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REDEGØRELSE

Hvacier eniokal2ian?

En lokalpian er en plan for reguleringen af anvendelse og udform-

ning m.v. af det område, lokaiplanen omfatter.

Ifølge lov om kommuneplanlægning kan kommunalbestyrelsen tilveje-

bringe lokalpianer, når det er nødvendigt for at sikre kommunepla—

nens virkeliggørelse, eller når der skal gennemføres større uastyk—

finger eller større bygge— eller anlægsarbejder.

Lokaiplanen skal udformes inden for de rammer for lokalplanlægnin—

gen, som kommuneplanen indeholder og, indtil kommuneplanen er ud-

arbejdet, inden for de såkaldte § 15—rammer, der er en midlertidig

og oversigtlig planlægning.

Lokaiplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er først og fremmest at skabe mulighed for

at indrette Holmegården stuehus (bygning nr. 2 på kortbilaget) til

10 ungdomsboliger. Fyns Amtskommune har den 29. august 1983 meadelt

afslag efter § 9 (jfr. §~ 7 og 8) i lov om by— og landzoner på an-

søgningen om inaretning at ungdomsboliger, fordi det blev anset for

at være i strid mea zonelovens planlægningsmæssige formål at etable-

re nye boliger i landzone umiddelbart uden for planlagte områder.

Derfor er denne lokalplari og et tillæg til § 15—rammerne blevet ud-

arbejdet.

Den 18. november 1983 meddelte Fyns Amtskommune tilladelse til ænd-

ret anvendelse at det areal og de bygninger, som skal bruges til

genbrugscenter (bygning nr. i pa kortbilaget). Genbrugscenterets

område er medtaget i lokalpianområdet, da dette udgør et naturligt

hele.

Lokalpianområdet kaldes derfor et bolig— og erhvervsområde.
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Gennem lokalplanens bestemmelser søges omfanget af eventuel frem-

tidig bebyggelse reguleret ved angivelse at bebyggelsesprocent m.v.

og ved angivelse at arealer, der ikke må bebygges.

Fremtidigt nyt boligbyggeri er reduceret til en eventuel bestyrer—

bolig for virksomheden pà parcel 2 (jfr. kortbilaget).

Lokalplanens_forhold til den øv rise ~ianlæ~ning/lovg~ivni~

Området er omfattet at Ejby kommunes spildevandsplan og er tilslut-

tet Gelsted kloak syd.

Området er ikke medtaget i Ejby kommunes bygningsvedtægt (1975),

dispositionsplan for Gelsted—området (1977) og § 15—rammer (1977).

I tillæg nr. 23 til § 15—rammerne er området benævnt område 19.1

(bolig— og erhvervsområde).

Tillægget har følgende planlægningsmæssige indhold:

“En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre:

a. at området overføres til byzone,

b. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og erhvervstor—

mål såsom lettere inaustri, lager— og værkstecisvirksomhea,

herunder service— og torretningsvirksomhed,

c. at der inden for området højst m~nyopføres én bolig i tiden

efter dette tillægs godkendelse,

d. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30%

e. at bebyggelsen ikke opføres med mere end i 1/2 etage, og at byg—

ningshøjden ikke overstiger 8,5 m,

t. at der kun opføres/indrettes virksomheder, som ikke medfører

særlige gener i form at forurening”.
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Til tillæg nr. 23 hører følgende kortbilag:

r

da

Korthilag til

PILLÆ~ML $3

til

ejby koinu~un~z~ ~5~ran~,r,
Lt3NG1~Bl, (iBLSTFID,

_______ ~ l~ o~rå~eL~

i e~keltom~cj~r

l?.lo~83

Regionpian 80 for Fyns amt åbner mulighed for, at der i rimeligt

omfang udlægges arealer til udvidelser af eksisterende virksomhe-

der uden for de arealer, der er udpeget Som Placeringsmulighed for

regionale erhverv.

Det er et sådant udlæg, som tillæg nr. 23 til § iS—rammerne samt

denne lokalpian foretager.

~3olig- o~~rhverv~ornr~d~,

iJ:½zone
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I overensstemmelse med regionspianens § 2 stk. 9 skal det her næv-

nes, at de 2 grunde som lokalplanen omfatter, i areal overstiger

3.500 m2 og at de derfor kun kan erhverves og udnyttes første gang

at virksomheder, der er etableret inden datoen for S 15—rammetil—

læggets vedtagelse (= den 8. februar 1984).

Lokalplanfors~et~_~~tidige retsvirkninger:

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må

de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en

måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder

efter kommuneplanlovens § 22 et midlertidigt forbud mod udstykning,

bebyggelse og ændring at anvendelse.

Den eksisterende lovlige anvendelse at ejendommene kan fortsætte

som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets

offentliggørelse 15/3 1984 og indtil forslaget er endeligt vedtaget

af kommunalbestyrelse, dog ikke længere end til 15/3 1985.

Fristen ffremsætteisea~e]~~ændringsforslag

I overenstemmelse med kommuneplanlovens § 24, har kommunalbestyrel-

sen fastsat en frist på mindst 2 måneder for fremsættelse at indsi-

gelser mod eller ændringsforslag til lokalpianforslaget.

