvigelserfra lokaiplanensbestemmelserkankun gennemfø-
resved tilvejebringelseaf en ny lokalpian.



§ iS
Vedtagelsespåtegning

15.1 Såledesvedtagetsom forslag,alEjby kommunalbestyrelse,den27. april 1995

/
b gmeste

15.2 I henholdtil § 27 i planlovenvedtagesforanståendelokalplanendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den 26. oktober1995

p.j9v~

J~.
b7»~-~

C4~.isH~E~a i’ JørgenR. Knudsen
l~brgmest~ kommuneingeniør

15.3 Datofor kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse al denendeligt
vedtagnelokaiplan.
Dato: 8. november1995

15.4 Tinglysning

15.5 Tinglyst den 9. november 1995

ørgenR. Knudsen
kommuneingeniør
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Signafur:
Lokt~IpIangrænse
Detomr~idegrænse

~ Overkørse~
X Ca. vandværksborïng

— — Gasledning

Kortbilag nr. 2
Lokolpion nr. G
Erhvervsområd~
Temmervej og

Lunge By, Gelste
Gelsted By, Cels/ted

~IIem
edsvej


