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Lokalpian E 81 for kraftvarmecentral i Ejby

Om lokalplanen

Lokalplanenskal værei overensstemmelsemedKommuneplanen,der igen skal værei
overensstemmelsemedRegionplanen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden6. februar 1985
(Kommuneplan84).
Enkommuneplaner ikke juridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetlokalpianer juridisk bindendefor lodsejerne.
Selokaiplanensretsvirkningerpå side3.

Indholdet af Iokalplanforslag~t.
Lokaiplanenomfatteret arealbeliggendei Ejby, sydøstfor “facadebebyggelsen”i
Nørregade.
ArealetseksisterendeanvendelseerEjby Fjernvarmecentralog det ønskesudlagt til en
udvidelseaf denne,i forbindelsemed en omstilling til naturgasbaseretdecentralkraft-
varmeproduktion.

Veddecentralkraftvarmeproduktionforståsen lokal kombineretel- ogvarmeproduk-
tion.
Omstillingentil kraftvarmeproduktionskerefteret pålægfra Energistyrelsen,og med-
fører udoverenbygningsmæssigudvidelse,etableringaf et akkumuleringstankanlæg
til lagringaf overskydendemotorvarmefor senerebrug.

Dervil i forbindelsemedanlæggetblive opført en ny stålskorstenmedenhøjdepå
20-30m og deneneaf de 3 eksisterendestålskorstenevil blive fjernet.

Forholdet til anden planlægning for området

.

Regionpianen.
Områdeter i Regionpianenomfattetaf områdebenævnt“primærebyvækstbyer”.

Kommuneplanen.
Områdeter medtageti tillæg nr.36til “Kommuneplan84”, hvorområdeti rammede-
len er benævnt:Områdenr. C. 1.2
Tillæg nr.36omfatterenmindreudvidelseaf områdenr. C. 1.2 og en ændringaf
rammebestemmelserne.Tillæggetgørestil genstandfor behandlingog offentliggørelse
sideløbendemedlokalplanen.

Spildevandspian.
Områdeter medtageti Ejby kommunesspildevandspian.

Vandforsyning.
Områdetvandforsynesfra Ejby vandværk.
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Lokalplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikkepåbegyndes,førkommunalbestyrelsenhar meddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

Andenlovgivning.
Lokaiplanensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsenfeks.(forvejanlæg- politiets samtykke).

Støjforhold
Kraftvarmeværketønskesetablereti forbindelsemed deneksisterendefjernvarmecen-
tral, somerbeliggendei et centerområdei bymidten.
Fjernvarmecentralensarealgrænserpåde tre siderop til områderfor åbenog lav bo-
ligbebyggelse.Afstandenfra kraftvarmeværkettil skel mod disseområdervil blive 15
- 20 meter.
Denvejledendestøjgrænsefor boligområderer35 dB(A) i natperioden,hvilket i
praksisvil blive dimensionsgivendefor de støjdæmpendeforanstaltninger,som skal
udføresi forbindelsemedetableringen.

Etableringaf et naturgasbaseretkraftvarmeanlæg,meden indfyreteffektpåover 5
MW er omfattetaf punktG.3 påMiljøministerietslisteovergodkendelsespligtig
virksomhed,medkommunensomgodkendendemyndighed.
Kraftvarmeværketskal således,forindendetetableres,godkendesi henholdtil miljø-
beskyttelseslovenskap. 5, § 33. I godkendelsenfastlæggesdenærmerevilkår for an-
læggetsetableringog drift.

For at sikre; at kraftvarmeanlæggetkanetableresinden for de rammer,somangivesi
lokaiplanen,erdet nødvendigat foretageenvurderingaf hvilke støjdæmpendeforan-
staltninger,der skaludføresi forbindelsemedetableringen,såledesat dissekan ind-
arbejdesi lokalpianen.
Kraftvarmeanlæggetsvæsentligstestøjkilde er gasmotorerne,samtluftindtagog afkast
fra disse.Derudovervil der fremkommestøj fra rumventilation,herunderogsåven-
tilation aftransformerrum.Gasmotorernevil ligeledesgiveanledningtil vibrationer,
somkan forplantesig til omgivelserneog dervedudsendessom støj.

Derer i lokaiplanenindføjet krav til støjdæmpendeforanstaltningeri forbindelsemed
etableringen.

Lokalplanens retsvirkninger.
Ifølgeplanlovens§ 18 måderikke retligt eller faktisk etableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokalpian.Dennebestemmelsefastslår,at en lokaiplaner bin-
dendefor den/deejendomme,derligger indenfor planensområde.

Lokalpianensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.
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Forhold etableret før lokalpianen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,someretableretfør offentlig-
gørelsenaf lokalplanforslagetog somikke er i overensstemmelsemeddenne,kan
fortsættessomhidtil. En lokaiplanmedførerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt,
beståendeforhold i overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændredeeksisterendeforhold.

Forhold etableret efter lokalplanen
Et byggerieller ændretanvendelseafenejendom,deretableresefterat lokalpianens
retsvirkningerer indtrådtskal værei overensstemmelsermedplanen.Efter § 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkan der ikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks.til at gennemføreet i lokalpianenomhandletbyggeri.

Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at det ikke ændrerdensærligekarak-
teraf det område,dersøgesskabt(eller fastholdt)ved lokalpianen.
Merevæsentligeafvigelserfra lokaiplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelse
af en ny lokaiplan.

ODlysninger om fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenaf dennebokalpianer sketden 2. juni 1993via annoncei Torsdags-
avisen
Samtidigmedoffentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,dereromfattetafplanen,og lejernei og brugerneaf disse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei og bru-
gerneaf sådanneejendommei denudstrækning,hvorplanenefter kommunal-

• bestyrelsensskønhar væsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemedlokalt tilhørsforhold,somover for kommunalbe-
styrelsenhar fremsatskriftlig anmodningom at blive holdt underrettetom for-
slagettil lokalpianer,

4. Miljøministeriet (Planstyrelsen)samtde statsligemyndigheder,for hvemplanen
harsærliginteresse.

Vedoffentliggørelsenden2. juni 1993harborgerne8 ugertil at kommemed indsi-
gelserellereventueltselv laveandetforslag.Fristenudløberaltsåden28. juli 1993.

Når fristenpåde 8 ugerergået,skal kommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
lokaiplanen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget



5

medi dennebehandling.Er derikke indkommetindsigelser,kan kommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis derrettidigterfremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefterudløbetaf indsigelsesfristen.

Endelig vedtagelse.
Vedden endeligevedtagelseafplanenkan kommunalbestyrelsenforetageændringer
af detoffentliggjorteforslag, som følgeaf fremkomneindsigelsereller ændringsfor-
slag.

Hvis enændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandre
enddem,derved indsigelseeller ændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get, kan kommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske,før depågæl-
dendeer underrettetom ændringen,og har fåetlejlighed til at fremsætte
bemærkningertil spørgsmåletindenenaf kommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at der reelt foreliggeret nyt forslag, kankommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske,før detændredeforslaghar
væretoffentliggjort på ny.

Umiddelbartefterden endeligevedtagelseaf bokalpianen,foretager
kommunalbestyrelsenoffentlig bekendtgørelseherom.
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Lokalpian nr. E 81 for kraftvarmecentral i Ejby.

I henhold til planloven (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsætteshervedfølgendebe-
stemmelserfor deti § 2, stk i nævnteområde.

§1
Lokalpianensformål

1.1 Formåletmedlokaiplanener at fastlæggeet områdesfremtidigeanvendelsetil
kraftvarmecentral.

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokalplanområdetafgrænsessomvist påvedlagtekortbilagnr. i og omfatter
matr.nr. 36 ~ Ejby by, Ejby.

2.2 Lokalpianområdeter beliggendei byzone.

§3
Områdetsanvendelse

3.1 Områdetsanvendelsefastlæggestil udvidelseaf eksisterendefjernvarmecentral
medhenblikpåetableringaf et naturgasbaseretkraftvarmeanlæg.

3.2 Kraftvarmeanlæggetskal overholdedevejledendestøjgrænserfor støjpåvirk-
ning ‘af omgivelsernejvf. Miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984* (senote).

3.3 Da lokalplanområdetligger indenfor et særligtsårbartdrikkevandsområde,
skal tekniskeanlægplaceresog indrettes,sådetsikres,at grundvandetikke
udsættesfor forureningsrisiko.

*NOTE

I miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984er fastsatfølgende,vejledendestøj-
grænserfor områdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 55 dB(A)

kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 55 dB(A)

kl. 14.00-18.00:Lr(4) 45 dB(A)

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 45 dB(A)

mandag-fredag

lørdag

lørdag

søn-og helligdage

aften kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 45 dB(A)

kl. 22.00-07.00:Lr(0,5) = 40 dB(A)nat
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I skel mod og 10 m fra lokaiplanområdeterbeliggende2 boligområder
(områdeB.i.5 og L.i.5 i kommuneplanen).Devejledendestøjgrænserfor
virksomhedersstøjbelastninger følgende:

kl. 14.00-18.00:Lr(4) = 40 dB(A)

kl. 07.00-18.00:Lr(8) = 40 dB(A)

kl. 18.00-22.00:Lr(1) = 40 dB(A)

kl. 22.00-07.00: Lr(0,5) = 35 dB(A)

Udstykning

4.1. Områdetmåikke udstykkes.

§5
Vej- og stiforhold

5.1. Områdetvejbetjenesviaeksisterendeudkørsel@rivat fællesvej)til Nørregade
(ldv. nr. 617).

5.2 Derer i medføraf vejloventinglystbyggelinierlangslandevej617, Brenderup
- Tellerup,Nørregade.

§6
Ledningsanlæg.

