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Hvad eren lokaiplan?

I følge Lov om planlægningskal der
udarbejdesen lokaiplan, indenet større
byggeri eller anlægsarbejdeeller en
større nedrivning sættes i gang.
Hensigten hermed er at sikre en
sammenhængi planlægningen. En
lokalpian kan i øvrigt udarbejdesnår
kommunalbestyrelsenskønner,at deter
nødvendigtellerhensigtsmæssigt.

I en lokalplankankommunalbestyrelsen
fastsættebindendebestemmelserfor et
område,feks.om
• anvendelse,

• vej-, sti- ogparkeringsforhold,
• placering og udformning

bebyggelsesamtmaterialer,
• bevaring af

landskabstræk,
• sikringaffriarealer,
• fællesanlæg.

bygninger

Lokalpianen skal offentliggøres som
forslag for at sikre, at borgernefår
kendskabtil planen.På denmådeer det
muligt at øve indflydelse på
lokaiplanen, inden
kommunalbestyrelsen vedtager den
endeligt.

Vedden endeligevedtagelseafplanen
kan kommunalbestyrelsenforetage
ændringerafdet offentliggjorteforslag,
som følge af fremkomne indsigelser
ellerændringsforslag.

Hvis en ændring efter
kommunalbestyrelsens skøn på
væsentligmåde vil berøre andre end
dem, der ved indsigelse eller
ændringsforslag har foranlediget
ændringen foretaget, . kan
kommunalbestyrelsens endelige

vedtagelseaf planen ikke ske, før de
pågældende er underrettet om
ændringenog har fået lejlighed til at
fremsættebemærkningertil spørgsmålet
indenenafkommunalbestyrelsenfastsat
frist.

Hvis aft’igelserneer så omfattende,at
der reeltforeligger et nytforslag, kan
kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelseafplanen ikke ske, før det
ændredeforslagharværetoffentliggjort
på fly.

Umiddelbart efter den endelige

af vedtagelse af lokalplanen foretager
kommunalbestyrelsen offentlig
bekendtgørelseherom, og lokalpianen

og bliver tinglyst på ejendommeneinden

for lokalpianområdet.

Lokalpianen skal være i
overensstemmelse med
kommuneplanensbestemmelser. Den
19. juni 1997 vedtog Ejby
kommunalbestyrelse Kommuneplan
1997.

I nogle tilfælde vil lokalplanen afrige
fra det, som kommuneplanens
bestemmelserfastlægger. For at få
tilvejebragt overensstemmelsemellem
lokalpian og kommuneplan vil det
derfor værenødvendigtat udarbejdeet
tillæg til kommuneplanen



Redegørelse
Lokalpianenomfatteret eksisterende,menubebygget,erhvervsområdei Gelstedved
Værkstedsvej

Baggrund
Lokaiplanområdeter omfattetaflokaiplanG 86 delområde2, derudlæggerområdettil
erhvervsområdeudenboliger.Kommunalbestyrelsenønskernuat åbnemulighedfor
etableringafbolig i tilknytning til erhvervindenfor nærværendelokalpianområde.

Om lokaiplanen
Områdetudlæggessomerhvervsområdeog måanvendestil lettereindustri,
værkstedsvirksomhedsamtentreprenørog oplagsvirksomhedeller lign. Dermåikke
udøvesvirksomhed,somgiveranledningtil væsentligestøj-, luftforureningsog eller
lugtgener.

Lokaiplanenerstort setidentiskmeddeneksisterendelokalplanfor området,bortsetfra
atder i områdetnu givesmulighedfor etableringafbolig

Forholdet til andenplanlægningfor området.
Kommuneplanen
Områdetermedtageti kommuneplan1997og er omfattetaframmeområdeE.2.2zone
II. Lokalpianener ikke i overensstemmelsemedkommuneplanenog dererderfor
udarbejdetet tillægtil kommuneplan1997. I tillæggeterderforetagetændringeraf
grænsenmellemzoneI og zoneII. LokalpianG 100 er i overensstemmelsemed
kommuneplantillægnr. 6.

