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LOKALPLAN NR. G 96’s REDEGØRELSE

Om hvad en lokalpian er

En lokalpian er en kommunal plan for reguleringenaf
anvendelseog udformning m.v. af det område, som
lokaiplanenomfatter.

Lokalpianers tilvejebringelse er• reguleret i lov om
planlægning,i det følgendebenævntplanloven.

En lokalplan skal tilvejebringes,før der gennemføresstørre
udstykningereller større bygge- eller anlægsarbejderog i
øvrigt, når deter nødvendigtfor at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse.

En lokalpian må ikke stride mod kommuneplanen,
regionpianlægningeneller de såkaldtelandsplandirektiver.

Om dennelokaiplans formål, om virksomheden
og om lokaiplanensindhold

Denne lokalpian har til formål at sikre
udvidelsesmulighederfor eksisterendeerhvervsbygninger
på ejendommenmatr.nr. 8-i Tårup by, Gelsted, i det
følgendekaldet lokalpianområdet.Lokalplanområdeter ca.
2,8ha.

Ejendommenligger i det åbne land øst for Gelsted på
adressenDyregårdsvej12. Den grænsertil alle sider mod
landbrugsarealer.Afstandentil nærmestebeboelseer 200 rn
i retningenmod sydvest.

Denvirksomhed,der tidligere havdetil husei bygningerne,
var en grøntpillefabrik. Virksomheden standsede sin
produktionCa. 1980. Dernæstfingeredebygningernesom
lager for korn og foderstof. Ejendommenagtesfremover
anvendt til foderstoffabrik samt eventuelle mindre
produktionsvirksomheder. Derfor udlægges
lokalpianområdettil industriområde.

Deneksisterendeplaceringøst for Gelstederønskværdigat
bevareog ønskesikke ændrettil industriområdeti Ejby,
fordi de eksisterendeinvesteringerbør udnyttes,da de er
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betydelige, og fordi der er nærhed til et overordnet,
bæredygtigtvejnet. Lokalpianensgennemførelsegiver ikke
anledningtil trafikaleproblemer.

Lokaiplanenindeholderbl.a. bestemmelserom områdets
anvendelse,om bebyggelseog ubebyggedearealer,om veje
m.m. Desuden er der bestemmelserom overførsel til
byzone,om forbudmodvidereudstykningog om støj.

Om forholdet til anden planlægning for
området
Kommuneplanen
Da lokaiplanområdetikke er indeholdt i Kommuneplan
1997’srammedel,er der sideløbendemedtilvejebringelsen
af dennelokaiplanudarbejdetet tillæg til kommuneplanen.
Dette tillæg er benævnt“Tillæg nr. 3 til Kommuneplan
1997”

Det område, som tillægget omhandler,er identisk med
lokaiplanområdet,og deter i tillæggetbenævntområdenr.
E.7.l0.

Nævnte tillæg til kommuneplanenindeholder følgende
rammebestemmelserfor lokalplanerindenfor området:

Anvendelse Områdetudlæggestil udvidelsesarealfor en eksisterendeindustrivirksomhed.
Dermåendvidereetableresservice-og forretningsvirksomhed,somerendel af
denpågældendevirksomhed(dogikke handelmeddagligvarer).

Bebyggelsesregulering

I områdetmåforefindesvirksomhederindenfor klasserne1-5/6jfr.
MiljøministerietsHåndbogom Miljø og Planlægning.

Dermåikke opføresnogenbolig inden for området.

Højst50 % afejendommensgrundarealmåbebygges.

Bygningernesrumfangmåfor ejendommenikke overstige3 m3pr m2
grundareal.

Andet

Støj

Bygningshøjdenmåikke overstige16 m overterræn.Undtagetherfraer
følgende
Siloer, silobatterierog elevatortårnemåopføresmedenhøjdepåmaksimalt30
m og antennerog skorstenemåopføresmed enstørrehøjde,nårdeterbegrundet
afhensyntil modtageforholdellermiljømæssigeforhold.

Zonestatus

Ejendommenmåikke udstykkesyderligere.

En lokaiplan skal indeholdebestemmelserom støj.

Områdetskaloverføresti! byzone.
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Da tillægget betragtes som en. uvæsentlig ændring i
Kommuneplan 1997’s hovedstruktur offentliggøres
forslaget til kommuneplantillægetog lokalplanforslaget
samtidigtjfr. planlovens§ 22,stk.2, 3.pkt.

Regionpianlægningenm.m.
Regionpian1997 - 2009 er underudarbejdelse.Der har i
periodenfra sommeren1997 frem til 1. november1997
været fremlagt et forslag til offentlig høring. Indtil
Regionpian1997 - 2009 er endeligt vedtaget er det de
skrappestekrav fra såvel regionpian 1993 - 2005 som
forslagtil Regionpian1997- 2009derer gældende.

Der er på Regionpian1993-2005’skort ingen “negative
afgrænsninger”,somvedrørerlokalpianområdet.

