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LOKALPLAN NR. I 91’s REDEGØRELSE

Om hvad en lokaiplan er

En lokalpianer en kommunal plan for reguleringenaf anvendelseog udformning
m.v. af detområde,somlokaiplanenomfatter.

Lokaiplaners tilvejebringelseer reguleret i lov om planlægning, i det følgende
benævntplanloven.

En lokalpianskal tilvejebringes,før der gennemføresstørreudstykningereller større
bygge- eller anlægsarbejderog i øvrigt, når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanensvirkeliggørelse.

En lokalpian må ikke stride mod kommuneplanen,regionpianlægningeneller de
såkaldtelandspiandirektiver.

Om denne lokalpians formål, om virksomhedenog omlokaiplanensindhold

Denne lokalpian har til formål at sikre en eksisterendeerhvervsvirksomhed
udvidelsesmuligheder ved planlægningsmæssigtat udlægge dens areal til
erhvervsområde. Virksomheden er AIS Johs. Pedersens eftf., der lejer
J.P.EjendomsselskabApS’s ejendommatr.nr. 1~Indsiev by, Indsiev. Derer tale om
en gammel,beståendevognmandsvirksomhed(fra 1936) beliggende,hvor den altid
har ligget, i tilknytning til deteksisterendelandsbysamfundIndsiev.

Matr.nr. 1~Indsiev by, Indsiev, grænsermod nord og øst til landbrugsarealer,mod
syd til landevejenSt. . Landevej og mod vest til kommunevejenKærbyhoimvej (og
landbrugsarealer),2 helårsbeboelserog 1 blandetbolig/erhverv.

A/S Johs. Pedersener i dag en vognmands-og entreprenørvirksomhedmed 15-20
ansatte.Deansattemøderom morgenen,parkereregnebiler, tageren lastbil (derhar
væretparkeretomnatten)og kørerud til dagensopgaver.
De eksisterendebygningerpå ejendommenbenyttestil bolig, kontorfaciliteter til
administrationenog værkstedertil reparationaf egnekøretøjerI egetmateriel.
Derudover sker der parkering af industri-containere, heraf nogle fyldte på
gennemfart.

Virksomhedener i dag enHS1-anmeldevirksomhedjfr. bekendtgørelsenr. 367 af 10-
5-1992.

Virksomhedenharp.t. (lige før lokalpianensopståen)et aktuelt udvidelsesbehovpå
136 m2.

Den eksisterendeplacering i Indslev er ønskværdig at bevare, og virksomheden
ønskerikke at flytte til detkommunaleerhvervsområdei Ejby, fordi:
- det er nødvendigt for vognmandsvirksomheden,at der findes èn bolig i
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tilknytning til virksomheden,således at man altid kan holde øje med
aktiviteterne(deter af sammegrund,atind- og udkørselkunønskesved den
eksisterendeoverkørsel);

- placeringentætved Odense-Middelfart-landevejener optimal;
- de eksisterendeinvesteringerønskesudnyttet,da de haret sådantomfangog

en sådan betydning for virksomhedensdrift, at geninvesteringi nye
bygninger med tilhørende driftsmateriel i væsentlig grad vil belaste
virksomhedenslikviditet og drift.

Ejby kommune bakker op om den eksisterende‘placering, hvorfor lokalpianen
udlæggerområdettil erhvervsformål.

Lokaiplanenindeholderbestemmelserom områdetsanvendelse,om bebyggelseog
ubebyggede arealer, om veje og parkeringsforhold m.m. Desuden er der
bestemmelserom bl.a. forbliven i landzone,ingenvidereudstykning,om støj og om
forholdet til naturbeskyttelseslovens§ 19 om 300 m’s kirkebyggelinienved Indslev
kirke.

Om lokalpianensforhold til kommuneplanen

Lokalpianener ikke i overensstemmelsemed kommuneplan97, idet der ikke er
udarbejdetrammebestemmelserfor området.

