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REDEGØRELSE

OM LOKALPLANEN:

Lokalpianenskal værei overensstemmelsemed Kommuneplanen,der igen skal værei overens-
stemmelsemedRegionpianen.
Regionplanenfor Fyns Amtskommùneblev godkendtaf miljøministerenden4. september1981
(Regionpian80).
Revisionaf Regionpianenfor Fyns Amtskommuneblev godkendtaf Miljøministerenden 4. juli
1990 (Regionplan85),,
Kommuneplanenfor Ejby Korhmuneblev endeligtvedtagetden 6. februar 1985 (Kommuneplan
84).
En kommuneplaner ikke juridiskbindendefor lodsejerne.
En endeligtgodkendtlokalpianer juridisk bindendefor lodsejerne.
Se lokalplanensretsvirkningerpå side

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNINGFOR OMRÅDET:

Kommuneplanen.

Områdeter medtageti tillæg nr. 31 til “Kommuneplan84”, hvorområdeti rammedelenerbe-
nævnt: Områdenr. E.3.3.

Tillæg nr. 31 gørestil genstandfor behandlingog offentliggørelsesideløbendemed lokaiplanen.

Spildevandspian.

Områdeter ikke medtageti kommunensspildevandspian,bortsetfra den eksisterendebebyggelse
påRugårdsvej242. Denøvrigedel af lokaiplanområdetagtesmedtageti spildevandsplanensklo-
akområder~çedden foreståenderevision.
Spildevand&førestil BrenderupRenseanlæghvordetrensesbioligisk og kemisk (for fosfor) in-
den udledningi Storåen.

Vandforsyning

Områdetpåregnesvandforsynetfra Brenderupvandværk.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL GÆLDENDELOVGIVNING:

Byggeloven:

Bygge- og anlægsarbejdermåikke påbegyndes,før Kommunalbestyrelsenhar meddelttilladelse
i henholdtil byggeloven.
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By- og Iandzoneloven:

Del af lokalplanområdetliggeri landzoneog overførestil byzoneved lokaiplanensikrafttræden.
Seafsnittetom lokaiplanensretsvirkninger.

Anden lovgivning, stojforhold.

Vej trafikstøj.

Den nordligedelaf lokalplanområdeter belastetmed trafikstøj fra Rugårdsvej.Udfra oplysning
om trafikmængdeög terrænoplysningerer støjniveaueti en afstandaf 25 m fra vejmidtenredu-
ceret til LAq = 55 dB(A), soni er den vejledendegrænsevæ,rdifor boligbebyggelse.

Virksomhedsstøj.

Lokaiplanområdetkan karakteriseressom et blandetbolig- og erhvervsområdemed støjgrænser
fra 40-55dB(A) (eftertidspunktetpå døgnetm.v.).
I en mindsteafstandaf ca. 50 ni fra lokaiplanområdeter beliggende2 boligområder(B.3.2 og
B.3.3. i Kommuneplanen).De vejledendestøjgrænserfor virksomhedersstøjbelastningaf disse
områderer fra 35-45dB(A) (efter tidspunktetpå døgnetm.v.). Dennødvendigedæmpningaf
støjenopnåslettestved almindelig afstandsdæmpning.

Ved at fastsættemaximalegrundstørrelserpå 3500 m2 opnåsat den maximaleafstandfra en gi-
ven støjkildetil skel, ikke kan overstige25 iii. Med maximalstøjniveaupå 55 dB(A) i skel, kan
støjniveaueti boligområdetberegnestil max. Leq 45 dB(A) udenhensyntagentil den dæmp-

ning beplantningm.v. bidragermed.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

1. EfterKommunalbestyrelsensendeligevedtagelseog offentliggørelseaflokalplanen,måej-
endomme,derer omfattetaf planenkun udstykkes,bebyggeseller i øvrigt anvendesi
overensstemmelsemedplanensbestemmelser.
Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan fortsættesom hidtil.

Lokalpianenmedførerheller ikke i sig selv krav om etableringaf deanlægmed videre,
derer indeholdti planen.

Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelseraf lokal-
planensbestemmelserunderforudsætningaf, at det ikke ændrerden særligekarakteraf det
område,der søgesskabt(eller fastholdt)ved lokaiplanen.
Merevæsentligeafvigelserfra lokaiplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf ny
lokaiplan.



3

Lokaiplan B76
for et erhvervsområdeved Rugårdsvej/Vejrupvej

I henholdtil kommuneplanlovenfastsætteshervedfølgendebestemmelserfor det i § 2, stk. 1
nævnteområde.

§1
Lokaiplanens formål

1. Formåletmedlokalpianener at muliggøreerhvervsbebyggelsei området.

§2
Område og zonestatus

1. Lokalpianenafgrænsessom vist på vedhæftedekortbilag og omfatterfølgendematr. nr.
i ~, i bJ~,og 3 ~ Skovshøjrupby, Brenderup.

2 Med Kommunalbestyrelsensoffentlige bekendtgørelseaf dcii vedtagnelokalplanoverføres
detunderstk. i nævnteområdefra landzonetil byzone.

§3
Områdetsanvendelse

1. Virksomhederderetablerersig i lokalplanområdetskal overholdede til enhvertid gæl-
dende*(senote) vejledendestøjgrænserfor støjpåvirkningaf omgivelserne(fra blandede
bolig- og erhvervsområder).

2. Områdetopdelesi områdeA og B jvf. kortbilag nr. 1.

3. Indenfor områdeA fastsættesden maksimalegrundstørrelsetil 3500m2, hvilket dog kan
fravigessåfremtdetkan dokumenteres,at støjgrænsernei boligområdernedergrænserop
til lokalpianområdet,ikke overskrides.Det kan bemærkes,at der kan væreproblemermed
overholdelseaf støjgrænserneved døgndrift.

4. Områdetmåkun anvendestil erhvervsformål.Dermå’ kun opføreseller indrettesbebyg-
gelsetil eller udoveserhvervsom følgende:lettereindustri, værkstedsvirksomhed,udstil-
lingsvirksomhed,samtentreprenør-og oplagsvirksomhed,vognmandsvirksomhed.

Dermå ikke inden for områdetudøvesvirksomhed,hvortil deraf hensyntil forebyggelse
af forurening måstilles betydeligeafstandskravellerandresærligebeliggenhedskrav,jvf.
miljøbeskyttelseslovenskapitel 9, herundervirksomhedsom giver anledningtil væsentlige
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støj-, luftforurenings-eller lugtgenerog som derforplaceresi betydeligafstandfra foru-
reningsfølsommearealanvendelser.

5. Områdetmåendvidereanvendestil forretningsvirksomhed,som har tilknytning til depå-
gældendeerhverv.

6. Kommunalbestyrelsenkan tilÏade, at derpåejendommenopføreseller indretteseenbolig,
nårdenneanvendessombolig for indehaver,bestyrer;portnereller andenpersonmed lig-
nendetilknytning til virksomheden.

*NOTE

I miljøstyrelsensvejledningnr. 5/1984 er fastsatfølgende,vejledendestøjgrænserfor
områdermedblandetbolig- og erhvervsbebyggelse.Dissestøjgrænseranvendesnormalt
ogsåfor enkeltbeboelser,beliggendei landzone:

mandag-fredag kl. .07.00-18.00:L,.(8) = 55 dB(A)

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

lørdag kl. 14.00-18.00:L1.(4) 45 dB(A)

søn- og helligdage kl. 07.00-18.00:Lr(8) 45 dB(A)

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

nat kl.
22.00-O7.00:Lr(O,5) =40 dB(A)

I en mindsteafstandaf ca. 50 ni fra lokalplanområdeter beliggende2 boligområder
(områdeB.3.2 og B.3.3 i kommuneplanen).Devejledendestøjgrænserfor virksomheders
støjbelastningaf disseområderer følgende:

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

lørdag . kl. 07.00-14.00:Lr(7) = 45 dB(A)

lørdag kl. 14.00-18.00:Lr(4) 40 dB(A)

søn-og helligdage kl. 07.00-18.00:Lr(8) 40dB(A)

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

nat kl. 22.OO-O7.OO:L~(
0,5) 35 dB(A)

§4
Vej- og stiforhold jfr. vejlovens § 70

Vejadgang til ejendommenmåkun etableresfra Vejrupvej og Elmegårdsvej.Den eksiste-
rendeadgangtil Rugårdsvejlukkes.

