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Lokalpian E 79 for et offentligt rekreativt område ved Ejby

Om lokalpianen

Lokalplanenskal værei overensstemmelsemedKommuneplanen,der igen skal værei
overensstemmelsemedRegionplanen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden 6. februar1985
(Kommuneplan84).
En kommuneplaner ikke juridisk bindendefor lodsejerne.
En endeligtvedtagetiokalplaner juridisk bindendefor lodsejerne.
Se lokalpianensretsvirkningerpå side3.

Indholdetaf lokalplanforslaget.

Lokaiplanenomfatteret arealbeliggendenordforjernbanenumiddelbartvest for
Ejby.
Ejby kommuneejerarealet,mendetharværetbortforpagtettil almindeliglandbrugs-
drift, bortsetfra etbeplantetbæltelangsdet tilstødendeboligområde.
Områdetønskesnu udlagtsomoffentligt rekreativtareal,og påtænkesdelvis tilplantet
medskov. I Ejby er der mangelpå let tilgængeligerekreativearealerligesom der
heller ikke er megenbynærskov, derforvil et sådanarealudlægværetil gavn for fri-
luftslivet, og i detheletagetforbedrelokalbefolkningensalmenerekreativemulighe-
der.
En del af arealetkan desudenanvendestil undervisningsskov,hvorskolebørnenekan
lærede forskellige træerat kende.
Dervil indenforområdet blive udlagtstier som forbinderområdetmedområderne
P.1.1og B.1.1 i kommuneplan84.

Forholdettil andenplanlægningfor området

.

Regionplanen
I Regionplan1989-2001erområdetomfattetaf interessezonefor byggeliniesikret
fremtidig vej. En del afområdeter endvideremedtagetsom “forbindelsesområde”.

Kommuneplanen.
Områdeter medtageti tillæg nr.34til “Kommuneplan84”, hvorområdeti rammede-
len er benævnt:Områdenr. G 1.1.
Tillæg nr.34 gørestil genstandfor behandlingog offentliggørelsesideløbendemed
lokalpianen.

Spildevandspian.
Områdeter ikke medtageti kommunensspildevandspian.

Vandforsyning.
Såfremtområdetskal vandforsynesskal detteskefra Ejby vandværk.
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Andenplanlægning.
I forbindelsemedelektrificeringafjernbanenvil derblive pålagtservitut om rådig-
hedsindskrænkningpådet langsbanenliggendeplanområde.

MuseetFynsOldtid har indenforplanområdetregistreretet bopladsområdefra ældre
jernalder,og i tilstødendeområderer der fund fra ældrestenalderog yngrestenalder.
Såfremtderskal foretagesterrænreguleringer,eller andendybdegåendebehandlingaf
området,vil bopladsområdetværeomfattetaf museumslovens§ 26 (lov nr. 291 af 6.
juni 1984),og en forudgåendearkæologiskundersøgelsevil værepåkrævet.

Lokalplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge- og anlægsarbejdermåikkepåbegyndes,førkommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

By- og landzoneloven.
Lokalplanområdeterbeliggendei landzone.

Landbrugsloven.
Landbrugspligtener ophævetvedskrivelseaf21. november1974.

Fredning.
Lokalplanområdeter beliggenderelativt tætpåVestermosesomi Regionplanener ka-
rakteriseretsom “særligtbeskyttelsesområde”,menderskønnesikke at værekonflikt
mednaturfredningslovensbeskyttelseslinier.

Andenlovgivning.
Lokalpianensvirkeliggørelseerafhængigaf tilladelserog dispensationerfra andre
myndighederfeks.FynsAmt og evt. fredningsmyndighederne(for vejanlæg- politi-
etssamtykke).