Konimuneplantillægnr. 6 gørestil genstandfor behandlingogoffentliggørelseside-
løbendemedlokalplanG 100

Anvendelse Områdetudlæggestil lokaleerhvervsformål.Der måendvidereetableres
service-og forretningsvirksomhed,somhar tilknytning til de pågældende
erhverv,eller somefterkommunalbestyrelsensskønnaturligt finderplads i
området(dog ikke handelmeddagligvarer).

Bebyggelses
regulering

Der må ikke opføresnogenbolig indenfor delområde2.

Højst50 % af denenkelteejendomsgrundarealmåbebygges.

Bygningernesrumfangmåfor denenkelteejendomikke overstige3m3pr. m2
grundareal

Bygningshejdenmå ikke overstige8,5 m over terræn

Andet En lokaiplanfor områdetskal indeholdeen støjredegørelse.
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Lokaiplan
OmrådeteromfattetaflokaiplanG 86,dereroffentligt bekendtgjortden8. november
1995.LokalpianG 86 ophævesindenfor dennelokalplansgrænse.

Spildevandspian
Områdeterdelvismedtageti kommunensspildevandspian.
Spildevandfra ejendommeindenfor områdetskal førestil GelstedRenseanlæg,ogder
skal foretagesseperatkloakering.

Vandforsyning
OmrådetforsynesafGelstedVandværk,derligger Ca. 100 meterfra lokalplanområdet.
Detskal sikres,at grundvandetikke udsættesfor forureningsrisiko.

Varmeforsyning
Områdetforsynesmednaturgas

Lokalpianens forhold til gældendelovgivning
Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikke påbegyndes,førkommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Andenlovgivning
Lokaiplanensvirkeliggørelseeraffiængigaftilladelserogdispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politietssamtykke).

Museumsioven
MuseetFynsOldtidharregistreretfortidsminder/bopladsområderi umiddelbarnærhed
aflokalpianområdet,og deter sandsynligt,at pladsernestrækkersig ind overdelområde
2.
Sådannefortidsmindervil, i detomfangdeer truedeafjordarbejdero.l., væreomfattet
afMuseumslovens§ 26 (lov, nr. 291 af 6. juni 1984).Detvil derforværepåkrævet,at
de pågældendeobjekterunderkastesenarkæologiskundersøgelse.Det erhensigts-
mæssigt,at sådanneundersøgelsergennemføresførbyggemodningog byggeripåbe-
gyndes.

Stojfor/zold

Virksomhedsstøj.
Lokalpianområdetudlæggestil lettereindustri-,værksteds,entreprenørog oplagsvirk-
somhed,og detkrævesendvidere,at der ikkemåudøvesvirksomhed,somgiver an-
ledningtil bl.a.væsentligestøjgener.

Områdetgrænserop til delsetblandetbolig- og erhvervsområdeog delset rent
erhvervsområde,og i en afstandaf godt 100meterfra lokalpianområdeterder
boligområder.
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Detvurderes,atde vejledendestøjgrænserforvirksomhedersstøjbelastningaf denær-
liggendeeksisterendeboligområderog for detblandetbolig- og erhvervsområdekan
overholdes.

Desudenvurderesdet,at ingenafde omkringliggendevirksomhederpålæggesskærpede
krav til denmaksimalestøjbelastningeftervedtagelsenaf dennelokaiplan,
sammenlignetmedde krav, deralleredekan stillestil virksomhedernepåbaggrundaf
deneksisterendeplanlægning.

Støj fra Skydebanen,Skyttevej 12
SkydebanenermiljøgodkendtafEjby Kommunei 1997. I godkendelsener fastsatkrav
omudførelseafstøjdæmpendeforanstaltninger,sombegrænserstøjbelastningenmod
nordog øst.De støjdæmpendeforanstaltningererunderudførelseog forventes
færdigetableretindenstartenaf sæsoneni 2000.

