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LOKALPLANENS KORT.
Kort overområdet,derviser lokaiplanensafgrænsning



OM LOKALPLANIEN.

“Lov om planlægning”trådtei kraft den 1. januar1992.

Lokalpianenskal værei overensstemmelsemedKommuneplanen,derigen skalværei overens-
stemmelsemedRegionpianen(1989-2001).

“Kommuneplan84” for Ejby Kommuneblev endeligtgodkendtden6. februar1985.

En Kommuneplaner ikkejuridisk bindendefor lodsejerne.

En endeliggodkendtlokaiplanerjuridiskbindendefor lodsejerne.Selokaiplanensretsvirkninger

på side5.

INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET.

Områdetbevaresi landzone.

Lokaiplanenudlæggerområdettil LungeGoifbane.

Lokalpianenindeholderdetaljeredebestemmelserom områdetsanvendelseog udformning,be-

byggelse,ubebyggedearealer,vejeog parkeringsforholdm.m.

FORHOLDTIL ANDEN PLANLÆGNING FOROMRÅDET.

Regionpianen:

Af såveltillægtil regionpian1989-2000om “ferie og fritid”, somforslagtil regionplan1993-
2005fremgårdet, at etableringog anlæggelseaf nyegoifbanerskalindrettespåen sådanmåde,
at vandforbrugetog gødskningminimeres.Anlæggetskalendvidereudformessådan,at derska-
besgode/forbedredelevestederfor vilde planterog dyr og således,at dersikresgodeadgangs-
mulighederfor offentligheden.

Kommuneplanen:

Områdeter medtageti Tillæg nr. 39 til “Kommuneplan84”, hvor områdeterbenævntOmråde

nr. F.7.1.

Områdenr. F.7.1.

a. Områdetudlæggestil LungeGolfbane.
Der måindenforområdetkun etableresen goifbane(6-huller).
Eksisterendebebyggelseindenforområdetmåkun anvendestil beboelsefor ejer, kontorer
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omklædningsfaciliteter,opholdsiokaler,depoter,garagerog mindrereparationsværksted
orienteretmod områdetsanvendelsesomtræningsgolfbane.

b. Indenforområdetskal udlæggeset byggefelt.
Byggefeltetskalomfatteeksisterendebebyggelse,samtåbnemulighedfor mindreudvi-
delser.

c. Bebyggelsesprocentenindenforbyggefeltetmåikke overstige35.

d. Bygningermåikke opføresmedmereend1½etage.

e. Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m over terræn.

f. Tageneskalværesymmetriskesadeltageog tagenesvinkel med detvandretteplan skal

udformespåen måde,derharmonerermeddenbeståendebebyggelse.

g. Tilbygningerskaludformespåen måde,derharmonerermeddenbeståendebebyggelse.

h. Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.
Ved evt, anvendelseaf alternativenergi,er etableringaf solfangeranlæg.dogtilladt.

i. Til udvendigebygningssidersamttagfiadermåikke anvendesmateriale,somefterkom-

munalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

j. Der måikke etableresyderligerevejtilslutningtil Hønnerupvej.

k. Eksisterendehegnog markantbeplantningindenforplanområdetskal søgesbevaret.

Ligeledesskal deneksisterende(godkendte)søtilstræbesbevaret.

1. Områdeterbeliggendei landzone,og skalbevaresi landzone.

m. Der er landbrugspligtpåområdet.(matr. nr. 9 ~, Lungeby, Gelsted).

Spildevandsplan:

EjendommenHønnerupvejnr. 14 (matr. nr. 9 ~, Lungeby, Gelsted)er tilsluttetoffentlig spil-
devandsafledning.

Varmeplan:

Områdetsom helheder medtageti varmeplanlægningenfor Ejby Kommune
(varmeforsyningsplanen).

EjendommenHennerupvejnr. 14 (matr. nr. 9 ~, Lungeby, Gelsted)erpålagtindividuel varme-
forsyning.
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Vandforsyning:

Områdetsomhelheder vandforsynetfra “Lunghøj Vandværk”.

Vand fra Lunghøj Vandværkmåikke benyttestil vandingaf en golfbane.Såfremtgoifbanen
agtesvandetmed vandfra Lunghøj Vandværkskalderetableresen ny indvindingsboring,hvil-
ketkrævertilladelsefra amteteftervandforsyningslovens§~20 og 21.
Deteramtetsvurdering,at en vandmængdepå3.500 m3/årvil kunnedækkevandingsbehovet
påen 6 - hullersgolfbane,selvi tørresomre.Størreindvindingsmængdekannormaltikke på-
regnestilladt.