Der er derfor vedtagetet forslag til kommuneplantillægnr. i til kommuneplan97.
Forslagettil tillæggetoffentliggøressamtidigmeddennelokalpian.

Rammebestemmelsernefor rammeområdeE.7.10 er somfølger:

Anvendelse Områdetudlæggesti~erhvervsformål.Der må endvidere
etableres service- og forretningsvirksomhed, som har
tilknytning til det pågældendeerhverv (dog ikke handel
meddagligvarer).

I områdetmåforefindesvirksomhederindenfor klasserne
1, 2 og 3.

Dermåforefindesen bolig indenfor området.

• Områdetmåikke yderlig udstykkes.

Bebyggelsesregulering Højest10 % af ejendommensgrundarealmåbebygges.

Bygningernesrumfang

Bygningshøjdenmå ikke overstige9,5 meterover terræn,
dog ,må enkeltebygningsdele,såsomskorstene,antenner
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og lign, opføresi enstørrehøjde.

Støj Lokalplanerskal indeholdeenstøjredegørelse.

Zonestatus Områdetskal forblive i landzone.

Om lokaiplanens forhold til regionpianlægningenog til amtetsadministrationaf
naturbeskyttelsesloven

Indslev, der er et landsbysamfundmed bl.a. kirke, vognmand, maskinværksted,
snedkeri, autolakereri og tømrervirksomhed,er i regionpianmæssigsammenhæng
ikke udpegetsom primær byvækstbyeller som en landsby med store eller særlige
bevaringsinteresser,og denliggerudenfor kystnærhedszonen.

Der er ingen “negative afgrænsninger”eller “skraveringer” på regionpianenskort
over området.

Derer kollektiv trafikbetjeningpå landevejenaf regionalbusrutenr. 831.

Fyns Amt har i brev af 7. juni 1996 til LIFA IfS Landinspektøreroplyst, at amtet
ikke finder, at det vil være i strid med regionpianensretningslinier, at lokalplanen
udarbejdessomen landzonelokalplan,såledesat såvel lokalpianområdetsom Indslev
forbliver i landzone.

Grundvand
Området er udpeget som drikkevandsområde inden for særligt sårbar
drikkevandsområde.

Virksomhederderoplager,anvendereller fremstillerolie- og kemikalieprodukterbør
placeresudenfor drikkevandsområderne.

Desudenskal disse virksomhederplaceresudenfor 300 meterbeskyttelseszonerne
for vandværksboringer.

Hvis virksomhederneplaceresinden for drikkevandsområderneskal de under alle
omstændigheder placeres uden for 300 meter beskyttelseszonernefor
vandværksboringerog udenfor de særligtsårbareområder.

Tilladelsesmyndighedenkan kun tillade placering inden for de særligt sårbare
områder,hvor detpå baggrundaf en konkret vurdering af forureningsrisikoenkan
godtgøres,at placeringenkan finde sted udenat tilsidesættemiljømæssigehensyn.
Der skal etableressærligebeskyttelsesforanstaltningerog overvågningssystem,hvor
der er særligrisiko for grundvandsforurening.

Støj
Lokalpianen fastlæggergrænsernefor støjpåvirkning af omgivelserne. H~rmed
reguleresstøjenfra fremtidige aktiviteter(jfr. afsnittetom lokaiplanensretsvirkriing).
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AIS Johs. PedersensEftf. har udarbejdet en teknisk rapport om støjen fra
lokaiplanområdetseksisterendeaktiviteter.

Kirkebyggelinien
På ingen af regionpianens kortbilag er kirkebyggeliienom Indsiev kirke vist, men
på temakortnr. 6 er med lilla farve vist de arealer, hvor skovrejsninger uønsket.
Farven dækker arealer syd for Middelfart-landevejenog vest for kommunevejen
Kærbyhoimvej, men ikke øst for Kærbyholmvej. Dette er interessant, fordi
lokaiplanområdetliggerøst for Kærbyholmvej,og fordi en del af lokalpianområdeter
berørt af zonen for kirkebyggelinien. Kirkebyggelinien stammer fra
naturbeskyttelseslovens§ 19, hvorefter opførelseaf bebyggelsemed en højde over
8,5 m i op• til en afstandaf 300 m fra Indsiev kirke som hovedregelikke er tilladt,
medmindrekirken er omgivet af bymæssigbebyggelsei hele beskyttelseszonen.
Indslev kirke er j~ç~omgivet af bymæssigbebyggelsei helebeskyttelseszonen,og
kirke-byggeliienkanhverkenhelt eller delvistophæves.

