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LOKALPLANENS REDEGØRELSE

Om hvaden lokalpian er

En lokaiplaner en kommunalplanfor reguleringenafanvendelseog udformningm.v. af det
område,som lokalplanenomfatter.

Lokaiplanerstilvejebringelseer reguleret i lov om planlægning, i det følgendebenævnt
planloven.

En lokaiplan skal tilvejebringës,før dergennemføresstørreudstykningereller størrebygge-
eller anlægsarbejderog i øvrigt, når det er. nødvendigt for at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse.

En lokaiplan må ikke stride mod kommuneplanen,.regionplanlægningeneller de såkaldte
landspiandirektiver.

Om dennelokalpians formål og indhold

A/S GelstedB.ygningsindustriblev i 1983 lokalplanlagt(ved lokalplannr. 35) i endel af det

af virksomhedenejedeområde.

Det har imidlertid vist sig, at der i dag er for lidt plads inden for lokalplannr. 35’s område

til virksomhedensaktiviteter. Det var derfor nødvendigtfor virksomhedenat anmodeEjby
kommuneom at offentliggøreet lokaiplanforslagfor inddragelseaf yderligereareal.

Formåletmed nærværendelokaiplan er at udlæggeet større areal til erhvervsformål,end
lokaiplan nr. 35 gjorde. Af praktiske grunde ophæveslokaiplan nr. 35 og erstattesaf
nærværendelokalpian for så vidt angårdet område,der er sanimenfaldendefor de to
lokalpianer.

Selv om der kun er tale om een virksomhed og dennes udvidelsesbehov,består
lokaiplanområdet af flere selvstændigematrikelnumre som selvstændigeejendomme.
Lokalpianengiver ikke mulighedfor yderligereudstykning.

Lokalplanenindeholder bestemmelserom områdetsanvendelse,bebyggelse,ubebyggede
arealer,veje,parkeringsforholdm.m.

Miljømæssige forhold vil blive reguleret ved myndighedernessagsbehandlingefter
miljøbeskyttelsesloven.

Om lokalpianens forhold til kommuneplanen

Ejby kommunes“Kommuneplan84” (endeligtvedtagetden6. februar 1985) indeholderikke
rammerfor lokalplanlægningaf nærværendelokalplan~område.Derer derfor udarbejdetet
tillæg (nr. 41) til kommuneplanenfor de arealer,der ikke var medtageti lokalplannr. 35.
Kommuneplantillæggeter udarbejdetunder tilstedeværelsenaf Fyns amts regionudvalgs
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vedtagneregionplan 1993-2005,hvis bestemmelserdet skal overholde.

Tillæggetgørestil genstandfor behandlingog offentliggørelsesideløbendemednærværende
lokalplannr. G 85.

Lokaiplannr. G 85 er i overensstemmelsemedtillæg nr. 41 til Kommuneplàn84.

Om lokalpianens forhold til regionplanlægningen

Lokaiplanområdeter ikkeomfattetafRegionplan1993-2005’snegativeafgrænsninger.Det er
derimod omfattet af regionplanensskravering for “sammenhængendenaturområde”og
“byvækstgiver trafikaleproblemer”. .

Lokaiplanområdetudgørendel afdennordligebræmmeafdetsammenhængendenaturområde
indeholdendeFaurskovBjerge (syd for landevejen).Hensynet til naturområdet er søgt
varetàgeti lokaiplanenved indførelsenaf en landevejsbyggelinie,derer mererestriktiv end

den byggelinie, der er pålagt efter vejlovgivningen,og af et skråt højdegrænseplanfra
landevejenmod nord, der er mere restriktivt end det højdegrænseplan,der~gælder. efter
byggelovgivningen.Derer desudenindført enbestemmelseom beplantningsbælte.

Trafikaleproblemervedudlæggetaf lokalpianområdettil erhvervsformålersøgtundgåetved,
at lokalpianområdetsnye landevejsoverkørselkun skal væreen indkørsel.

Derer kollektiv trafikbetjeningpå landevejen(Rute 855, timedrift).

