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Ordliste

Hvad eren lokalpian?

I følgeLov omplanlægningskalderudarbejdesenlokalpian, indenet
større byggerieller anlægsarbejdeeller en størrenedrivningsættesi
gang.Hensigtenhermeder at sikre en sammenhængi planlægningen.
En lokaiplan kan i øvrigt udarbejdes,når kommunalbestyrelsen
skønner,at deternødvendigtellerhensigtsmæssigt.

I en lokalpian kan kommunalbestyrelsenfastsætte bindende
bestemmelserforet område,f.eks.om
• anvendelse,
• vej-, sti- og parkeringsforhold,
• placeringog udformningafbebyggelsesamtmaterialer,
• bevaringaf bygningerog landskabstræk,
• sikring affriarealer,
• fællesanlæg.

Lokaiplanenskal offentliggøressom forslag for at sikre, at borgerne
får kendskabtil planen.Påden mådeer detmuligt at øve indflydelse
pålokaiplanen,indenkommunalbestyrelsenvedtagerden endeligt.

Efter kommunalbestyrelsensendeligevedtagelsebliver lokaiplanen
tinglyst påejendommeneindenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen skal være i overensstemmelsemed kommuneplanens
bestemmelser.Den 19. juni 1997 vedtog Ejby kommunalbestyrelse
Kommuneplan1997.

I nogle tilfælde vil lokaiplanenafvige fra det, som kommuneplanens
bestemmelserfastlægger.For at f~tilvejebragt overensstemmelse
mellem lokalpianog kommuneplanvil det derfor værenødvendigtat
udarbejdeet tillægtil kommuneplanen.

Hvad er landbrugspligt?

Landbrugspligter en fællesbetegnelsefor landbrugslovensforskellige
begrænsningeri adgangentil at råde over arealer,der er udlagt til
jordbrugsmæssigeformål.Jordetil landbrugsejendommeskal udnyttes
på forsvarligjordbrugsmæssigmådei det omfang,de er egnedehertil.
Ved jordbrugsmæssig udnyttelse forstås “landbrug, skovbrug,
gartneri, herunderblomstergartneri,frugtplantage,planteskoleeller
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lignende jordbrugsvirksomhed”. Landbrugspligten kan i visse
situationertilladesophævet.Dettekanbl.a. ske,nårderer udarbejdet
en lokaiplan for området,der udlæggerjorden til andre formål -

eksempelvisoffentligeformål.

Redegørelse

Formåletmedlokaiplanener atudlæggeområdettil offentligeformål.
I lokalpianener offentlige formål ensbetydendemed udlæg til et
fritids- og aktivitetsområde,somkananvendestil markedspiads,grønt
rekreativt område, udendørs idrætsfaciliteter, primitiv teltplads,
spejderanlæg,hobbydyreholdm.v.

Baggrundenfor beslutningen er flere års gode erfaringer med
ovenståendeaktiviteter i lokalpianområdet.Nåraktiviteternetidligere
er foregåetpå områdetuden lokalpian, skyldes det, at der for det
pågældendeområdehar væretdispenseretfra landbrugspligt.For at
kunnefortsætteaktiviteterneefterdispensationensudløb, forudsættes
det,at landbrugspligtenophæves.Medvedtagelsenaf lokalpianenvil
landbrugspligtenblive ophævet. Området er udlagt til offentlige
formåli Kornmuneplan1997.

Lokalpianener udarbejdeti samrådmedGelstedBorgerforening,som
er brugereaf området.Lokaiplanener udformetmeden betoningpå
rammer, for at brugerne i vid udstrækning selv kan planlægge
stisystemer,beplantningm.v. Kommunalbestyrelsenhar dog bibeholdt
sig kompetencentil at godkende evt. bebyggelsesomfang og
placering.

Beskrivelseaf området

Lokaiplanengælderfor et område,der forbinderGelstedog Lunghøj
ved Holmegården.Områdeter centralt placeret for benyttelse af
beboernei de omkringliggendebebyggelser.Området fremgår af
kortbilag 1.