Støj:

Ingenbemærkninger.

Grundvand:

Ingenbemærkninger.

Kemikalieaffald:

Der haraldrigværet- eller erplaceretnogen“listevirksomhed” indenforområdet.

Landbrugsforhold:

Områdetligger i landzoneog vil forblive i landzone.

Lokalpianenændrersåledesikke områdetszonestatus,menEjby Kommuneovertagerzonelovs-
kompetencen.Eventuellefremtidigebygge-og anlægsarbejderkræversåledeszonelovstilladelse
fra Ejby Kommuneefterlokaiplanensikrafttræden.

Lokaiplanområdeter undergivetlandbrugspligt.
Der søgestilladelseefter landbrugslovens§ 7 a til ændretanvendelseaf landbrugsejendommens
jorder. Tilladelsekangøresbetingetaf, at arealerneretablerestil landbrugsformåligen, hvis det
angivneformål ophører.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL GÆLDENDELOVGIVNING.

Byggeloven:

Bygge- og anlægsarbejdermåikke påbegyndes,før kommunalbestyrelsenharmeddelttilladelsei
henholdtil byggeloven.

Naturbeskyttelsesloven:
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Lokaiplanområdetgennemskæresaf et vandløb,derer beskyttetefterbestemmelsernei naturbe-
skyttelseslovens§ 3.
Engarealog nyetableretsøindenfor områdetkanindenforen overskueligperiode“vokse sig
ind” i en tilstand dergør, at ogsådissearalerer beskyttetaf naturbeskyttelseslovens§ 3.

Anden lovgivning:

Lokaiplanensvirkeliggørelseer afhængigaf tilladelserogdispensationerfra andremyndigheder

endkommunalbestyrelsen(feks.forvejanlæg- politiets samtykke).

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER:

Ifølgeplanlovens§ 18 *) måderikke retligt eller faktisketableresforhold i strid medbestem-
melsernei en lokalpian.Dennebestemmelsefastslår,aten lokalpianer.bindendefor deejen-
domme,derliggerindenforplanensområde.

Lokalplanensretsvirkningerindtrædervedplanensoffentliggørelse.

Forholdetableretfør lokalpianen:

Lovlig eksisterendebebyggelseeller lovlig anvendelse,someretableretfør offentliggørelsenaf
lokalplanforslaget,og somikke er i overensstemmelsemeddenne,kanfortsættessomhidtil. En
lokaiplanmedførerikke en “handlepligt” til atændrelovligt beståendeforhold i overensstem-
melsemedplanen.Ejerskiftemedførerheller ikke pligt til at ændreeksisterendeforhold.

Forholdetableretefterlokaiplanen:

Etbyggerieller ændretanvendelseaf en ejendom,deretabler~s,efterat lokaiplanensretsvirk-
fingerer indtrådt,skalværei overensstemmelsemedplanen.Efter§ 18 *) regulererplanenkun
fremtidigedispositioner,derimodkanderikke i en lokalplanpåbydesnogenhandlepligt,f.eks.
til at gennemføreeti lokaiplanenomhandletbyggeri.

Lokaiplanforslagetindeholderi § 2, stk. 2.2,endviderebemærkningom, at detpåhæftede
kortbilagsafgrænsendeområdebevaresi landzone.

*) Lov omplanlægning(Lovnr. 388afden6. juni 1991).
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§ 18. Når dererforetagetoffentligbekendtgørelseafen lokaiplan efter§ 30, måderikkeretligt
ellerfaktisketableresforhold i stridmedplanensbestemmelser,medmindredispensationmedde-
lesefterreglernei § § 19*) eller40.

§ 19. Kommunalbestyrelsenkandispenserefra bestemmelseri en lokalplanellerenplan m.v.,
der eropretholdtefter § 68, stk. 2, hvisdispensationenikkeer i stridmedprincippernei planen,
jfr. dog § 40.

Stk. 2. Videregåendeafvigelserendomhandleti stk. 1 kankunforetagesvedtilvejebringelseaf
en ny lokaiplan.

Stk. 3. En bestemmelsei en lokaiplan,hvisindholderfastlagti overensstemmelsemedregler
elleren aftalemeden statsligelleren regional myndighed,kankunfravigesmedMiljøministe-
renshenholdsvisdenpågældendemyndighedssamlykke.

Oplysninger om fristen for fremsættelseaf indsigelserog ændringsforslag:

Offentliggørelsenaf dennelokaiplaner sketden9. marts1994via annoncei Torsdagsavisen.

