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Lokainlan E 80 for et rekreativt område ved Ejby

Om lokalpianen

Lokaiplanenskalværei overensstemmelsemed Kommuneplanen,derigen skalværei
overensstemmelsemedRegionpianen(1989-2001).
Kommuneplanenfor Ejby Kommuneblev endeligtvedtagetden6. februar1985
(Kommuneplan84).
Enkommuneplaner ikkejuridisk bindendefor lodsejerne.
Enendeligtvedtagetlokaiplan erjuridiskbindendefor lodsejerne.
Selokaiplanensretsvirkningerpå side3.

Indholdet af lokalpianforslaget.

Lokaiplanenomfatteren delaf et områdebeliggendeøstfor Ejby. Områdetudnyttes
delslandbrugsmæssigtog delsrekreativt,ogderer godestiforbindelsertil Ejby by.

Landskabeter afvekslendemed mosehullermed åbentvand,rørskov,engarealer,dyr-
kedemarkerog skovog krat..Der eret rigt dyreliv og godemulighederfor bådena-
turoplevelserog fysisk udfoldelse.
Lokaiplanenomfatteren mindredelaf området,somønskesudlagttil offentligere-
kreativeformål. Opholdog færdseli områdetskaldog skepåen sådanmådeat dyre-
livet beskyttesog bevares,eventueltved skiltning om færdseisforbudspecielti gæsse-
nesyngleperiode.

I Ejby erdermangelpålet tilgængeligerekreativearealer,specieltarealermedrigt
dyreliv og lavt støjniveau,derforvil et sådanarealudlægværetil gavnfor friluftsli-
vet, og i detheletaget, forbedrelokalbefoikningensalmenerekreativemuligheder.

Forholdet til andenplanlægningfor området

.

Regionpianen.
Områdeter i Regionpian1989-2001betegnetsomsærligtbeskyttelsesområde.

Kommuneplanen.
Områdetermedtageti tillæg nr. 35 til “Kommuneplan84”, hvorområdeti rammede-
lener benævnt:Områdenr. G 1.2.
Tillægnr. 35 gørestil genstandfor behandlingog offentliggørelsesideløbendemed
lokaiplanen.

Spildevandspian.
Områdeter ikke medtageti kommunensspildevandspian.

Andreforhold.
Områdeterbortforpagtet.Forpagtningskontrakterneløberuændretindtil disseskal
fornyesellerbliver opsagt(delområdeA indtil opsigelse,delområdeB indtil 31. juli
1998)
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Lokaiplanens forhold til gældendelovgivning

Byggeloven
Bygge-og anlægsarbejdermåikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelt
tilladelsei henholdtil byggeloven.

By- og Iandzoneloven(Planloven).
Lokaiplanområdeterbeliggendei landzone.

Landbrugsloven.
Lokaiplanområdeterundergivetlandbrugspligt,og planenforudsætter,at land-
brugspligtenophævesefter § 4 stk. i i landbrugsloven.

Fredning.
Lokalpianområdetomfatterbeskyttedenaturtyperi henholdtil § 3 i Lov om naturbe-
skyttelse,og områdetstilstand måildceændresudendispensationfra Fyns Amt.

Anden lovgivning.
Lokaiplanensvirkeliggørelseerafhængigaf tilladelserog dispensationerfra andre
myndighederendkommunalbestyrelsenfeks.FynsAmt og evt. fredningsmyndighe-
derne(for vejanlæg- politietssamtykke).

Lokalpianforslagetsmidlertidigeretsvirkninger.
Et offentliggjort lokaiplanforslagharefterplanlovens§ 17 en foreløbigretsvirkning,
hvorefterejendommeindenfor områdetikke måbebyggeseller i øvrigtudnyttespå
en måde,derskaberrisiko for en foregribelseaf denendeligeplansindhold (stk. 1).

Da forslagetkanblive ændretunderproceduren,omfatterforbudetogsåbebyggelse
og anvendelse,derer i overensstemmelsemed forslaget.

Selvomudstykningikke er nævnt,erdetantageti praksis,at udstykningi parcellertil

bebyggelseeromfattet.