Arealet er beliggendei landzone, hvilket det efter lokaiplanens
vedtagelsefortsatvil være.

Lokalpianenomfatteretarealpåca. 14,3 ha.

Beskrivelseaf lokainlanen
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Områdetudlæggestil fritids- og aktivitetsområde,som kananvendes
til markedsplads,grøntrekreativtområde,udendørsidrætsfaciliteter,
primitiv teltplads,spejderanlæg,hobbydyreholdm.v.

Området skal friholdes for anden bebyggelseend den, der er
nødvendigfor områdetsudnyttelsesomfritids- og aktivitetsområde.

Ethvertanlægskalplaceresog udformessåledes,at der i videstmuligt
omfangtageshensyntil delandskabeligeværdier.

Forholdet til anden planlægningfor området

Kommuneplanen

I Kommuneplan1997 er områdetudlagt til offentligt formål under
rammeområde0.2.3. Rammebestemmelsernehertil er formuleret
således:

Ramrneémråde 0.2.3(v. Holmegården)~~. . I

Anvendelse

Bebyggelsesregulering

Zonestatus

Støj

Området må anvendestil fritids- og
aktivitetsområdei form af markedsplads,
grønt rekreativt område, udendørs
idrætsfaciliteter, primitiv teltplads,
spejderanlægm.v.

Området skal friholdes for anden
bebyggelseendden,derernødvendigfor
områdets udnyttelse som fritids- og
aktivitetsområde.

Bebyggelsesprocentenfor områdetunder
ét måikke overstige10 %.

Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m
overterræn.

Områdetskal forblive i landzone.

I forbindelse
støjmæssige

med lokalplanlægningskal det sikres, at der ikke er
problemer ved udlæg af nye arealanvendelser.Det
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betyder,at kommuneplanensstøjkravskal iagttagesog overholdes.I
lokalpianerskal der derfor redegøresfor de støjmæssigeforhold ved
udlægafnyearealanvendelser.’

I lokalpianområdeter der ikke tale om egentlig ny arealanvendelse.
Samtidigskønnerkommunalbestyrelsen,at områdetbør klassificeres
som “Hverken støjende/støjfølsom arealanvendelse”,idet der er tale
om et bynært rekreativt område. Det betyder, at en egentlig
støjvurdering ikke er nødvendig,selvomområdeter omfattet af en
støjkonsekvenszone.

Lokalpianener i overensstemmelsemedkommuneplanenog bidrager
til dennesrealisering.

Regionplanen

Regionpian 1997-2009indeholder hovedmålsætningerfor ferie- og
fritidsområdet,hvorafdet bl.a. fremgårat: Manvil fremmeenvækst
på ferie- og fritidsområdetpå en sådanmåde,at natur-, miljø- og
kulturværdiernebevares,forbedresog udvikles.Detteskal bl.a.opnås
ved at prioritere eksisterendeog velfungerendeanlægog sikre deres
fortsattelevedygtighed.2

Lokaiplanener i overensstemmelsemed regionplanenog bidragertil
dennesmålopfyldelse.

Lokalplanens forhold til gældendelovgivning m.v.

Byggeloven

Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før
kommunalbestyrelsenharmeddelttilladelsei henholdtil byggeloven.

Planloven

Lokaiplanområdeter beliggende i landzone og skal forblive i
landzone.

‘Ejby Kommuneplan1997,s. 94
2 Regionpian1997-2009,s. 73
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Landbrugsloven

Landbrugspligtener ophævetpåbetingelseaf, at arealernepåmatr.nr.
6daLungeBy, Gelstedmfl. indenfor 1 årefter 1. januar1998er taget
i brug til grønt områdeog bymæssigeformål. Hvis ikke dette er
tilfældet, skal arealerneafhændestil sammenlægningmed en eller
flere landbrugsejendomme.Denne frist er siden blevet forlænget.
Kravet om afhændelsegælderikke, såfremt arealerneindgår i en
endeligtvedtagetlokaiplan.