Samtidigmed offentliggørelsenaf forslagetharkommunalbestyrelsengivet skriftlig underretning
heromtil:

1. ejerneaf ejendomme,dereromfattetaf planen,samtlejernei - og brugerneaf disse
ejendomme,

2. ejerneaf ejendommeudenfor planensgyldighedsområderog lejernei - ogbrugerneaf
sådanneejendommei denudstrækning,hvorplanenefterkommunalbestyrelsensskøn
harvæsentligbetydningfor dem,

3. de foreningerog lignendemed lokalt tilhørsforhold,som overforkommunalbestyrelsenhar
fremsatskriftlig anmodningom,atblive holdtunderrettetom forslagettil lokalpianer,

4. Miljøministeriet (Planstyrelsen)samtde statsligemyndigheder,for hvemplanenhar
interesse.

Ved offentliggørelsenden 9. marts1994harborgerne8 ugertil at kommemedindsigelsereller
evt, selv laveandetforslag. Fristenudløberaltsåden4. maj 1994.

Når fristen påde 8 ugerergået,skalkommunalbestyrelsenigen behandleforslagettil lokaipla-
nen. Borgerneseventuelleindsigelserog/ellerændringsforslagbliver tagetmedi dennebehand-
ling. Er derikke indkommetindsigelser,kankommunalbestyrelsenvedtageforslagetendeligt.
Hvis derrettidigt er fremsatindsigelser*) og/ellerændringsforslag,kanvedtagelsentidligst ske
4 ugerefterudløbetaf indsigelsesfristen.

*) Lov omplanlægning(Lov nr. 388afden6. juni 1991).
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§ 28. Etplanforslagkanikkevedtagesendeligt,hvisen myndighedefterreglernei § 29har
modsatsig detteskrjflligt overfor amtsrådethenholdsviskommunalbestyrelsenindenudløbetaf
fristen efter§ 24, stk. 3 eller § 27, stk. 3. Forslagetkanherefterførstvedtages,når dererop-
nåetenighedmellemparterneomde nødvendigeændringer.

Stk. :2. Uafklaredespørgsmålefterstk. 1 kanafparterneindbringesfor Miljøministeren.
Stk. 3. Indsigelserefterstk. 1 skalværebegrundede.

§ 29. Stk. 2. Et amtsrådskalfremsætteindsigelseefter § 28 modforslagtil lokalpianer, kom-
muneplanerog ændringertil kommuneplaner,såfremtplanforslageter i stridmedreglereller
beslutningerefter§ 3 eller regionplanlægningfor deemner,derer nævnti § 6 stk. 3 og 4.
Pligtengælderdogikke, hvisforholdeterafunderordnetbetydningfor regionpianlægningens
formål.

Stk. 3. Enstatsligmyndighedkanfremsætteindsigelseefter § 28 modet lokalplanforslagudfra

de særligehensyn,sommyndighedenvaretager.

Endeligvedtagelse:

Ved denendeligevedtagelseaf planenkankommunalbestyrelsenforetageændringeraf detof-
fentliggjorteforslag,somfølgeaf fremkomneindsigelsereller ændringsforslag.

Hvis ændringefterkommunalbestyrelsensskønpå væsentligmådevil berøreandreenddem,der
ved indsigelseeller ændringsforslagharforanledigetændringerforetaget,kankommunalbesty-
relsensendeligevedtagelseafplanenikke ske, før depågældendeerunderrettetom ændringen
ogharfået lejlighed til at fremsættebemærkningertil spørgsmåletindenenaf kommunalbesty-
relsenfastsatfrist.

Hvis afvigelserneer såomfattende,at derreelt foreliggeretnyt forslag,kankommunalbestyrel-
sensendeligevedtagelseaf planenikke ske, før detændredeforslagharværetoffentliggjort på
ny.

Umiddelbartefterdenendeligevedtagelseaf lokaiplanenforetagerkommunalbestyrelsenoffent-

lig bekendtgørelseherom.

*) Lovomplanlægning(Lovnr. 388afden6. juni 1991).

§ 30. Amtsrådethenholdsviskommunalbestyrelsenforetageroffentligbekendtgørelseomden
endeligevedtagelseafplanenog senderdennetil demyndigheder,somer nævnti § 25. Planen
skalværeoffentlig tilgængelig.

Stk. 2. Denoffentligebekendtgørelseomkommuneplanerog ændringerhertil og lokalplanerskal
indeholdeoplysningom regleri henholdsvis§ 12, stk. 2 og 3, og § 18.