Om lokalplanens forhold til relevant sektorplanlægning

Spildevandspian:
AIS Johs.Pedersenseftf. ‘s spildevandafledes til det kommunalerensningsanlægi
Brenderup.

Vandforsyning:
Områdetsomhelheder vandforsynetfra IndslevVandværk.

Om lokalplanens forhold til gældendelovgivning:

Uanset lokaiplanens bestemmelsermå eksisterendeforhold ikke ændres uden
indhentelseaf fornødne tilladelser efter gældendelovgivning. Før bebyggelseeller
ændretanvendelseskal der derfor rettes henvendelsetil Ejby kommune for en
afklaring af hvilke myndighedstilladelser,der iøvrigt skal indhentes. Nogle
eksempler:

- Da lokalpianområdet forbliver i landzone, er zonetilladelser fortsat
fornødne. Zonekompetencenovergårmed den endeligtvedtagnelokaiplans
offentliggørelsefra FynsAmt til Ejby kommune.

- Bygge- eller anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsen
harmeddelttilladelseefterbyggeloven.Selv om lokalpianen(med hjemmeli
byggeloven)fraviger byggelovgivningensreglerpå nogle områder,er de af
byggelovgivningensbebyggelsesregulerendebestemmelser,der ikke er
ændretved nærværendelokalplan,fortsatgældende.

- Der må ikke ske udvidelse eller ændring bygningsmæssigt eller
driftsmæssigtpå enmåde,somindebærerforøgetforurening,før udvidelsen
eller ændringener godkendtefter miljøbeskyttelsesloven.
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- Byggeri i en størrehøjdeend 8,5 m i en afstandaf indtil 300 m fra Indsiev
kirke kræver tilladelse fra Fyns amt efter naturbeskyttelseslovens§ 65
stk.2,jfr. § 19.

- Der er ikke registreretobjekter af antikvarisk interesseindenfor det af
lokaiplanenomfattedeareal.Men der skal gøresopmærksompåat der under
evt, kommende jordarbejde kan fremkomme fortidsminder eller
kulturhistoriskeanlægder ikke hidtil harværeterkendt,og somkan medfører
enarkæologiskundersøgelse/registréringi.h.t. Museumsiovens§ 26 (Lov nr.
291 af 6 juni 1984). Ved eventuellefundaf fortidsminderskal museetFyns
Oldtid - Hollufgårdunderrettes.

- Hvis der under bygge- eller jordarbejder inden for lokalplanområdet
konstatereset depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standsesi
henhold til depotlovens § 20. Det fremgår af bemærkningernetil
affaldsdepotloven,atenhverder opdageret depotelleren forureningafjorden
skal underrettekommunalbestyrelsenherom.Et arealder er registreretsom
affaldsdepot,måikke bebyggeseller overgåtil andenanvendelse,medmindre
depotetfrigives afFynsAmt til detpågældendeformål.

Om dispensationsmulighederjfr. planloven

Kommunalbestyrelsenkan dispensere fra lokaiplanens bestemmelser, hvis

dispensationenikke er i strid medprincippernei lokalpianen.
Videregåendeafvigelserkankun foretagesved tilvejebringelseaf en ny lokaiplan.