Affaldsdepotloven

Derer ikke kendskabtil affaldsdepoterindenfor området.Hvis der
underbygge-ellerjordarbejderindenforlokalpianområdetkonstateres
et depoteller en forureningafjorden,skal arbejdetstandsesi henhold
til depotlovens§ 20. Enhver,deropdageret depotellerenforurening
afjorden,skalunderrettekommunalbestyrelsenherom.

Museumsloven

Der er fundet flere bopladserfra jernalderog middelalderinden for
lokalplanområdet.Lokalplanområdetkan som helhed antagesat
rummejordfastefortidsminder,der er omfattetaf museumslovens§
26 (Lov nr. 291 af 6. juni 1984). Derfor skal der gennemføres
prøveboringer på de arealer, hvor der påtænkes foretaget
anlægsarbejder. Odense Bys Museer skal adviseres om
byggemodningeller andrejordarbejderpå stedeti god tid forud for
igangsættelsen.

Lov om naturbeskyttelse

Områdetgrænserop til bynærskov,der ejesafstaten,hvorforder ikke
må placeresbebyggelse,campingvogneog lignende inden for en
afstandaf 300 m. Kommunalbestyrelsenkan ansøgeAmtsrådetom
dispensationfra beskyttelseslinien.

Eksisterendeledningerfor olie og naturgasm.v.

I lokaiplanområdetfindes en ledning for naturgas(16 bar). Ændret
arealanvendelsenindenfor5 metersafstandpåhver side af ledningen
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må ikke foretagesuden tilladelse fra Naturgas Fyn. Placeringen
fremgåraf kortbilag 2. Endvidereer der strømførendeledningerpå
området.Derfor skal Energi Fyn og Gelsted Transformerforening
orienteresom gravearbejderm.v., indendisseforetages.

Vandforsyning

Området ligger tæt på Gelsted Vandværk, og det skal sikres, at
grundvandetikke forurenes.

Anden lovgivning

Lokalpianens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser og
dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen
(f.eks. for vejanlæg - politiets samtykke). Der er fastsat særlige
adgangsbestemmelserog der er tinglyst byggelinier langs landevej
620, Grønnemose-TellerupBjerge,Odensevej/Hylkedamvej.
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Lokaiplan GlO! - Bestemmelser

I henholdtil planloven (lovbekendtgørelsenr. 551 af 28 juni 1999)
fastsætteshervedfølgendebestemmelserfor det i § 2 stk. 1 nævnte
område.

§ i Lokalplanensformål

1.1 Formålet med lokaiplanener at udlæggeområdet til
offentligt område.

§ 2 Områdeog zonestatus

2.1 Lokalpianen afgrænsessom vist på kortbilag i og
omfatter del af matr.nr. 6da, 6ds og 6dr Lunge By,
Gelsted.

Lokalplanenomfatter desudenalle parceller, der efter
den0 1.05.00udstykkesfra de nævnteejendomme.

2.2 Lokaiplanområdetligger i landzone.

§ 3 Områdetsanvendelse

3.1 Området udlæggestil offentligt formål, hvormed der
meneset fritids- og aktivitetsområdei form af grønt
rekreativt område,der kan anvendestil markedsplads,
udendørs idrætsfaciliteter, primitiv teltplads,
spejderanlæg,hobbydyreholdm.v.

3.2 Kommunalbestyrelsenkan tillade opførelseaf mindre
bebyggelser,såfremtdet er nødvendigtfor at anvende
området.Bebyggelsesprocentenfor områdetunderét,må
ikke overstige10%.

