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Hvad er en lokalpian

I følge Lov om planlægning skal der udarbejdesen
lokalpian, indenet størrebyggerieller anlægsarbejdeeller
en størrenedrivningsættesi gang.Hensigtenhermeder at
sikre ensammenhængi planlægningen.En lokalpiankan i
øvrigtudarbejdesnårkommunalbestyrelsenskønner,at det
er nødvendigtellerhensigtsmæssigt.

I en lokalplankankommunalbestyrelsenfastsættebindene
bestemmelserfor et område,f.eks.om
• anvendelse,
• vej-, sti- ogparkeringsforhold,
• placeringog udformningaf bebyggelsesamtmaterialer,
• bevaringafbygningerog landskabstræk,
• sikring affriarealer,
• fællesanlæg.

Lokalplanenskaloffentliggøressomforslag for at sikre at
borgernefor kendskabtil planen. På den måde er det
muligt at øve indflydelse på lokalpianen, inden
kommunalbestyrelsenvedtagerdenendeligt.

Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelsebliver
lokaiplanen tinglyst på ejendommene inden for
lokalpianområdet.

Lokalplanen skal være i overensstemmelsemed
kommuneplanensbestemmelser.Den 19. juni 1997vedtog
EjbykommunalbestyrelseKommuneplan1997.

I nogle tilfælde vil lokalpianen afvige fra det som
kommuneplanensbestemmelserfastlægger. For at få
tilvejebragt overensstemmelsemellem lokaiplan og
kommuneplanvil detderfor værenødvendigtat udarbejde
ettillægtil kommuneplanen
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Redegørelse.

Lokalplanenomfatteret nyt rekreativtområdei Ejby by.

Beskrivelseaf området
Områdeterbeliggendei denøstligedelafEjby by.

Det afgrænsesmod øst af Anlægsvej og mod syd af
Kingstrupvej, mod nord og vest afgrænses det af
Vandløbet- Kinggårdsløbet.

Terrænetfalder fra hjørnet ved Kingstrupvej/Anlægsvej
nedmodBirkelunden.

Lokalpianenomfatteret arealpåCa. 1,9 ha.

Eksisterendeforhold.
Ejby kommuneejerarealet,mendeter pt. bortforpagtettil
almindeligelandbrugsdrift.

Fremtidigeforhold
Områdetudlæggestil rekreativeformål.

Beskrivelseaf lokaiplanen

Områdetskal væreen forlængelseaf de grønneområder
ved Birkelunden,blot meden mere“vild natur”.Det skal
væreet områdesomtåler,atmanlegeri det. Herskal være
pladstil at bygge huler,klatre i træer,lege i busketterne,
undersøgedyrelivet,gåpåopdagelseog megetandet.

Områdetskal fremståsom“vild natur”.Græssetskal have
lov at voksetil en blomsterengfor skønhedensskyld og
for at fremmedenbiologiskemangfoldighed.

Der skal plantestræerog buskei smågrupper,eventuelt
noglefrugtbærendetræerog buske.

Stjernei områdetskal være klippede græsstier.De skal
etableres,derhvorfolk af sig selvtramperstiertil.

Områdetmå bebyggesmed mindre bygninger der anses
for nødvendige for at understøtte områdetsrekreative
anvendelse.
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Forholdet til anden planlægningfor området
Regionpianen
Regionpian1997 - 2009 er underudarbejdelse.Der har i
periodenfra sommeren1997 frem til 1. november1997
været fremlagt et forslag til offentlig høring. Indtil
Regionplan1997 - 2009 er endeligtvedtaget er det de
skrappestekrav fra såvel regionplan 1993 - 2005 som
forslagtil Regionplan1997- 2009derergældende.

I forslag til Regionpian1997- 2009 er områdetudpeget
som områdemed særligedrikkevandsinteresser.Området
er desudeni Regionpian1993 - 2005udpegetsom særligt
beskyttelsesområde,denneudpegninger dog udgåeti det
nyeregionpianforslag.

Det anses ikke at medfører interessekonfliktermellem
lokalplanområdets anvendelse og sikringen af
drikkevandsinteresserne,da der ikke kan tillades
forurenendeaktiviteteri områdetog dadeterhensigtenat
områdetfremover skal fremståsom et mereeller mindre
plejetnaturområde.

Kommuneplanen
I Kommuneplan1997erområdetudlagt til rekreativtgrønt
områdeog er omfattetaframmebestemmelsernefor G.1.3.

Lokaiplanener i overensstemmelsemedkommuneplanen.

Spildevandspian
Områdeter ikke medtageti kommunensspildevandsplan.
Såfremt der indenfor lokalplanens område etableres
bebyggelsemedudledningaf spildevandskal der etableres
internopsamlingaf spildevandeti henholdtil kommunens
retningslinier.

Vandforsyning
Såfremtområdetskal vandforsynesskal detteskefra Ejby
vandværk.

Lokalpianens forhold til gældendelovgivning
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Byggeloven
Bygge- og anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før
kommunalbestyrelsenhar meddelt tilladelse i henholdtil
byggeloven.

Planloven
Lokalpianområdeter beliggendei landzoneog forbliver i
landzone.

Landbrugsloven
Landbrugspligtener ophævet på betingelseaf at arealet
indenden 1. januar 1995 var taget i brug til boligformål,
hvis ikke dette var tilfældet skulle arealetafhændestil
sammenlægningmedenlandbrugsejendom.Fristenermed
brev af 7. maj 1997 blevet forlængettil 1. januar1998.
Kravetom afhændelsegælderdogikke arealer,derligger i
byzone,sommerhusområdeeller inden for lokalplanlagt
landzoneområde.