§ 31. Samtidigmedoffentliggørelsenefter § 30 afen lokaiplan senderkommunalbestyrelsenet
eksemplarafdenoffentligebekendtgørelsetil:
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1. ejereafejendonime,der eromfattetafplanen,
2. enhver,derrettidigt harfremsatindsigelserm.v. modplanforslaget,og
3. demyndigheder,derernævnti § 25, og deforeninger, derernævnti § 26, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsenlader lokalpianentinglysepå de ejendomme,dereromfattet
afplanen.
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EJBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. G 84

FOR

LUNGE GOLFBANE

I henholdtil “Lov om planlægning”(Lov nr. 388af den6. juni 1991) fastsætteshervedfølgende
bestemmelserfor deti § 2 nævnteområde:

§1 LOKALPLANENS FORMÅL.

1.1 Formåletmed tilvejebringelseaf lokalpianener, at udlæggeejendommenHønnerupvej
nr. 14 til træningsgolfbane(6-huller)
Arealeterca.5.9 ha stort.

§ 2 OMRÅDE OG ZONFJSTATUS.

2.1 Lokalpianenafgrænsessomvistpå vedlagtekortbilagog omfatterejendommenmatr.
nr. 9 ~, Lungeby, Gelsted.

2.2 Områdetsomhelhedforbliver i landzone.

2.3 Ejendommenmatr. nr. 9 ~, Lungeby, Gelsteder undergivetlandbrugspligt.
Landbrugspligtenopretholdes.
Ændretanvendelseaf en landbrugsejendomsjordertil andetendjordbrugsmæssigdrift
krævertilladelseefterlandbrugsiovens§ 7 a.
Eventuelsenereophævelseaf landbrugspligtenkrævertilladelseefterlandbrugslovens
4. Landbrugsministerietkani forbindelsemedophævelseaf landbrugspligtenstille be-
tingelsei medføraf landbrugsloven§ 4, stk. 2, vedrørendejordernesdrift og/ellerstk.
3 om afhændelseaf ejendommensøvrigejordertil sammenlægningmedandenland-
brugsejendom.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Områdetmåkun anvendestil en 6-hullerstræningsgolfbane.

3.2 Der udlæggeset byggefeltindenforområdet.(Seogså§ 7).

3.3 Der må indenforområdetkun opføreseller indrettesbebyggelsetil eller udøveserhverv
somfølgende:
Kontorer, omklædningsfaciliteter,opholdsiokaler,depoter,garagerog mindrerepara-
tionsværkstedorienteretmod områdetsanvendelsesom golfbane.

§
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3.4 Der må ikke indenforområdetdriveshandelmed dagligvarereller foregåandendetail-
handel.

3.5 Kommunalbestyrelsenkantillade, at der indenfor lokaiplanområdetopføreseller
indrettesi alt énbolig, nårdenneanvendessombolig for indehaver,bestyrer,portner
eller andenpersonmedlignendetilknytning til golfbanen.

§ 4 UDSTYKNING

4.1 Der måikke foretagesyderligereudstykningindenforområdetsomhelhed.

§ 5 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD.

5.1 Områdetvejbetjenesaf denudenforområdetetablerede“Hønnerupvej”via eksisterende

vejtilslutning.

5.2 Der måikke etableresyderligerevejtilslutning til Hønnerupvej.

5.3 Indenforområdetskalderetableresparkeringspladserfor personbileri fornødentom-
fang efterbyggelovensbestemmelser.
Sevedhæftedekortbilag.

5.4 Denpåkortbilagetvisteeksisterendemarkvejmåikke nedlægges.

§ 6 LEDN1NGSANLÆG.

6.1 El-ledninger,herundertil vejbelysning,må. ikke fremføressomluftledninger, menalene
udføresomjordkabler.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

7.1 Bebyggelsesprocentenindenfordetpå kortbilagetvistebyggefeltmåikke overstige35.

7.2 Bebyggelsenmåmax. opføresi 1½etage.

Bygningshøjdenmåikke overstige8,5 m.

Kommunalbestyrelsenkan tillade at enkeltebygningsdelegives enstørrebygningshøjde
end8,5 m, såfremtsærligehensyntil golfbanensdrift eller indretningnødvendiggør
det.

7.3 Tageneskalværesymmetriskesadeltageog tagenesvinkel med detvandretteplan skal
væremellem30 og 55 grader.

7.4 Tilbygningerskaludformespå en måde,derharmonerermed denbeståendebebyggel-
se.
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BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN.

8.1 Skiltning og reklameringmåkun placerespåbebyggelsenog måiøvrigt kun finde sted

med kommunalbestyrelsenstilladelsei hvertenkelttilfælde.