Støjbelastningenfra skydebanens200 meterstandpiadserervedgrænsentil
lokaiplanområdetberegnettil 73 dB(A) førudførelseaf de støjdæmpede
foranstaltninger.Efterudførelseafstøjdæmpendeforanstaltningersvarendetil
godkendelsensminimumskrav erstøjbelastningenreducerettil 61 dB(A).
Beregningernefremgårafbilag 1.

Miljøstyrelsensvejledendegrænseværdifor støj fra enny skydebanemedettilsvarende
aktivitetsniveausomGelstedSkytteforeningser 70 dB(A). Dennestøjgrænseskal
anvendesvedetableringafnyeboligernærdeneksisterendeskydebane.Dade
støjdæmpendeforanstaltningerpåskydebanenendnuikke er gennemført,er derindføjet
en bestemmelsei lokalpianen,dersikrer,at etableringenafbolig i lokaiplanområdetmå
afventegennemførelsenafdisseforanstaltningerelleret eventueltophørafaktiviteten
på skydebanens200meterstandpiadser.

Vejtrafikstøj
PåOdensevej,ldv. 620, i lokaiplanområdetsvestligegrænseerårsdøgntrafikkenmak-
simalt 1300 efteroplysningerfra FynsAmt, vejvæsenet.
I henholdtil Vejdirektoratetsberegningsmodelfor vejtrafikstøjer detækvivalente
støjniveaufra vejtrafikken55 dB(A) i enafstandaf25 m fra vejmidten.Dererderfor
medtagetenbestemmelseom, atbolig ikke måetableresnærmereend25 meterfra
landvej 620.

Affaldsdepotloven
Derer ikkekendskabtil mulige affaldsdepoterindenfor området.
Hvis derunderbygge-eller jordarbejderindenfor lokalpianområdetkonstatereset depot
ellerenforureningafjorden,skal arbejdetstandsesi henholdtil depotlovens§ 20.
Arealetregistreressomaffaldsdepot.Det fremgårafbemærkningernei affaldsdepot-
loven,atenhverderopdageretdepotellerenforureningafjorden,skalunderrette
kommunalbestyrelsenherom.Et areal,dererregistreretsomaffaldsdepot,måikkebe-
byggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindredepotetfrigivesafFynsAmt til
detpågældendeformål.
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Lokalplan G 100
For et erhvervsområdeved Værkstedsveji Gelsted.

I henholdtil planloven(lovbekendtgørelsenr. 563 af 30.juni 1997)fastsættesherved
følgendebestemmelserfor det i § 2, stk. i nævnteområde.

§1
Lokalpianens formål

Lokalplanensformålerbl.a.:

1.1 at udlæggeområdettil erhvervsformål.

§2

Område og zonestatus

2.1 Lokaiplanenafgrænsessomvist påkortbilag i og omfattermatr.nr.6 ~ Lunge
by, Gelsted,samtalleparceller,derefterden i .januar2000udstykkesherfra.

2.2 Områdeterbeliggendei byzone.

§3
Områdets anvendelse

3.1 Områdetmåkun anvendestil erhvervsformål.Dermåkun opføreseller indrettes
bebyggelseeller udføreserhvervsomfølgende:
Lettereindustri-,værkstedsvirksomhed,samtentreprenør-ogoplagsvirksomhed.
Dermåikke indenfor områdetudøvesvirksomhed,hvortil derafhensyntil
forebyggelseafforureningmåstillesbetydeligeafstandskravellerandresærlige
beliggenhedskrav,jf. Miljøbeskyttelseslovenskap.5, herundervirksomhedsom
giveranledningtil væsentligestøj- luftforurenings-eller lugtgener,og som
derforbørplaceresi betydeligafstandfra forureningsfølsommearealan-
vendelser.