Indtil arealet overgår til rekreativeformål skal det
bortforpagtes til samdrift med en eller flere
landbrugsejendomme.

Naturbeskyttelsesloven
Vandløbet - Kinggårdsløbet- er registreret som § 3
områdei henholdtil Naturbeskyttelseslovens§ 3. Dette
bevirker at der ikke må ske ændringeri tilstandenaf
vandløbet. Almindelig vedligehold af vandløb er dog
undtagetherfra.

Museumsioven
Umiddelbartøst for lokaiplanområdet- vedKingstrupgård
- erderregistreretenjernalderbopladsog detharvist sig at
denneboplads strækkersig ind over lokalplanområdet.
Eventuelle jordarbejder inden for lokalplanområdetvil
forstyrre det jordfastefortidsminde,som en jernalder
boplads er. Derfor skal der foretages en arkæologisk
undersøgelse,hvis der skal foretages planeringer,
nedlægningafkabler,kloak-, dræn-eller vandledningerpå
arealet eller foretages dybdepløjning forud for
beplantning.
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Anden lovgivning
Lokalpianensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelserog
dispensationer fra andre myndigheder end
kommunalbestyrelsen (f.eks. for vejanlæg - politiets
samtykke).
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Lokalplan E 95
for et rekreativt områdeved Ejby.

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

§1
Lokalplanens formål

Formåletmed lokaiplanener at udlæggeet
områdetil offentligt rekreativtareal.

§2
Område og zonestatus

Lokaiplanenafgrænsessomvist på kortbilag
1 og omfattermatr. nr. 11 i Kindstrup by,
Gelsted

Lokalplanområdetbevaresi landzone.

§3
Områdets anvendelse

Området udlæggestil offentlige formål i
form afrekreativtområde.

Områdetmå ikke bebygges. Der kan dog
meddelestilladelse til opførelse af mindre
bygninger som understøtter områdets
rekreative anvendelse ( spejderh.ytte,
udkigstårn,tepavillonm.v.)

§4
Matrikulære forhold

Områdetmåikke udstykkes.

Stiforhold
Adgangen til området
Birkelunden.

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

5.1

§5

skal ske fra
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5.2 Stier i området skal etableressom slåede
græsstier.

§6
Bebyggelsensomfangog placering

6.1 Bebyggelsesprocentenfor området som
helhedmåikke overstige10.

6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller
tagfiademå gives en højde,der overstiger4
m. over terræn,dog 6 m. for fugleudkigstårn
eller lignende.

6.3 Bygningermå ikke opføresmedmereend i
etage.

6.4 Facadehøjdenmå ikke overstige2,5 m over
terræn.

§7
Bebyggelsensydre fremtræden

7.1 Til udvendigebygningssidersamttagfiader
skal anvendestegl eller træ i farver der
falder naturligt ind i naturområdet.F.eks.
jordfarverneokker (gulbrun), terrade sienna
(rødbrun)ellerumbra(grønbrunt).

§8
Ubebyggedearealer

8.1 Områdetskal henlæggei græsmed buske,
trægrupperog enkeitståendetræer.

§9
Belysningog ledningsanlæg

9.1 Elledninger, telefonkabler og andre
forsyningsledningermå kun fremføres som
jordkabler

§10
Terrænreguleringer

10.1 Der kan foretages terrænreguleringer i
området.
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§11
Varige retsvirkninger

11.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelseog offentliggørelseaf lokalplanen
mådetområde,derer omfattetaf planen,kun
bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelsemedplanensbestemmelser,
jævnførplanlovens§ 18.

11.2 Den eksisterendelovlige anvendelseaf en
ejendomkan fortsættesomhidtil. Lokalpianen
medfører heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlæg med videre, der er
indeholdti planen.

11.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele
dispensationfra lokalplanensbestemmelser,
hvis det ikke er i strid med princippernei
planen.Større afvigelser fra lokalplanenkan
kun gennemføresved tilvejebringelseafen ny
lokaiplan.
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Vedtagelsespåtegninger:

Lokaiplanen blev godkendt som forslag
kommunalbestyrelseden i 8.december1997

p.k.v.

Ch~sHai~n Carl Sy~vest
Borgmester Kommi\naldirektør

Lokalpianen blev endeligt vedtaget af Ejby
kommunalbestyrelseden30.april 1998

p.k.v.

Carl~T~t
Kommunal~lirektør

Denendeligtvedtagnelokalpianblevoffentligtbekendtgjort
den6.maj 1998

Om ændringer i forhold til forslaget:
I redegørelsenerder foretagetmindreændringeri afsnittene
om spildevand,landbrugslovenog naturbeskyttelsesloven
samtindsatetnyt afsnitomkringmuseumsioven.

Om påtaleret og tinglysning:

PåtalerettentillcommeraleneEjby kommunalbestyrelse.

Tinglysningsdato:

af Ejby
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* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:
* ~ ~ Tinglysningsafdelingen N 641

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 10 N m.f 1., Ejby By, Ejby

Ejendomsejer: Ejby Kommune
Lyst første gang den: 30.11.1998 under nr. 503034

Senest ændret den : 30.11.1998 under nr. 503034

Retten i Middelfart den 10.12.1998

Hanne Hansen, ktfm

*** * *** Side: 11
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