Om klageadgangjfr. planloven

Evt, klagerover kommunalbestyrelsensafgørelseri medføraf lokalplanenbehandles
efterreglernei kapitel 14 i planloven,hvortil der henvises.
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LOKALPLAN NR. I 91’s BINDENDE BESTEMMELSER

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

§ 1 Formål

1.1 Formåletmed lokalplanener at sikre en eksisterendeerhvervsvirksomhed
bygningsmæssigeudvidelsesmulighederved at udlæggelokalpianområdettil
erhvervsformål.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalpianområdetafgrænsessom vist på kortbilageneog omfattermatr.nr.
i Indslevby, Indsiev.

2.2 Områdetligger i landzoneog forbliver i landzone.

§ 3 Lokaiplanområdets anvendelse

3.1 Områdetmåkun anvendestil erhvervsformålsåsomværksteds-,håndværks-
lager- og vognmandsvirksomhed, herunder service- og

forretningsvirksomhed.,somhar tilknytning til detpågældendeerhverv,jfr. i
øvrigt stk.2-4.

3.2 Anvendelsennævnti stk. i omfatterkontorfaciliteterog udendørsoplag af
sten-og grusmaterialersamtlignendematerialer.

3.3 Anvendelsennævnti stk.i omfatterikke handelmeddagligvarer.

3.4 Der må kun opføresny bebyggelseeller indretteseksisterendebebyggelse
medhenblik på anvendelsennævnti stk. 1. Der mådog indrettesenbolig på
ejendommen,såfremtdenne anvendessom bolig for indehaver,bestyrer,
portnerellerandenpersonmedlignendetilknytning til virksomheden.

3.5 Der må kun udøvesvirksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad
medførergeneri form af støv, røgeller lugt.
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3.6 Dermåikkeudovesvirksomhed,der oplager,anvendereller fremstillerolie-
og kemikalieprodukter.

Tilladelsesmyndigheden kan kun tillade placering inden for
beskyttelseszonernefor vandværksboringerog inden for de særligtsårbare
områder, hvor det på baggrund af en konkret vurdering af
forureningsrisikoenkan finde sted uden at tilsidesætte miljømæssige
hensyn. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaitningerog
overvågningssystem,hvorderer særligrisiko for grundvandsforurening.

3.7 Virksomhedeninden for områdetskal overholdede vejledendestøjgrænser
for støjpåvirkning af omgivelserne,jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr.
511984:

mandag- fredag
lørdag
mandag- fredag
lørdag
søn-og helligdage
alle dage

kl. 07.00-18.00:55
kl. 07.00-14.00:55
kl. 18.00-22.00:45
kl. 14.00-22.00:45
kl. 07.00-22.00:45
kl. 22.00-07.00:40

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

4.1 Områdetbeståri dag afen ejendom,og yderligere
sted.

udstykningmåikke fmde

§ 5 Vej- og parkeringsforhold

5.1 Områdetvejbetjenestil den adgangsbegrænsedelandevej “St. Landevej” ad
en eksisterendeoverkørsel.

5.2

5.3

Derudlæggesparkeringsarealersomvist på kortbilaget.

Internekørevejeer i princippetskitseretpåkortbilaget.

§ 6 Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerskaludføressomjordkabler.

§ 7 Bebyggelsensomfang og placering

7.1 Derudlæggesareal til to retningsgivendebyggefelter.

7.2 Bebyggelsesprocentenfor ejendommenmåikke overstige10 %.

§ 4 Matrikulære forhold
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7.3 Intetpunkt af en bygningsydervægeller tagfiademå værehævetmereend
9,5 m over det oprindelige terræn(niveauplan).Lokalplanenhindrer dog
ikke, at Fyns Amt efter naturbeskyttelseslovens§ 65 stk.2 (jfr. § 19)
tillader, at enkeltebygningsdele,f.eks. skorstene,antenner,siloer gives en
størrehøjde,ifald særligeindretnings-mæssigehensynbetingerdette.

7.4 Taghældningenskal minimumvære20°.

7.5 Der er den 2819-1932tinglyst en byggelinie langs St.Landevej,hvorefter
bebyggelseeller andrefasteanlægikke måopføresnærmereSt. Landevejs
midte end 15 m. Påtaleberettigeter Fyns Amts Vejvæsen.Byggeliien skal
respekteres,og lokaiplanenudlæggerikke nogenstørrebyggeliieafstand.