Lokaiplanenfastlæggergrænsernefor støjpåvirkningafomgivelserne.Hermedreguleresstøjen
fra fremtidigeaktiviteter (jfr. afsnittetom,en lokalplansretsvirkning)..

Gelsted Bygningsindustri A/S har udarbejdeten støjredegørelsetil Fyns Amt og Ejby
kommune om støjen fra lokalpianområdetseksisterende aktiviteter og om~mulige
støjbegrænsendeforanstaltninger. . ..

Om lokaiplanens forhold til relevant sektorplanlægning

Spildevàndsplan:
A/S GelstedBygningsindustrisspildevandafledestil Gelstedrensningsanlæg.

Vandforsyning:
Områdetsomhelheder vandforsynetfra Lunghøjvandværk.

Om lokalplanens forhold til gældendelovgivning:

Lokalpianen indeholder i § 2.2 en bestemmelseom, at landzonearealerinden for
lokalplanområdetoverføres til byzone. Retsvirkningemeheraf fremgår bl.a. af lov om
frigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelsenr. 549 af 9. juli 1991).
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Lov om tilbudspligt (lov nr. 328 af 18. juni 1969)er ophævetved planlovensikrafttræden.

Uansetlokalpianensbestemmelsermå eksisterendeforhold ikke ændresudenindhentelseaf
fornødnetilladelsereftergældendelovgivning.

Før bebyggelseeller ændretanvendelseskal der derfor retteshenvendelse‘til Ejby kommune
for enafidaring af hvilke myndighedstilladelser,der iøvrigt skal indhentes.Nogle eksempler:

- Jordbrugskommissionenstilladelsetil ophævelseaflandbrugspligteren forudsætning
for lokalpianensvirkeliggørelsepå landbrugspligtigearealer.Derkan stilles betin-
gelseri forbindelsemedtilladelsen.

- Da.der ønskes en ændring af de eksisterendeadgangsforholdtil landevejen
Hylkedamvej,og da deri ‘medføraf lovgivningenomoffentligevejeer fastsatsærlige
adgangsbestemmelserlangs landevejen,skal tilladelse indhentesfra Fyns. amts
vejvæsen.

-. Da en del af lokalpianområdet (de nyplanlagte arealer) er omfattet af
naturbeskyttelseslovensskovbyggelinie (300 m), kræver byggeri inden for
skovbyggelinientilladelsefra Ejby kommune,medmindremiljøministerenv/ Skov-
og naturstyrelsenophæverskovbyggelinien.

Skov-og naturstyrelsen~ ansøgtomophævelseafdendelaf naturbeskyttelseslovens
skôvbyggelinie,somvedrørerlokalpianområdet.

- Bygge- eller anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenhar
meddelttilladelseefterbyggeloven.Selvomlokaiplanen(medhjemmeli byggeloven)
fraviger byggelovgivningensreglerpånogleområder,er de af byggelovgivningens
bebyggelsesregulerendebestemmelser,der ikke er ændretvednærværendelokaiplan,
fortsatgældende. .

Der~måikke skeudvidelseeller ændringbygningsmæssigteller driftsmæssigtpåen
måde,somindebærerforøgetforurening,før udvidelseneller ændringener godkendt
efter miljøbeskyttelsesloven.

- Vejanlæg,f.eks.ved ind- og udkørseltil Hylkedamvejog Ludvigsgårdevej,kræver
politiets samtykke. . -

Om fristen for fremsættelse af indsigelser / ændringsforslagog om den endelige
vedtagelsejfr. planloven

Offentliggørelsenaf forslagettil lokalpianener sket ved annoncei Torsdagsavisenden 26.
april 1995.

Kommunalbestyrelsenhar fastsaten frist på mindst8 ugerfor fremsættelseaf indsigelsermod
eller ændringsforslagtil lokalpianforslaget.
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Fristenudløberden 21. juni 1995.

Herefterskalkommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil lokalplanen,hvorborgernesevt.
indsigelser/ ændringsforslagbliver tagetmed.

Er der ikke fremsatindsigelser/ ændringsforslag,kan kommunalbestyrelsenumiddelbart
vedtageforslagetendeligt.