3.3 Lokalpianområdet ligger i nærheden af Gelsted
Vandværksindvindingsboringer,og det skal sikres, at
grundvandetikke udsættesfor forureningsrisiko. Derfor
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skal de til enhvertid gældendevejledendeafstandskrav
til vandindvindingsanlægsikresopfyldt.3

3.4 Indenbyggemodningeller andrejordarbejder
påbegyndes,skal OdenseBys Museeradviseres.
Detteskal i god tid forud for igangsættelsensåledes,
at derkanudføresde nødvendigearkæologiske
prøvegravninger.

§ 4 Vej- og stiforhold

4.1 Områdetskal vejbetjenesfra eksisterendekommuneveje.

4.2 Adgangsvejetil eksisterendeveje skal godkendesaf
kommunalbestyrelsenog andrerelevantemyndigheder.

4.3 I skel mellem lokalpianområdetog landevejenetableres
ubrudthegn,grøftereller jordvolde (evt, i kombination).
Dette gøresi beggevejsider. Hensigtener at modvirke
vejkrydsningerder kan skabetrafikaleproblemer.

§ 5 Bebyggelsensomfang ogplacering

5.1 Bebyggelsesprocentenfor området under ét må ikke
overstige10 %. Bebyggelseskal placeresinden for de
markeredebyggefelterpåkortbilag3.

5.2 Bebyggelsenmåikke overstige8,5 meteroverterræn.

5.3 Kommunalbestyrelsenskal godkende bebyggelsens
omfangog placering.

5.4 Kommunalbestyrelsenvil medvirke til at udarbejde
ansøgningom dispensationfra skovbyggeliiensåfremt
en bebyggelse,der tager hensyntil de landskabelige
værdier, søges opført umiddelbart øst for
Holmegårdenlgenbrugscenteret.

Deaktueltgældendeafstandskravfindes i Danskingeniørforeningsnormersamti
Miljø- og Energiministerietsbekendtgørelser,cirkulærerog vejledninger.Dansk
Ingeniørforeningsnorm, DS442 er i bilag 1.
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§ 6 Bebyggelsensydrefremtræden

6.1 Til bebyggelsens udvendige bygningssider samt
tagpladerskal anvendesmaterialer, som i videstmuligt
omfangtagerhensyntil de landskabeligeværdier.

6.2 Kommunalbestyrelsenskal godkendebebyggelsensydre
fremtræden.

6.3 Der må ikke anvendesblanke og/eller reflekterende
materialertil udvendigebygningssiderog tag.

§ 7Anvendelseaf de enkeltebygninger

7.1 Bebyggelseskal kunne anvendestil offentlige formål
såsom skoleudflugter og lignende samt til
opmagasineringaf redskabero.l., der indgår i områdets
drift.

7.2 Derkanopføreslæskureog småprimitive bygningersom
skal sikre hobbydyreholdenesve og vel.

§ 8 Spildevand

8.1 Bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak efter
spildevandsplanensbestemmelser.

§ 9 Ubebyggedearealer

9.1 Ubebyggedearealer skal ved beplantning,befæstelse
eller lignendegives et ordentligt udseende,ligesom en
passendeordenvedoplagringaf materialerog lignende
skalopretholdes.

9.2 Der kan fortages mindre terrænændringer i områdets
vestlige del (anlægsfeltpå bilag 3), såledesat området
kan anvendessom kælkebakke.Jordarbejdememå ikke
på noget sted overstige 6 meter over terræn, og den
tilførtejordmængdemåikkeoverstige1000m3.
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§ 10 Belysning

10.1 Belysning af stier udføres som parkbelysning efter
kommunalbestyrelsensnærmereanvisninger

§ ii Varige retsvirkninger

Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse og
offentliggørelseaf lokalpianenmå der ikke retligt eller
faktisketableresforhold i stridmedplanensbestemmelser,
medmindre der meddelesdispensationefter reglerne i
planlovens§~19 eller40.

11.2 Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendomkan
fortsættesomhidtil. Lokaiplanenmedførerheller ikke i sig
selv krav om etableringaf de anlægmedvidere, der er
indeholdti planen.