En byggetilladelse,derer udstedtfør offentliggørelsenaf planforslaget,berøresikke.

Den foreløbigeretsvirkninggælderindtil denendeligtvedtagnelokalpianer offent-
liggjort, doghøjstetår efteroffentliggørelsen(stk. 4). Et-års fristengælderogså,når
derer fremsatindsigelseefterreglernei § 29.

De midlertidigeretsvirkningerfor nærværendelokaiplanforslaggælderfra den6. april
1993 (dato for forslagetsoffentliggørelse)og indtil forslageter endeligtvedtaget,dog
højstindtil den6. april 1994 (dato et år efteroffentliggørelsen).
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Lokaiplanensretsvirkninger.
Ifølge planlovens§ 18 måderikke retligt eller faktisk etableresforhold i strid med
bestemmelsernei en lokaiplan. Dennebestemmelsefastslår,at en lokaiplaner bin-
dendefor de ejendomme,derligger inden for planensområde.

Lokalpianensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

Forhold etableretfør lokalpianen
Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,somer etableretfør offentlig-
gørelsenaf lokaiplanforslagetog somikke er i overensstemmelsemeddenne,kan
fortsættessomhidtil. En lokaiplan medførerikke en “handlepligt” til at ændrelovligt,
beståendeforhold i overensstemmelsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke
pligt til at ændrede eksisterendeforhold.

Forholdetableretefterlokalpianen
Etbyggeriellerændretanvendelsealen ejendom,deretableresefterat lokaiplanens
retsvirkningerer indtrådtskalværei overensstemmelsermedplanen.Efter § 18 regu-
lererplanenkun fremtidigedispositioner,derimodkanderikke i en lokaiplanpåbydes
nogenhandlepligt,f.eks. til atgennemføreet i lokaiplanenomhandletbyggeri.

Lokaiplanforslagetindeholderi § 2 stk. 2.2 bemærkningom, at detal planenpåved-
hæftedekortbilagvisteområdebevaresi landzone.

Lokaiplanenudløserderforingenfrigørelsesafgift(Finansministerietsbekendtgørelse

nr. 549af 9. juli 1991).

Lov om tilbudspligt (lov nr. 328al 18. juni 1969)erophævetpr. 1. januar1992.

Oplysningerom fristen for fremsættelseaf ændringsforslag:
Offentliggørelsenaldennelokaiplaner sketden 6. april 1993 via annoncei Torsdags-
avisen.
Samtidigmedoffentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig
underretningheromtil:

1. ejerneaf ejendomme,derer omfattetafplanen,og lejernei og brugerneaf disse
ejçndomme,

2. ejerneal ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei ogbru-
gerneaf sådanneejendommei den udstrækning,hvorplanenefterkommunal-
bestyrelsensskønharvæsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemed lokalt tilhørsforhold,somover for kommunalbe-
styrelsenhar fremsatskriftlig anmodningom atblive holdt underrettetom for-
slagettil lokaiplaner,

4. Miljøministeriet (Planstyrelsen)samtde statsligemyndigheder,for hvemplanen
harsærliginteresse.
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Ved offentliggørelsenden6. april 1993harborgerne8 ugertil at kommemedindsi-
gelsereller eventueltselv laveandetforslag.Fristenudløberaltsåden 1. juni 1993.

Når fristenpåde8 ugerergået,skalkommunalbestyrelsenigen behandleforslagettil
lokaiplanen.Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver taget
med i dennebehandling.Er derikke indkommetindsigelser,kankommunalbestyrel-
senvedtageforslagetendeligt.

Hvis derrettidigt er fremsatindsigelserog/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentid-
ligst ske4 ugerefterûdløbetaf indsigelsesfristen.

Endeligvedtagelse.
Ved denendeligevedtagelseaf planenkan kommunalbestyrelsenforetageændringer
af detoffentliggjorte forslag,somfølgeaf fremkomneindsigelsereller ændringsfor-
slag.