§ 8 Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Skiltning og reklameringmå kun finde sted med kommunalbestyrelsens
tilladelsei hvertenkelttilfælde.

8.2 Blankeog reflekterendebygningsmaterialermå ikke anvendes.Ved eventuel
anvendelseaf alternativenergier solfangeredog tilladt.

§ 9 Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealerskal ved beplantning,befæstelseeller lignende gives et
ordentligtudseende.

9.2 Oplagring af materialeruden for bygninger må kun finde sted på dertil
I indrettedearealer.

9.3 De på kortbilaget med særlig fladesignatur viste arealer udlæggestil
beplantningsbælter.Beplantningenskal være en træplantningbeståendeaf
naturligt hjemmehørende træer. Bæltets bredde ved nordsiden af
ejendommenmatr.nr. 9c Indslevby, Indslevskal haveen minimumsbredde
a 5 meter.

9.4 Det på kortbilaget med vandret skravering viste areal udlægges til
oplagspladsfor grus- og stenmaterialer.

9.5 Terræneti områdetsøstlige del kan terrasseopdelesaf hensyntil tipning af
grus-og stenmaterialerfra vogniad.

§ 10 Myndighedstilladelser i h.t. gældendelovgivning m.v.

10.1 Der skal rettes henvendelsetil Ejby kommune for en afklaring af, om
nærværendelokalpian vil blive overholdt ved fremtidigt byggeri, ændret
anvendelsem.v.
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10.2 Eksisterendeforhold måikke ændresudenindhentelseaf fornødnetilladelser
eftergældendelovgivning.
Før gennemførelsenaf ønskerom bebyggelseeller ændretanvendelseskal
der derfor retteshenvendelsetil Ejby kommunefor en afidaring af hvilke
myndighedstilladelser, der skal indhentes. Der henvises til
eksempelkatalogeti redegørelsensafsnit om lokalplanens forhold til
gældendelovgivning.

§ 11 Varige retsvirkninger

11.1 Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtageleseog offentliggørelse af
lokaiplanenmådet område,der er omfattetaf planen,kun bebyggeseller i
øvrigt anvendesi overensstemmelsemed planensbestemmelser,jævenfør
planlovens§ 18.

11.2 Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættesom
Lokalplanenmedførerheller ikke i sig selv krav om etableringaf de
medvidere,derer indeholdti planen.

11.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmesler,hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Større
afvigelserfra lokalplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf en ny
lokalplan.

Vedtagelsespåtegninger:
Lokalplanenblev godkendtsom
1997

Cla Hans
Bor ester

forslag af Ejby kommunalbestyrelseden 19. juni

p.k.v.

ivesE~
Komm\naldirektør

Lokaiplanenblev endeligtvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelseden 18. december
1997

Bo mester

p.k.v

~~ylve~~
Kommunaldrektør

hidtil.
anlæg
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Den endeligt vedtagnelokalpian blev offentligt bekendtgjort den

Om ændringer i forhold til forslaget:
I redegørelsesdelener der tilføjet bemærkninger om; Museumsloven,
Affaldsdepotloven,grundvandsforholdsamt udtaget nogle bemærkningeromkring
kirkebyggelinien. I lokalplanensbestemmelserer der medtageten ny § 3.6 der
berøreranvendelsenaf områdetset i forhold til grundvandsforholdeneendvidereer
bestemmelsen omkring beplantningsbælter pfæciseret for bæltet mod
naboejendommenmatr. nr. 9 c Indslevby, Indsiev.

Om påtaleret og tinglysning:

PåtalerettentilkommeraleneEjby kommunalbestyrelse.

Tinglysningsdato= den

Matr: 1 K

Retten i
Indført den
Lyst under nr.:

Middel fart
04.02.1998
2686

o Hulga

Indslev By, Indslev
A
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