Er derrettidigt fremsatindsigelser/ ændringsforslag,kanvedtagelsentidligst ske4 ugerefter
udløbetaf indsigelsesfristen.

Vedtagelsen kan gøres betinget af gennemførelsenaf det nødvendige tillæg til
kommuneplanen. I forbindelse med• den endelige vedtagelse af planen kan
kommunalbestyrelsensom følge af fremkomne . indsigelser / ændrin~sfors1agforetage
ændringeraf planenefterunderretningafevt, berørteparter.Omfattendeændringerskal dog
offentliggøresigen somforslag.’ .

Umiddelbart efter den endeligevedtagelseaf lokaiplanenforetagerkommunalbestyrelsen
offentlig bekendtgørelseherom. . -

Om den endeligt vedtagnelokaiplans retsvirkning jfr. planloven

Efter den endeligt vedtagnelokalpians offentliggørelsemå der ikke retligt eller faktisk
etableresforhold i strid medplanensbestemmelser,medmindredermeddelesdispensation.

Lokalplanener såledesbindendefor de ejendomme,der ligger inden for lokalplanområdet,
‘hvilket betyder,at planensbestemmelserskal overholdesved udstykning,bebyggelse,ændret
anvendelseosv. Planenregulerersåledesfremtidigedispositioner.

Planen har derimod som hovedregel.ikke nogen betydning for en lovligt eksisterende
bebyggelseeller anvendelse,der såledeskan fortsættesomhidtil uansetlokaiplanen.Planen
indebærerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt beståendeforhold til overensstemmelse
medplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke pligt til at ændreeksisterendeforhold.

Om dispensationsmulighederjfr. planloven

Kommunalbestyrelsenkandispenserefra lokalplanensbestemmelser,hvisdispensationenikke
er i strid med.princippernei lokalplanen. . , .

Videregåendeafvigelserkankun foretagesved tilvejebringelseaf enny lokalplan.

Om klageadgangjfr. planloven

Evt, klager over kommunalbestyrelsensafgørelseri medfør af lokaiplanenbehandlesefter
reglernei kapitel 14 i planloven,hvortil derhenvises.
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LOKALPLANENS BINDENDE BESTEMMELSER

Med hjemmel i lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning(med senerelovændringer,
benævntplanloven)fastsætteshervedfølgendelokaiplanbestemmelserfor det i § 2 stk. i
nævntelokalplanområde:

§1 Formål .‘ .

1.1 Formåletmedlokaiplanener atudlæggeetområdetil størreerhvervsvirksomhed,der
ikke forårsager væsentlige gener for omgivelserne,herunder for landskabets
helhedsindtrykset fra landevejen. -

§ 2 Område,zoneforhold,landbrugspligt ‘ . . .

2.1 ‘ Lokaiplanområdetafgrænsessomvist påkortbilageneog omfattermatr. nre. 4~,5~,
i5b, ‘i5~,15~18b,~ 18~og ‘18~,Lunge by, Gelsted,samtdeleaf matr.nre.‘4h,
4j og Sysmst.Eksisterendematrikulæreforhold er vist påkortbilagnr. i.

2.2 Lokalpianområdetbeståraf 2 lodder:delområdeI nord for landevejenog delområde
II sydfor landevejensomvist på kortbilag nr. 3.

2.3 Landzonearealerindefor lokalpianområdetoverførestil byzoneved kommunalbesty-
relsensoffentligebekendtgørelseaf denendeligtvedtagnelokalplan.Sekortbilag 1.

2.4 Landbrugspligtigeer følgendematr;nre.:4h, 4i, 4~og 5y. Landbrugspligtenønskes
ophævetindenfor lokaiplanområdet. -

§ 3 Lokalpianområdets anvendelse

3.1 Områdetmå medde undtagelser,deter nævntherunder,kun anvendestil større
erhvervsvirksomhed,værkstedsvirksomhed,oplagsvirksomhedsamt dertil hørende
‘kontor-, service-og forretningsvirksomhed.