Hvis en ændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandre
enddem,dervedindsigelseeller ændringsforslagharforanledigetændringenforeta-
get, kan kommunalbestyrelsensendeligevedtagelseal planenikke ske, før depågæl-
dendeer underrettetom ændringenog harfået lejlighed til atfremsættebemærkninger
til spørgsmåletindenenaf kommunalbestyrelsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreelt foreliggeret nyt forslag,kankommu-
nalbestyrelsensendeligevedtagelseafplanenikke ske, før detændredeforslaghar
væretoffentliggjort nåfly.

Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseal lokaiplanenforetagerkommunalbestyrel-
senoffentlig bekendtgørelseherom.
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Lokalpiannr. E80 for et rekreativtområdevedEjby.

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

§1
Lokalpianensformål

i. i Formåletmed lokaiplanenerat udlæggeet områdetil offentligerekreative
formål, samtat sikre og forbedredebiologiskeværdier.

1.2 Områdetskalbevaressom naturområde.

§2
Områdeog zonestatus

2.1 Lokalpianområdetomfatterfølgendematr.nre.:Matr. nr. 6 ~, 7 ~, 7 f, 7g

samtdel af 6 ~ og7.~alle Ejby by, Ejby.

2.2 Lokaiplanområdetbevaresi landzone.

2.3 Indenfor lokalpianområdetønskeslandbrugspligtenophævet.

§3
Områdetsanvendelse

3.1 Områdetopdelesi delområdeA og B, j.f. vedhæftedekortbilag nr. 1.

3.2 DelområdeA og B udlæggestil offentligt rekreativtnaturareal.
Områdetmåikke bebygges.

3.3 DelområdeA bevaressomengarealog plejesved afgræsningmedetpassende
lavt græsningstrykeller slåning.Derbør ikke anvendesgødningeller sprøjte
midler.

3.4 DelområdeB bevaressom moseog rørskov.Der skal, for at støtteområdets
karakteraf mose,foretagesudtyndingaf eksisterendebeplantningog anden
naturplejeaf områdeti samrådmedFynsAmt.

3.5 Nåletræerinden for områdeB er ikke naturligthjemmehørendei moseområdet
og skalfjernesefterhåndensomde bliver storedog senesti 1998.
Der kani samrådmedFynsAmt genpiantestræeregnettil området.
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3.6 Der kan, såfremtderskønnesatværebehovfor, at beskytteforekomsteraf
særligtsårbareynglefugleetableresfærdseisforbudi yngletiden.
Færdseisforbudetkundgøresvedskiltning eftersamrådmedSkov- ogNatur-
styrelsen,Reservatkontoret.

§4
Vej- og stiforhold

4.1. Områdetvejbetjenesaf privat fællesvej,Ejby Mose.

§5
Ubebyggedearealer

5. i Der måikke foretagesterrænregulering.

5.3 En eventuelvedligeholdelsesmæssigoprensningal mosehulletindenfor
delområdeB kaniværksættesmedtilladelsefra FynsAmt.

§6
Eventuelletilladelsereller dispensationerfra andremyndigheder

6.1 Vedeventuel tilplantning(delområdeB), omlægningal engareal(delområde
A) og eventueloprensningalvandhuller,skal deransøgesom dispensationfra
Naturbeskyttelsesloven.
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§7

Vedtagelsespåtegning

7.1 Såledesvedtagetaf Ejby kommunalbestyrelse,den25. marts 1993

—‘~ OveAndersen
borgmester

/1 ~
/Jøv~genx. udsen

kommuneingeniør

7.2 I henholdtil § 27 i planlovenvedtagesforanståendelokaiplanendeligt.
Ejby kommunalbestyrelse,den30. september1993

p.k.v.

OveAndersen
borgmester

/~~
/Jøi’~enR. Knudsen

kommuneingeniør

7.3 Dato for kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseafdenendeligt
vedtagnelokalpian.
Dato: 13. oktober1993

7.4 Tinglysning

Matr: 6 AA ~44~/J.

Ejby By, Ejby

Retten I
Indført den
Lyst .under nr

Middelfart
17.01.1995

.: 1203 ~

A

Hanne Hansen
ktfm.