8.2 Blankeog reflekterendetagmaterialermåikke anvendes.

8.3 Til udvendigebygningssidersamttagfiadermåikke anvendesmateriale,somefterkom-
munalbestyrelsensskønvirker skæmmende.

UBEBYGGEDEAREALER.

9.1 Belysningaf parkeringspladser,færdselsarealer,internevejeog udendørsarbejdsom-
rådermåkun udføresmedlyspunkthøjdeover færdigtterrænpåmax. 3,5 m. (parkbe-
lysning, svarendetil EL nr. 5745181674- Albertsiundslampen).

9.2 Ubebyggedearealerskalvedbeplantning,befæstelseeller lignendegives etordentligt
udseende.

9.3 Oplagringmå udenfor bygningerkun finde stedpådertil indrettedeog afskærmede
arealer.

9.4 Eksisterendehegnog markantbeplantningindenforområdetskal søgesbevaret.
Ligeledesskaldeneksisterendesøtilstræbesbevaret.

9.5 Eventuelbeplantningindenfor områdetskalværenaturligt hjemmehørendeplanter.

§ 10 FORUDSÆTNINGERFOR IBRUGTAGNiNG AF NY BEBYGGELSE.

10.1 Førbebyggelseeller ændretanvendelseskal derretteshenvendelsetil Ejby Kommune
for afldaringaf, om lokaiplanenvil blive overholdt,og om hvilke myndighedstiiladel-
ser,der iøvrigt skal indhentes.

§ 11 MYNIMGHEDSTILLADELSER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

11.1 Uansetforanståendebestemmelser,måderikke foretagesændringeraf eksisterende,lov
lige forhold, somkrævertilladelsereftergældendelovgivning, før disseer indhentet.

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

11.3 Miljøbeskyttelsesloven.
Uansetforanståendebestemmelsermåder ikke udvideseller ændresbygningsmæssigt
eller driftsmæssigtpå en måde,som indebærerforøgetforurening, før udvidelseneller
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ændringener godkendtefter “Lov om Miljøbeskyttelse”§ 35.

11.4 Naturbeskyttelsesloven:
Ændringaf beskyttedenaturtyperindenfor områdetkrævertilladelseefternatur-
beskyttelseslovens§ 3.

§ 12 SERVITUTTER.

12.1 Vedrørendeservitutter,derhviler på lokalpianområdet,henvisestil ejendommensblade
i tingbogen.

§ 13 LOKALPLANENS OVERHOLDELSE.

13.1 Før retableringeller ændretanvendelseskal derretteshenvendelsetil Ejby Kommune,
for afldaringaf, om lokaiplanenvil blive overholdt, ogom hvilke myndighedstiladel-
ser, deriøvrigt skalindhentes.

§14 DISPENSATION.

14.1 Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensationtil mindrevæsentligelempelserafb-
kaiplanensbestemmelserunderforudsætningaf, at detikke ændrerdensærligekarak-
teraf detområde,dersøgesskabtvedlokaiplanen.

14.2 Merevæsentligeafvigelserfra lôkalplanensbestemmelserkankun gennemføresved
tilvejebringelseaf en ny lokaiplan.

§ 15 PÅTALERET.

15.1 Påtaleretifølge nærværendebokaiplanharaleneEjbyKommunalbestyrelse.

§ 16 KLAGEADGANG.

16.1 Evt. klageroverkommunalbestyrelsensafgørelsei medføraf nærværendelokaiplan
behandlesefterreglernei kapitel 14 i “Lov om planlægning”,hvortil derhenvises.
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§17 VEDTAGELSESPÅTEGNINGER.

17.1. Forslagettil dennelokalplanblev vedtagetafEjby Kommunalbestyrelse
den 17. februar1994.

~s~t~sn’
rgmester /

p.k.v.

Id
/ørg~R.Knudsen

kommuneingeniør

17.2. Lokalpianenblev vedtagetendeligtaf Ejby Kommunalbestyrelse
den 16.juni 1994.

p.k.v.
~~‘tt\ I
C4usHan~n’
ltrgmester /

Retten i
Indført den
Lyst under nr.

Middelfart
17.01.1995
1209

A

I~t)
Hanne Hansen

klim.

J~A~/dii~aiii
~ørgenR. i~nucfsen

kommuneingeniør

17.3. Denendeligtvedtagnelokaiplanblev offentliggjort den29. juni 1994.

17.4. Tinglysning:

den 1994

Matr: 9 A

Lunge By, Gelsted