3.2 Der må kun opføresny bebyggelseeller indrettes eksisterendebebyggelsemed
henblik påanvendelsennævnti stk.1.

3.3 Dermå ikke skehandelmeddagligvarerindenfor området.

3.4 Dermå ikke opføresnogenbolig indenfor området.

3.5 Inden for delområdeII måbebyggelsenkun anvendestil de i stk. i nævnte“dertil
hørende”virksomheder.

3.6 Virksomheder inden for området skal overholde de vejledendestøjgrænserfor
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støjpåvirkningaf omgivelserne,jfr. Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984:

mandag- fredag
lørdag
lørdag
søn-og helligdage
aften
nat

kl. 07.00-18.00:
kl. 07.00-14.00:
kl. 14.00-18.00:
kl. 07.00-18.00:
kl. 18.00-22.00:
kl. 22.00-07.00:

L1~8)= 55 dB(A)
L,~7)= 55 dB(A)
L,~4)= 45 dB(A)
L,~8)= 45 dB(A)
L~~j)= 45’dB(A)
L,~0~)=40 dB(A)

§ 4 Ejendommesstørrelseog afgrænsning

Derhenvisestil kortbilag nr. i vedr, de eksisterendë

4.1 Yderligereudstykningmå ikke fmdested.

matrikulæreforhold.

4.2

4.3

4.2

De af lokaiplanenomfattededeleaf matr.nre.4h, 4j og Sy skal arealoverførestil
matr.nr.4n. ‘ , .

Evt, anden arealoverførsel inden for lokalplanområdet kan ske, såfremt
kommunalbestyrelsenkan accepteredet enkelte’tilfælde.

Ejendommekansammenlægges.

§ 5 Vej- og parkeringsforhold

5.1 Området vejbetjenes til kommunevejen Ludvigsgårdevej og til landevejen
Hylkedamvejadoverkørslersom vist på‘kortbilag nr. 3. OverkørslenbenævntA må
alenebenyttestil indkørsel. ‘ .. . ‘

5.2 Derudfæggesvejarealsom vist påkortbilagnr. 3. Vejen B-B udlæggesi enbredde
af 8 m.

5.3 Der skal indenfor områdetetableresparkeringspladserfor personbilerog varebiler
i fornødentomfangefter byggelovensbestemmelser.

§ 6 Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerskaludføressomjordkabler.

§ 7 Bebyggelsensstørrelse,beliggenhedog udformning

7.1 DelområdeI: Bebyggelsemå ikke opføresnærmere
denneskørebanemidte.

7.2 DelområdeI:
Bygningernesrumfang må for den enkelteejendom

landevejsskelend 30 m fra

ikke overstige4 m
3 pr. m2
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grundareal.(Rumfangetberegnesaf heledendel af bygningen,somer over færdigt
terræn,herunderevt, kviste, fremspring,skorstenem.v.) -

7.3 DelområdeI: ‘ . -

Det bebyggedearealmå ikke overstige60 % af den enkelteejendomsgrundareal.

7.4 DelområdeI: .
Intet punkt af en bygningsydervægeller tagfiademå værehævetmereend 8,5 m
overdetoprindeligeterræn(niveauplan),i tilfældeafafgravningdoghøjst9,5m over
færdigt terræn (= terrænstueetagegulv).Kommunalbestyrelsenkan dog tillade, at
enkeltebygningsdele,f.eks.skorstene,antenner,siloer givesenstørrehøjde,såfremt
særligeindretningsmæssigehensyn’betingerdette.

Der henvisesiøvrigt til’ redegørelsensafsnit om lokalpianensforhold til gældende
lovgivning (herunderbyggelovgivningen). ‘ .

7.5 DelområdeI: ,

Bygningermåikkehaveen facadehøjde,deroverstiger1,5 m + 0,15 gangeafstanden
til detnærmestelandevejsskel.(Facadehøjdenregnestil skæringenmellemfacadeog
tagflade).

7.6 DelområdeII: . ‘ , :

Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommå ikke overstige33 %...

§ 8 Bebyggelsensydre fremtræden ‘ ‘ .

8.1 Skiltning og reklameringmå kun fmde stedmèdkommunalbestyrelsénstilladelse i
hvert enkelttilfælde.

8.2. Blanke og reflekterende bygningsmaterialer eller materialer, som efter
kommunalbestyrelsensskøniøvrigt virker skæmmende,må ikke anvendes.