I områdetmådernormaltikke placeresvirksomheder,deroplagrer,anvender
eller fremstillerolie- og kemikalieprodukter.

Tilladelsesmyndighedenkankun tilladeplaceringindenfor områdeti de ganske
særligetilfælde,hvordetpåbaggrundafenkonkretvurderingaf
forureningsrisikoenkangodtgøres,atplaceringkan findestedudenat
tilsidesættemiljømæssigehensyn.Der skal etableressærlige
beskyttelsesforanstaltningerog overvågningssystem,hvorderersærligrisiko for
grundvandsforurening.
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3.2 Områdetmåendvidereanvendestil forretningsvirksomhed,somhar tilknytning
til depågældendeerhverv,ellersomefterkommunalbestyrelsensskønnaturligt
finderpladsi området.Dermådog ikke indenfor områdetdriveshandelmed
dagligvarer.

3.3 Kommunalbestyrelsenkantillade, atder pådenenkelteejendomopføreseller
indrettesenbolig, nårdenneanvendessombolig for indehaver,bestyrer,portner
eller andenpersonmedlignendetilknytning til virksomheden.Boligarealetmå
dogikke værestørreenddetbebyggedearealtil erhvervsformål

Bolig måførstetableres:
nårderpåskydebanen,Skyttevej12, eretableretstøjdæmpendeforanstaltninger,
dersikrer, at støjniveauetkommerunderMiljøstyrelsensgrænseværdierfor støj
fra nyeskydebaner,eller
vedophørafaktivitetenpå skydebanens200 meterstandpiadser.

3.5 Virksomhederindenforområdetskal overholdedevejledendestøjgrænserfor
støjpåvirkningaf omgivelsernejvf. Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984(bilag
2)

3.6 Indenfor lokalpianområdetsomhelhedkanopføresentransformerstationtil
områdetsforsyning,nårdenikkeharmereend 10 m2bebyggetarealog ikke
givesenhøjdeaf mereend2 m overterræn,og nårdenudformesi overens-
stemmelsemeddenøvrigebebyggelse.

3.7 Dalokaiplanområdetligger indenfor beskyttelsesområdettil GelstedVandværks
indvindingsboringer,skal nye tekniskeanlæg(somf.eksspildevandsledninger)
placeresog indrettes,sådetsikres,at grundvandetikke udsættesfor
forureningsrisiko.De til enhvertid gældendevejledendeafstandskravherfor skal
sikresopfyldt.

(De aktueltgældendeafstandskravfindesi DanskIngeniørforeningsnormer
samti Miljøministerietsbekendtgørelser,cirkulærerog vejledninger.Vedr.
afstandskravi henholdtil DanskIngeniørforeningsnorm,DS 442 (bilag3)

§4
Matrikulære forhold

4.1. Dermåikke skeyderligereudstykning,bortsetframindreskelreguleringer.

§5
vej- og stiforhold

5.1 OmrådetvejbetjenesfraVærkstedsvej.
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5.2 Derer i medførafvejlovgivningenfastsatbyggelinierog særligeadgangsbe-
stemmelserlangslandevej nr. 620, Odensevej.Derkan ikke forventesmeddelt
tilladelsetil adgangetil ldv. 620.

§6
Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerherundertil vejbelysning,måikke fremføressomluftledninger,
menmåaleneudføressomjordkabler.

§7
Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bygningernesrumfangmåikke overstige3 m3 pr. m2 grundareal,og detbe-
byggedearealmåikke overstige50 %af grundarealet.Rumfangetberegnesaf
dendel afbygningen,somerover færdigtterræn,herunderevt, kviste,frem-
spring,skorstenem.v.

7.2 Intetpunktafenbygningsydervægeller tagfiademåværehævetmereend8,5
m over terræn.Skorsteneog mindrebygningsdelekan dog opføresi enstørre
højdeendangivet.