2. Derer i medføraf lovgivningen om offentligeveje fastsatsærligeadgangsbestemmelser
langs landevej503, Odense-Skovs-Højrup.Derkan ikke forventesmeddelttilladelsetil
nyeadgangetil landevejen.

3. LangsRugårdsvej(amtsvej503) pålæggesen byggeliniepå 25 m fra Rugårdsvejsvejmidte
gældendefor boliger. Sekortbilag nr. 1.



§5
Ledningsanlæg

1. El-ledninger, herunder vejbelysning må ikke fremføres som luftiedninger,men måalene
udføressomjordkabler.

§6
~Bebyggelsensomfangog placering

1. Bebyggelsesprocentenfor ejendommenmåikke overstige25.

2. Bebyggelsenmåkun opføresi 1/1 etage.

3. Intetpunktaf en bygningsydervægeller tagfiademåværehævetmereend 8,5 ni over
terræn.

§7
Bebyggelsensydre fremtræden

1. Skiltning og reklameringmåkun finde stedmed kommunalbestyrelsenstilladelse i hvert
tilfælde.

2. Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.

3. Til udvendigebygningssidersamttagfladermåikke anvendesmateriale,som efterkom-
rnunalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

§8
Ubebyggedearealer

1. Derskal etableresdetpåvedhæftedekortbilagviste5 ni bredebeplantningsbælteud mod
Rugårdsvej.

§9
Forudsætningerfor ibrugtagenaf ny bebyggelse

1. Ny bebyggelsemåikke udenKommunalbestyrelsenstilladelsetagesi brug indendet i § 8
nævntebeplantningsbælteer etableret.

5
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§ 10
Myndighedstilladelsei henhold til gældendelovgivning

1. Uansetforanståendebestemmelsermå der ikke foretagesændringeraf eksisterendelovlige
forhold somkrævertilladelseëftergældendelovgivning førdisseer indhentet.

2. Lokaiplanenomfatterfølgendematr. nr. medlandbrugspligt:
i ~ Skovs-Højrupby, Brenderup,3~,Skovs-Højrupby, Brenderupog i ~ Skovs-Højrup
by, Brenderup.
Landbrugspligtenønskesophævetjfr. landbrugsministerietscirkulærenr. 36 af 8. marts
1990.
Indtil onirådetsibrugtagningtil lokalplanformålet, skal der skefortsatdrift af arealerne
efter landbrugsiovens§ 4 stk. 3.

3. Kommunalbestyrelsenkan, såfremtder inden etableringenaf en virkomheder tvivl om
hvorvidtden kan overholdede fastsattestøjgrænser,forlangedokumentationfor at de kan
overholdes.

4. Planensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelsereller dispensationerfra andremyndighe-
der end kommunalbestyrelsen,for såvidt angårvejanlæg,politiet og vejbestyrelsenved
Fyns Amt.



7

§ 11
Vedtagelsespåtegning

1. Forslagettil dennelokalplanblev vedtagetaf Ejby kommunalbestyrelseden 19. december
1991.

p.k.v.

Ove Andersen
borgmester

/~,/~4~~
flørg~’enKnudsen
kommuneingeniør

2. I henholdtil kommuneplanlovens§ 27 blev lokaiplanenvedtagetendeligtaf Ejby Kommunal-
bestyrelseden 18. i un i 1992.

3. Offentliggjort den 1. juli

p.k.v.

OveAndersen
borgmester

1992

L~
~Iørg~ni~nudsen
kommuneingeniør

4. Tinglyst 16. august 1993



Kortbilag nr. i
Lokaiplair nr. B 76

Signâtür:
~.... Lokalpiangrænse
0000000 Delområdegrænse

~ I 5rnbeplantningsbæl ce
Byggehnie for boIig~r,
25m fra vejmidte

Erhvervsområde ved Rugårdsvej-Vejrupvej

Skovs-Hojrup By, Brender~up

1:4OOO~~

~

November 1991