8.3’ Til udvendigebygningssidersamttagfiadermå ikke anvendesmateriale,som efter
kommunalbestyrelsensskønvirker reflekterendeeller på andenmåde’skæmmende..

§ 9 Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealeriøvrigt skal ved beplantning,befæstelseeller lignendegives et
ordentligt udseende.

9.2 Oplagringaf materialerudenfor bygningermåkun fmde stedpådertil indrettedeog
afskænnedearealer.

9.3 Depåkortbilag nr..3 vistearealerudlæggestil beplàntning.Hvor dennebeplantning
har form af beplantningsbælterer breddenpåført kortet.Beplantningenskal’ beståaf
entæt,naturligthjemmehørendetræbeplantning.
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9.4 Ved afgravningerskal det naturlige terrænbevaresi op til en afstandaf 5 m fra
skellenelangslokaiplanensgrænser.

§ 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse.

10.1 Ny bebyggelsemå ikke udenkommunalbestyrelsenstilladelsetagesi brug, før de i
§ 9 nævntebeplantningsbælterer etableret,for såvidt angår‘den ejendom,deragtes
bebygget,og pånaboejendomme,hviskommunalbestyrelsenkræverdet,samtfør evt.
nødvendigestøjdæmpendeforanstaltningerer etableret.

§ 11 MyndighedstifiadeLser i h.t. gældendelovgivning m.v.

11.1 Der skal retteshenvendelsetil Ejby kbmmunefor en afidaring af, om nærværende
lokalplanvil blive overholdtved fremtidigt byggeri,ændretanvendelsem.v.

11.2 Eksisterendeforhold må ikke ændresudenindhentelseaf fornødnetilladelserefter
gældendelovgivning.
Før gennemførelsenaf ønskerombebyggelseeller ændretanvendelseskalderderfor
retteshenvendelsetil Ejby kommunefor enafidaringaf hvilke myndighedstilladelser,
der skal indhentes.Der henvisestil eksempellcatalogeti redegørelsensafsnit om
lokalplanensforhold til gældende.lovgivning.

11.3 Bygge- eller anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenhar
meddelttilladelseefterbyggelovenjfr.’ redegørelsen. ‘

§ 12 Ophævelseaf lokalplan

12.1 Lokaiplannr. 35 ophævesdelvist, idetdenophævespåmatr.nre.5t, Ji8~,i8~og i8~
Lungeby, Gelsted. . ‘

i2.2 Om andreservitutterhenvisesder til ejendommenesbladei tingbogen.

Vedtagelsespåtegningerm.v.:

Lokaiplanenblev godkendtsomforslag af Ejby kommunalbestyrelseden30. marts 1995;

Cl~!~i~(
Borg ester

p.k.v.

/~?/Ør~’enR. Knudsen
Kommuneingeniør
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Lokalplanenblev endeligtvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelseden 31. august1995.

Cl~~~’~’
Bor ester

p.k.v.

R. Knudsen
Kommuneingeniør

Den endeligtvedtagnelokalpianblev offentligt bekendtgjortden 13. september1995.

Om ændringeri forhold til forslaget:

StøjfoÉholder omtalt i lokalplanensredegørèlse’safsnitomforholdettil regionplanlægningen,
en bindendebestemmelseom støj er indført i § 3.6, og en’ bindendebestemmelseom
nødvendige,støjdæmpendeforanstaltningerer indført i § 10.i.

Ændretomtale af landbrugspligten.’

Ændret(større)udlægaf arealertil beplantning.

Om tinglysning og påtaleret:

Tinglysningsdato= den

Påtalerettentilkommer aleneEjby kommunalbestyrelse.

Skov- og Naturstyrelsen har med brev af 8. september 1995 ophævet naturbe-

skyttelseslovens skovbyggelinie inden for lokalpianområdet.

Matr: 4 N i16f.

Lunge By, Gelsted

Retten ‘i
Indført den
Lyst under nr.

Middelfart
: 15.09.1995

14367
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