7.3. Enevt, bolig skalplaceresminimum25 meterfra vejmidtenafOdensevej(Ldv.
620).

§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Ingenform for skiltning og reklameringmåfinde stedudenkommunalbesty-
relsenstilladelsei hvertenkelttilfælde.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.Vedeventuelanven-
delseafalternativenergier etableringafsolfangeredog tilladt.

8.3 Til udvendigebygningssidersamttagpladermåikke anvendesmateriale,som
efterkommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

§9
Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealerskal vedbeplantning,befæstelseeller lignendegiveset or-
dentligtudseende,ligesomenpassendeordenved oplagringafmaterialerog
lignendeskaloverholdes.
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9.2 Oplagringudenfor bygningermåkun finde stedpådertil indrettedeog af-
skærmedearealer.

§10
Forudsætningerfor ibrugtagen af fly bebyggelse

10.1 Vedprojekteringafny bebyggelsei lokalplanoprådetskal der rettesforespørgsel
til EjbyKommunevedrørendeeventueltilslutningtil etkollektivt varmefor-
syningssystem.Derer forbudmod elopvarmningaf såvelny someksisterende
bebyggelseindenfor kollektivevarmeforsyningsområder.

§ 11
Eventuelle myndighedstilladelser

11.1 Lokalpianensvirkeliggørelseerafhængigaftilladelserellerdispensationerfra
andremyndighederendkommunalbestyrelsen(for vejanlæg- politietssam-
tykke).

11.2 Byggearbejdermåikke påbegyndes,førkommunalbestyrelsenhar meddelttilla-
delsei henholdtil byggeloven.

11.3 Virksomhedermåikke etableresindenfor området,førkommunalbestyrelsen
harmeddelttilladelsehertil. Tilladelsetil etableringafvirksomhedkangøres
betingetafdokumentationfor, atvirksomhedenikkevil medføregener,som
overskriderdetnormalefor etblandetbolig- og erhvervsområde,ligesomdervil
kunnefastsættessærligevilkår.

11.4 MuseetFynsOldtid skalpåbaggrundafformodningom fortidsminderoplyses
omtidspunktfor igangsætningafterrænregulering/byggeriindenfor
lokalplanområdet

§ 12
Ophævelseafældre lokalpian

12.1 Denafkommunalbestyrelsenden8. november1995 offentliggjortelokalplannr.
G 86 ophævesindenfor dennelokaiplansområde.
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§ 13
Servitutter

13.1 Vedrørendeservitutter,derhvilerpålokaiplanområdet,henvisestil ejendom-
menesbladei tingbogen.

§ 14
Varige retsvirkninger

14.1 Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokaiplanenmådetområde,derer omfattetaf planen,kun bebyggeseller i øvrigt
anvendesi overensstemmelsemed planensbestemmelser,jævnførplanlovens§
18.

14.2 Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættesom hidtil.
Lokaiplanenmedførerhellerikke i sig selv krav om etableringaf de anlægm.v.,
derer indeholdti planen.

14.3 Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationfra lokaiplanensbestemmelser,
hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Større afvigelser fra
lokalpianenkankun gennemføresved tilvejebringelseaf en ny lokaiplan.

Vedtagelsespåtegning

Såledesvedtagetsomforslag,afEjbykommunalbestyrelse,den25. marts1999

Carl Sylve~t
kommun4lirektør

I henholdtil § 27 i planlovenvedtagesforanståendelokaiplanendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den 17.02.2000

Carl Sylv~t
kommuna\direktør

Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseaf de endeligt
vedtagnelokalplan.
Dato:23.02.2000

p.k.

p.k.
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Tinglysning:Nærværendelokalplanbegærestinglystpåejendommenmatr.nr.
6dxLungeby, Gelsted.