Støjforhold
En del af lokalpianområdeter belastetaf støj fra jernbanen.For enstordel af lokal-
planområdetgælderat devejledendestøjgrænserikke kan sikresvedafstandsdæmp-
ning, og denpåtænktebeplantningaf arealetvil ikke væretilstrækkelig til at afhjælpe
problemet.
Regionplan89 anførerat der ikke børudlæggesrekreativearealeri støjbelastedeom-
råder,mendabeplantningaf dettearealkanvirke støjdæmpendei forhold til tilstø-
dendeboligområder,og daområdeter underforsynetmednærrekreativeområder,
er arealudlæggetberettiget.
Vedeventuelbebyggelsepåområdetskal derudarbejdesen redegørelsefor støjbe-
lastningendetpågældendested,og vejledendestøjgrænserskal kunneoverholdes.
Udgifter til eventuelleforanstaltninger,til sikring af nybyggerimod støj og
vibrationerfra jernbanen,kan ikke påføresDSB.
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Lokaiplanforslagetsmidlertidigeretsvirkninger.
Etoffentliggjort lokaiplanforslagharefterplanlovens§ 17 en foreløbigretsvirkning,
hvorefterejendommeinden for områdetikke måbebyggeseller i øvrigtudnyttespå
enmåde,derskaberrisiko for en foregribelseaf denendeligeplans indhold(stk. 1).

Da forslagetkan blive ændretunderproceduren,omfatterforbudetogsåbebyggelse
og anvendelse,derer i overensstemmelsemedforslaget.

Selvomudstykningikke er nævnt,er detantageti praksis,at udstykningi parcellertil
bebyggelseer omfattet.

En byggetilladelse,derer udstedtfør offentliggørelsenaf planforslaget,berøresikke.

Denforeløbigeretsvirkninggælderindtil denendeligtvedtagnelokaiplaner offent-
liggjort, dog højstet år efteroffentliggørelsen(stk. 4). Et-årsfristengælderogså,når
derer fremsatindsigelseefterreglernei § 29.

Demidlertidigeretsvirkningerfor nærværendelokaiplanforslaggælderfra den 18.
noveber1992 (datofor forslagetsoffentliggørelse)og indtil forslageter endeligtved-
taget,dog højstindtil den 18. november1993 (datoet år efteroffentliggørelsen).

Lokalpianensretsvirkninger.
Ifølgeplanlovens§ 18 måder ikke retligt eller faktisketableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokalpian.Dennebestemmelsefastslår,at en lokaiplaner bin-
dendefor deejendomme,der ligger indenfor planensområdë.

Lokalplanensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

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

Forhold etableretefterlokaiplanen
Et byggerieller ændretanvendelseafen ejendom,deretableresefterat lokaiplanens
retsvirkningerer indtrådt skal værei overensstemmelsermedplanen.Efter § 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkan der ikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt, f.eks. til at gennemføreeti lokaiplanenomhandletbyggeri.

Lokalpianforslagetindeholderi § 2 stk. 2.2 bemærkningom, at detafplanenpåved-
hæftedekortbilagvisteområdebevares i landzone.

Lokalplanenudløserderforingen frigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelse
nr. 549af 9. juli 1991).
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Lov om tilbudspligt (lov nr. 328 af 18. juni 1969)er ophævetpr. 1. januar1992.

Oplysninger om fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenaf dennelokaiplaner sketden 18. november1992via annoncei
Torsdagsavisen.
Samtidigmedoffentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,derer omfattetaf planen,og lejernei og brugerneaf disse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei og bru-
gerneaf sådanneejendommei den udstrækning,hvorplanenefterkommunal-
bestyrelsensskønhar væsentligbetydningfor dem,

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

4. Miljøministeriet (Planstyrelsen)samtdestatsligemyndigheder,for hvem planen
har særliginteresse.

Vedoffentliggørelsenden 18. november1992harborgerne8 ugertil at kommemed
indsigelsereller eventueltselv laveandetforslag. Fristenudløberaltsåden 13. januar
1993.

Når fristenpåde 8 ugerer gået,skal kommunalbestyrelsenigenbehandleforslagettil
lokaiplanen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
medi dennebehandling.Er der ikke indkommetindsigelser,kan kommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis der rettidigt erfremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kan vedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefterudløbetaf indsigelsesfristen.

Endelig vedtagelse.
Veddenendeligevedtagelseaf planenkan kommunalbestyrelsenforetageændringer
af detoffentliggjorteforslag, som følgeaf fremkomneindsigelserellerændringsfor-
slag.

Hvis enændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandre
enddem,derved indsigelseeller ændringsforslaghar foranledigetændringenforeta-
get, kankommunalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske,før depågæl-
dendeerunderrettetom ændringenog har fåetlejlighed til at fremsættebemærkninger
til spørgsmåletinden en af kommunalbestyrelsenfastsatfrist.
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Hvis afvigelserneer såomfattende,at der reelt foreliggeret nyt forslag, kan kommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseaf planenikke ske,før detændredeforslaghar
væretoffentliggjort nå fly.