11.3 Kommunalbestyrelsenkan meddele dispensation fra
lokaiplanensbestemmelser,hvis det ikke er i strid med
princippernei planen.Størreafvigelserfra lokaiplanenkan
kun gennemføresvedtilvejebringelseafenny lokalpian.

Lokaiplanenblev godkendtsom forslag af
den31.08.2000

Ejby kommunalbestyrelse

Lokalpianen
offentliggjort

blev vedtaget endeligt
6. december2000

p.k.v.

d. 30 november 2000 og

Carl Syh~est
Kommunaldirektør

11.1

Vedtagelsespåtegninger:
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Bilag i

I DanskIngeniorforeningsnorm for almenevandforsyningsanlæg,(2. udgave1988)DS 442 angives
folgende vejledende afstande mellem indvindingsanlægfor almene vanciforsyningsanlægog
forureriingskilderm.v.

GRL.PPF - FORtJRENINGSK1LDE.TERRÆNGENSTANDMV. - AFSTANI) (vANI:R ii
MAI:I) ~•i

FjeiidoiiisI~rhoId Skel, medmindre byggelinie eller servituthestemmelse kræver
større alstand 10

Vejanlæg mv. Veje og parkeringsarealer lO —______

5
10
10

[3eh~ggelse.ledninger og kabler Bygninger
Lavspændingsluffledninger eller jordkahler
HojspændingslutUedninger eller jordkabler

[opograliskelbrhold Grorter. vandløb og åbne vandarealer
Anlæg lbrdyrehold Stalde og lignende indretninger til dyr

Moddinger og beholdere til husdyrgodn ing’
Ensilageoplag og ensilagebeholdere

—~

5()
50
50

Energi-anlæg Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og
udluftningsror
Forsyningsledninger for gas og olie
Varmeindvindingsanlæg
Jordvarmeanlæg (varnieslanger)

50
50
75
301) —______

Anlæg ihr vandalledning og
klonkering mv.

Ledningsanlæg for
- Overtiadevand og regnvand
- Drænvand uden spildevand
- Spildevand. s4fretni ledningen er iidt~rtmed tætte rør og
samlinger2H ustanke (septi ktanke). samletanke tbr husspi Idevand
Nedsivningsanlæg for tagvand
Rensningsanlæg og puinpestationer for spildevand
Slamhede for spildevandsrensningsanlæg
Ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af
drænrør
Nedsi~ningsanlægtbr vejvand. husspilde~and og spildes and [‘ru
malkerum

IS
I 5

50
50
25
ISO
300

300

300
Oplag at’alTalcl3 Torklossetter

Slagger og flyveaske anvendt i thrbindelse med bygge- og
anlægsarbejder
Nedgravning at’latrin
Latriner
Lossepladser. slagge- og flyveaskeoplag
Skrotpladser

IS

21)
30 i
ISO
300
300 —______

lndiistrianlæg4 Oplag af kemikalier m.v. 300
50
10(1

Begruvelsespladser Nedgravning afdøde dyr
Kirkegårde

Andre ind~indingsanlæg lndvindingsanlæg på naboejendomme 50 —

Ved husdyrgodning tbrstås fast gødning, alje, gylle og moddingssaft fra alle husdyr. jf. Miljominisreriets
bekendtgørelse om husdyrgodning m.v.
2 Herved forstås ledninger og bronde m.v,, som tilfredsstiller skærpet kontrolniveau i DIF’s norm for tæthed af
aflobssvsterner i jord (DS 455).

Såvel nuværende som tidligere.
Silvel nuværende som tidligere.





*** * *** Side: 12
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* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen A 451

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 6 DA m.f 1., Lunge By, Gelsted

Ejendomsejer: Ejby Kommune m.f 1.

Lyst første gang den: 19.01.2001 under nr. 848
Senest ændret den : 19.01.2001 under nr. 848

Lyst på de i lokalpianen nævnte matr. nr.

Retten i Middelfart den 29.01.2001
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