6.1 El-ledninger,herundervejbelysningmåikke fremføressom luftiedninger,
menmåaleneudføressomjordkabler.

§7

Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Bebyggelsesprocentenfor områdetmåikke overstige50.

7.2 Bebyggelsenmåikke opføresmedmereend2 etager.

7.3 Bebyggelsenshøjdemåikke overstige10 m over terræn.Skorsteneog mindre
bygningsdelekan dog opføresi en størrehøjdeendangivet.

7.4 Bebyggelsenplaceresi princippetsomvist påvedlagtekortbilag nr. 2.

7.5 Gasmotoreneskal placeresi en bygningaf betoneller tegl, medenvægtyk-
kelsepåmindst250 mm. Bygningenmåikke væreforsynetmedvinduer.

kl. 07.00-18.00:Lr(8)

kl. 07.00-14.00:Lr(7)

mandag-fredag

lørdag

lørdag

søn-og helligdage

aften

nat

= 45 dB(A)

= 45 dB(A)

§4
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7.6 Gasmotorerneskal placerespå.et separatfundament,somerisoleret fra byg-
ningensfundament.

7.7 Gasmotoreneskal placeresi et bullerhus.

7.8 Afkastetfra gasmotorerneskal forsynesmeddobbeltelyddæmpere,someffek-
tivt kandæmpedenlavfrekventestøj fra motorerne.

7.9 Døreog porte fra gasmotorrumtil det fri skal væreeffektivt lydisoleret.

7.10 Ventilationsindtagog ventilationsafkastskal forsynesmedlyddæmpere,som
effektivt kan dæmpelavfrekventstøj og ventilationsstøj.

7.11 Transformatorerneskal placeresi et lukket rum, forsynetmedstøjsvagven-
tilation.

§8
Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Til udvendigebygningssidersamttagfiadermåikkeanvendesmateriale,som
efterkommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

8.2 Bebyggelsenskal vedmaterialevalgog fysisk udformningtilpassesdeneksiste-
rendebebyggelsei området.I princippetsomvist påvedlagtekortbilagnr.3 og
nr. 4.

§9
Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealerskal vedbeplantningog befæstelseeller lignendegiveset
ordentligt udseende,ligesom enpassendeordenvedoplagringaf materialerog
lignendeskal overholdes.

9.2 I skel modnaboejendommeetableres/fastholdesafskærmendebeplantning(i
princippetsomangivetpåvedlagtekortbilagnr. 2).

9.3 Omkringakkumuleringstanken(e)skal deretablereset minimum5 m bredt
plantebæltemedbl.a. højstammedetræeri skel mod kommuneplanområde

• L.1.5.
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§ 10
Forudsætningfor ibrugtagenaf ny bebyggelse.

10.1 Ny bebyggelsemåikke udenkommunalbestyrelsensgodkendelsetagesi brug
indendeni § 9.3 nævntebeplantninger etableret.

§ ii
Eventuelletilladelsereller dispensationerfra andremyndigheder.

11.1 Tilladelsetil ændret/udvidetbenyttelseaf eksisterendeprivat fællesvej,derer
tilsluttet landevej617, Nørregade,skal indhenteshoslandevejsbestyrelsenved
Fyns Amt, jf. vejlovens§ 71.
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12.1 Såledesvedtagetsomforslag,af Ejby kommunalbestyrelse,den27. maj 1993

§ 12
Vedtagelsespåtegning

p.k.v.

~
borgmester

Knudsen
kommuneingeniør

12.2 I henholdtil § 27 i planlovenvedtagesforanståendelokalpianendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den26. august1993

p.k.v.

(,,v~ OveAndersen
borgmester

~4~-
/JørgenR. Knudsen

kommuneingeniør

12.3 Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseaf den endeligt
vedtagnelokaiplan.
Dato: i. september1993

12.4 Tinglysning

INDFØRT ~
~1.~B.93

RETTEN
Lï ST.

DAGBOGEN

OO7~t~1
M~DDELFART
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