Ændringeri forhold til detoffentliggjortelokaiplanforslag

I lokalpianensredegørelsesdeler der tilføjet afsnitvedrørendestøjforholdbl.a.
i forhold til skydebanenpå Skyttevej 12. I lokalpianensbestemmelserer der
tilføjet bestemmelsertil sikring af grundvands-og vandindvindingsinteresser
samttil sikring modstøjbelastning.
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NOTAT

Redegørelsefor stajforholdene i forbindelse med Lokalpian G 100 for et erhvervs-
omràde ved Værkstedsvej i Gelsted.

Ejby Kommune har anmodet MLK om at udarbejde en redegørelse for støjforholdene i
forbindelse med ændring äf planstatus for en del af erhvervsområde E.2.2 i Gelsted. I
den ændrede lokaiplan tillades der etablering af en bolig i tilknytning til virksomhed i
området. Baggrunden for anmodningen er at Fyns Amt har gjort indsigelse mod et
forslag til lokaiplan, med henvisning til at der mangler en redegørelse for at eksisterende
virksomheder i erhvervsområde E.2.2 kan overholde de skærpede støjgrænser for
lokalpianområdet. Samtidig mangler der dokumentation for at støjbelastningen fra den
eksisterende skydebane i Gelsted ikke overstiger 70 dB(A)l i lokaiplanområdet.

GelstedSkytteforenings skydebane,Skyttevej 12, Gelsted.

Skydebanen er miljøgodkendt af Ejby Kommune den 20. august 1997. I godkendelsen
er fastsat krav om udførelse af støjdæmpende foranstaltninger, som begrænser støjbe-
lastningen mod nord og øst. De støjdæmpende foranstaltninger er under udførelse og
forventes færdigetableret inden starten af sæsonen i 2000.

Støjbelastningen fra skydebanens 200 m standpiadser er ved grænsen til lokalplanområ-
det beregnet til 73 dB(A)l før udførelse af støjdæmpende foranstaltninger. Efter udførelse
af støjdæmpende foranstaltninger svarende til godkendelsens minimumskrav er støjbe-
lastningen reduceret til 61 dB(A)l. Beregningerne fremgår af bilag 1.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra en ny skydebane med et tilsvarende
aktivitetsniveau som Gelsted Skytteforenings er 70 dB(A)l. Denne støjgrænse skal
anvendes ved etablering af nye boliger nær den eksisterende skydebane. Oa de
støjdæmpende foranstaltninger på skydebanen e’~ndnu ikke er gennemført, bør
etableringen af boliger i lokalplanområdet afvente gennemførelsen af disse, eller et
eventuelt ophør af aktiviteten på skydebanens 200 m standpladser.

Virksomheder nær tokalplanområdet.

MLK vurderer, at redegørelsen bør omfatte virksomheder inden for en afstand på Ca. 200
m fra lokalplanområdet. MLK har kendskab til følgende virksomheder, som opfylder dette
kriterie. Virksomhedernes placering i forhold til lokalplanområdet fremgår af oversigtskor-
tet i bilag 2.

MLK FYN LIS
Miljøkontrol • Levnedsmiddelkontrol• Laboratorium
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Virksomheden er en murerforretning. De støjende aktiviteter består i kørsel samt af- og
pålæsning af materiel. Afstanden til boligområder er ca. 80 m og afstanden til Iokalpla-
nområdet er Ca. 140 m. Boligområderne er således bestemmende for virksomhedens
maksimalt tilladelige støjbidrag.

For samtlige ovennævnte virksomheder gælder, at ingen af disse har godkendelse til en
støjbelastning som overstiger de vejledende støjgrænser for lokaiplanområdet på
55/45/40 dB(A). Der er ligeledes ikke meddelt påbud med støjgrænser til virksomheder-
ne.

Ingen af virksomhederne har efter MLK’s vurdering retningsbestemte støjkilder som kan
medføre en højere støjbelastning i lokalplanområdet end ved nabovirksomheder i
erhvervsområdet.

Der er efter MLK’s vurdering ikke grund til at forvente væsentlige støjgener for boliger
som etableres i lokaiplanområdet. Eventuelle støjgener kan reguleres med påbud i
medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42.