Umiddelbartefterden endeligevedtagelseaf lokalpianenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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Lokalplan nr. E 79
for et rekreativtområdevedEjby.

I henholdtil planloven(lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsætteshervedfølgendebe-
stemmelserfor det i § 2, stk 1 nævnteområde.

§1
Lokaiplanensformål

1.1 Formåletmedlokalpianener at udlæggeet områdetil offentligt rekreativtare-
al.

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokaiplanenafgrænsessom vist påvedhæftedekortbilag og omfatterfølgende
matr.nre.: 2 d Mosegårdby, Balslevog del af 3 hæEjby by, Ejby.

2.2 Lokaiplanområdetbevaresi landzone.

§3
Områdetsanvendelse

3.1 Områdetudlæggestil offentligeformål og måkun anvendestil bynærskov,
undervisningsskov,byparkog lignenderekreativeanlæg.

3.2 Områdetmåikke bebygges.Der mådog med kommunalbestyrelsenstilladelse
opføresmindrebygningersomunderstøtterområdetsrekreativeanvendelse
(spejderhytte,udkigstårn,tepavillon m.v.)

3.3 Områdetshidtidigeanvendelsesomkildepladsfor Ejby vandværk kan fortsæt-
te, og derkan tilladesopførelseaf nødvendigeinstallationerhertil.

4.1 Områdetmå ikke udstykkes.

§4
Udstykninger

§5
Vej- og stiforhold

5.1 Landevejnr. 617’s forlægning vest for Ejby er ført hen over lokaiplan-
området.
Vejen (somer sikretmedbyggelinier)er angivet på kortbilagnr.1.
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5.2 Deretableresstier indenforområdet somgodkendesaf kommunalbestyrelsen
efteren samletplan.

5.3 Vedetableringaf Landevejnr. 617’ s forlægningskal etableringaf en sikker
krydsning medvejenovervejes.

§6
Bebyggelsensomfangog placering

6.1 Bebyggelsesprocentenfor områdetsom helhedmåikke overstige10.

6.2’ Eventuelstøjfølsomanvendelseaf arealetskal placeressåstøjgenerfra
jernbanenminimeres,og det skal dokumenteresat vejledendestøjgrænser
overholdes.

6.3 Intetpunkt af en bygningsydervægeller tagfiademågivesen højde,der
overstiger4 m over terræn,dog 6 m for fugleudkigstårneller lignende.

6.4 Bygningermåikke opføresmedmereend 1 etage.

6.5 Facadehøjdenmåikke overstige2,5 m over terræn.

§7
Bebyggelsensydre fremtræden

7.1 Til udvendigebygningssidersamttagfiadermå ikke anvendesmaterialesom
efter kommunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

§8
Ubebyggedearealer

8.1 Arealet tilpiantesefteren samletplan , eventueltopdelt i forskelligeafde-
• linger. Deretableresskovbryn,og vejkorridorentil Landevejnr. 617 tilpian-

tes ligeledesmed kratvækstersomegnersig til skovbryn.

§9
Eventuelletilladelserellerdispensationerfra andremyndigheder

9.1 Uansetforanståendebestemmelsermåder ikke foretagesændringeraf
eksisterendelovlige forhold, før Fyns Amt hargivet dispensationfra forbud
mod skovtilplantningi vejkorridoren.
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§10
Vedtagelsespåtegning

10.1 Såledesvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelse,den29. oktober1992.

,~ p.k.v.

OveAndersen
borgmester

JøfgenR. Knudsen
kommuneingeniør

10.2 Ihenholdtil § 27 i planlovenvedtagesforanståendelokalpianendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den 18. februar1993.

p.k.v.

OveAndersen
borgmester

R. Knudsen
kommuneingeniør

10.3 Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseaf den endeligt
vedtagnelokalpian.
Dato: 10. marts 1993.

10.4 Tinglysning

INDFØRT I DAGF3OGEN
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Sig natur:

Lokalpiangrænse

Fremtidig vej

~ Eks. beplantningsbælte

Kortbilag nr. i
Lokaiplan nr. E 79
Off. rekréativt område ved Ejby

Ejby By, Ejby
Mosegård By, Balslev
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