Sådanne indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hæn-

de senest den 15/5 1984.

Når fristen er udløbet, skal kommunalbestyrelsen igen behandle for-

slaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller

ændringsforslag, bliver taget med i denne behandling.

Er der ikke kommet indsigelser kan kommunalbestyrelsen vedtage

forslaget endeligt.

Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag,

kan vedtagelsen tidligst ske en måned efter udløbet at indsigelses—

fristen.
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Lokaiplanens retsvirknin~er

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse

at lokalplanen må ejendomme, der er omfattet at planen, ifølge

kommuneplanlovens S 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anven-

des i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som

hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i •sig selv krav om etable-

ring at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige

lempelser at lokalplanens bestemmelser under forudsætning at at det

ikke ændrer den særlige karakter at det område, der søges skabt (el-

ler fastholdt) ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved

tilvejebringelse at en ny lokalplan.
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LOKALPLAN NR. 38

I henhold til kominuneplanloven (lov nr. 287 at 26. juni 1975) fast-

sættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 stk. i nævnte om-

råde:

§1

Formål

i. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at indrette Hol—

megårdens stuehus til ungdomsboliger og iøvrigt at udnytte om-

rådet til erhvervsvirksomhed.

§2

Område og zonestatus

1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter

matr. nr. 6 a Lunge by, Gelsted, samt alle parceller, der efter

den 17. oktober 1983 udstykkes fra den nævnte ejendom.

2. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse at den vedtag-

ne lokalplan overføres det~ i stk. i nævnte område fra landzone

til byzone.

S3

Områdets anvendelse

1. I bygning nr. 2 (vist på kortbilaget) kan der indrettes boliger

til max. 10 personer (ungdomsboliger eller anden slags boliger).

2. Bygningerne nr. i og 3 kan anvendes til erhvervstormål, jfr.

stk. 3.

3. Området må iøvrigt kun anvendes til erhvervsformål, jfr. dog

stk. 5. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller

udføres erhverv som følgende:

Lettere industri, lager— og værkstedsvirksomhed (f.eks. genbrugs—

center, maskinværksted).

Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller

kun i ubetydelig grad medfører forureningsgener.
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4. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har

tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunal-

bestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Der må dog

ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller fore-

gå anden detailhandel.

5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på parcel 2 opføres el-

ler indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indeha-

ver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknyt-

ning til virksomheden.

§4

Matrikulære forhold

1. Udstykning kan foretages i overensstemmelse med den på kortbila—

get viste udstykningsplan.

2. Yderligere udstykning må herefter ikke finde sted.

§5

Ledningsanlæg

1. El—ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene

udføres som jordkabler.

2. Lokalplanområdet ligger inden for et område for individuel na—

turgasforsyning i Ejby kommunes delvarmeplan.

§6

Bebyggelsens omfang og placering

1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejenciom må ikke overstige

30%, se endvidere stk. 2.

2. Det på kortbilaget med vandret skravering viste areal, må ikke

bebygges og må ikke indgå i grundarealet ved beregningen at be—

bygge lsesprocenten.

3. Intet punkt at en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en

højde, der overstiger 8,5 m over terræn.

4. Bygninger må ikke opføres med mere end i 1/2 etage.
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§7

Bebyggelsens ydre fremtræden

1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrel-

sens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

2. Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes ma-

teriale, som efter kommunalbestyrelsen skøn virker skæmmende.

§8

Ubebyggede arealer

1. Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt uaseende, ligesom

en passende orden ved oplægning af materialer og lignende skal

overholdes.

§9

Eventuelle myndighedstilladelser

1. Genbrugsvirksomheden er omfattet at reglerne i miljøbeskyttel—

seslovens kapitel 5, og Fyns Amtskommune har den godkendende myn-

dighed. Virksomheden må derfor ikke udvides eller ændres byg-

ningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer øget

forurening, før udvidelsen eller ænaringen er godkendt af Fyns

Amtskommune.

§ 10

Vedtagelsespåtegninger

1. Såldes vedtaget at Ejby kommunalbestyrelse.

Ejby den 8 / 2 198 ~+.

Æ

borgmester J~rgen Knudsen

kommuneingeniør
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2. I henhold til § 24 i lov om kommuneplanlægniny veatages toransta—

ende lokalplan endeligt.

Ejby, den 4/6 1984.

I 1/ic I

Gunner Lorentsen

for planlægningsuavalget

3. Dato for kommunalbestyrelsens oftentlige bekendtgørelse at den

endeligt vedtagne lokalplan: 5 / 7 l98~.

4. Tinglysning:

Nærværende lokaiplan nr. 38 begæres hermed tinglyst p~det i § 2 nævnte

matr.nr. 6a Lunge by, Gelsted.

Ârup, den 17—7—1984.

land inspektør

INflFØRT DAGBOGEN

i8.[~.5’ ~9O23

RETTEN I MIDDELFART
LYST

I..

,,1

~å ør1~~enKnuasen
kommuneingeniør
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