Konklusion.

Ingen af de ovennævnte virksomheder pålægges skærpede krav til den maksimale
støjbelastning efter vedtagelse af lokalplanen, sammenlignet med de krav der allerede
kan stilles til virksomheden på baggrund af den eksisterende planlægning. De vejledende
støjgrænser for erhvervsområdet, hvori virksomhederne er beliggende, svarer til de
vejledende støjgrænser for Iokalplanområdet. Ingen af virksomhederne har gældende
støjgrænser som med retsbeskyttelse kan tillade en højere støjbelastning af lokaiplanom-
rådet.

Der bør i lokalplanen fastsættes en bestemmelse om at etableringen af boliger i
lokalplan-området skal afvente gennemførelsen af støjdæmpende foranstaltninger på
Gelsted Skytteforenings skydebane, eller et eventuelt ophør af aktiviteten på skydeba-
nens 200 m standpladser.

MLK FYN lIS
Lille Tornbjerg Vej 24 Telefon 65 56 56 00
5220 Odense Sø Telefax 65 56 56 99





Bilag 3

I DanskIngeniørforeningsnormfor almenevandforsyningsanlæg,(2. udgave1988)DS 442 angives
følgende vejledende afstande mellem indvindingsanlægfor almene vandforsyningsanlægog
forureningskilderm.v.

GRUPPE FORURENING SKILDE, TERRÆNGENSTAND M.V. AFSTAND (VANDRET
MALT) M

Ejendomsforhold Skel, medmindre byggelinie eller servitutbestemmelsekræver
større afstand 10

Vejanlægm.v. Veje og parkeringsarealer 10
Bebyggelse,ledninger og kabler Bygninger

Lavspændingsluftledningerellerjordkabler
Hojspændingsluftledningerellerjordkabler

5
5
10

Topografiske forhold Grøfter, vandløb og åbne vandarealer 10
Anlæg for dyrehold Staldeog lignende indretninger til dyr

Moddinger og beholderetil husdyrgodning’
Ensilageoplagog ensilagebeholdere

50
50
50

Energianlæg Tanke for benzin ogolie, herunder påfyldnings- og
udluftningsror
Forsyningsledningerfor gas og olie
Varmeindvindingsanlæg
Jordvarmeanlæg(varmeslanger)

50
50
75
300

Anlæg for vandafledningog
kloakering m.v.

Ledningsanlægfor
- Overfladevand og regnvand
- Drænvand uden spildevand
- Spildevand, såfremtledningener udført med tætte rør og
samlinger2Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand
Nedsivningsanlægfor tagvand
Rensningsanlægog pumpestationer for spildevand
Slambedefor spildevandsrensningsanlæg
Ledningsanlægfor spildevand,når ledningener udført af
drænrør
Nedsivningsanlægfor vejvand, husspildevandog spildevand fra
malkerum

15
15

50
50
25
150
300

300

300
Oplagaf affald3 Torklossetter

Slaggerog flyveaskeanvendt i forbindelsemed bygge- og
anlægsarbejder
Nedgravning af latrin
Latriner
Lossepladser,slagge-og flyveaskeoplag
Skrotpladser

15

20
30
150
300
300

Industrianlæg4 Oplagaf kemikalier m.v. 300
Begravelsespladser Nedgravning afdødedyr

Kirkegårde
50
100

Andre indvindingsanlæg Indvindingsanlæg pånaboejendomme 50

‘Ved husdyrgødning forståsfastgødning,alje, gylle og moddingssaftfra allehusdyr,jf. Miljoministeriets
bekendtgørelseom husdyrgødning m.v.
2 Herved forstås ledninger og bronde m.v., somtilfredsstiller skærpetkontrolniveau i DIF’s norm for tæthedaf
aflobssystemerijord (DS 455).
~Såvelnuværende somtidligere.
~Såvelnuværendesomtidligere.
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