Lokalplanområdeter beliggende lige på grænsenaf et
sammenhængendenaturområde.I den forbindelseskal det
nævnesat lokaiplanområdeti henhold til lokaiplanens
bestemmelsernæstenskal omkransesaf beplantningsbælter
således,at en del af virksomhedensbygninger ikke ses
“udefra”.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen af
naturbeskyttelseslovensbeskyttelseslinier,og det ligger
udenfor kystnærhedszonen.

Lokaiplanområdetligger inden for et af Regionpianforslag
1997-2009 defineret område med almindelige
drikkevandsinteresserderfor skal der gøresopmærksompå
følgende..

Virksomhederderoplager,anvendereller fremstiller olie-
og kemikalieprodukter bør placeres uden for
drikkevandsområderne.

Desudenskal disse virksomhederplaceresuden for 300
meterbeskyttelseszonernefor vandværksboringer.

Hvis virksomhederne, placeres inden for
drikkevandsområderneskal de underalle omstændigheder
placeres uden for 300 meter beskyttelseszonernefor
vandværksboringerog uden for de særligt sårbare
områder.
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Tilladelsesmyndighedenkan kun tillade placering inden
for desærligtsårbareområder,hvordetpåbaggrundaf en
konkretvurderingafforureningsrisikoenkan godtgøres,at
placeringen kan finde sted uden at tilsidesætte
miljømæssige hensyn. Der skal etableres særlige
beskyttelsesforanstaltningerog overvågningssystem,hvor
derersærligrisiko for grundvandsforurening.

Lokalpianen fastlæggergrænsernefor støjpåvirkning af
omgivelserne.

Spildevandspianen
Ved etableringaf en virksomhedi områdetskal det, inden
ibrugtagning,sikresat spildevandetherfra rensessvarende
til gældendemiljøkrav. Dette kan eventuel betyde at
virksomhedenskal tilsluttesGeldstedrenseanlæg.

Om lokalplanens forhold til gældende
lovgivning:
Miljøloven
I fald der etableres en virksomhed, der er
godkendelsespligtigi henhold til miljøbeskyttelseslovens
kapitel5 skal deransøgesomen kapitel - 5 - godkendelse.

Byggeloven
Bygge- eller anlægsarbejdermå ikke påbegyndes,før
kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter
byggeloven.

Museumsloven
Der er ikke registreretobjekter af antikvarisk interesse
indenfordetaf lokalpianenomfattedeareal. Mender skal
gøres opmærksompå at der under evt, kommende
jordarbejde kan fremkomme fortidsminder eller
kulturhistoriskeanlægder ikke hidtil har væreterkendt,
og som kan medfører en arkæologisk
undersøgelse/registreringi.h.t. Museumsiovens § 26
(Lov nr. 291 af 6 juni 1984). Ved eventuellefund af
fortidsminderskal OdenseBys Museerunderrettes.

Om lokalplanens forhold til ejendommensservitutter:
På ejendommenmatr.nr. 8-i Tårup by, Gelsted, er der
tinglyst en offentligretslig, tilstandsservitut i form af
byggelinielangsDyregårdsvej.

Desudener der tinglyst 4 servitutterom elektricitetsmaster
(1948, -60, -61 og -69) og en servitut om en intern
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transformerstationi fabriksbygningog underjordiskekabler
(1972).

Disse servitutter er rådighedsservitutter,hvorfor de ikke
fortrængesaflokalplanen.

Lokalplanenrespektererspecifikt enaf servitutterne,fordi
den indeholderbestemmelserom friholdelsefor bebyggelse
langshøjspændingsledninger.

De øvrige rådighedsservitutterskal ogsårespekteres,idet
servitutophør alene kan ske efter aftale med den
påtaleberettigede(elværket)- eller efterekspropriation,som
derdog ikke er taleom her.

Om dispensationsmulighederjfr. planloven

Kommunalbestyrelsenkan dispensere fra lokalpianens
bestemmelser,hvis dispensationenikke er i strid med
princippernei lokaiplanen.

Videregående afvigelser kan kun foretages ved
tilvejebringelseafen ny lokaiplan.

Om klageadgangjfr. planloven

Evt. klagerover kommunalbestyrelsensafgørelseri medfør
af lokalpianen behandlesefter reglerne i kapitel 14 i
planloven,hvortil derhenvises.
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LOKALPLAN NR. G 96s BINDENDE
BESTEMMELSER

Med hjemmel i lov nr. 563 af 30. juni 1997 om
planlægning (benævnt planloven) fastsættes herved
følgendelokalpianbestemmelserfor det i § 2 stk. 1 nævnte
område, idet der henvisestil vedhæftedekortbilag nr. i og
2:

§ i Formål

1.1 Formålet med lokalpianen er at udlægge
lokalpianområdettil industriområdesåledes,at de
eksisterende industribygninger inden for
lokalpianområdet fortsat kan udnyttes til
industriformål og således at der kan ske
bygningsmæssigeudvidelser.

§ 2 Områdeog zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på
kortbilaget og omfatter matr.nr. 81 Tårup by,
Gelsted.

2.2 Lokalpianområdet overføres fra landzone til
byzone.

§ 3 Lokaiplanområdetsanvendelse

3.1 Området må kun anvendes til industriformål,
herunder f.eks. foderstoffabrikation, samt til
erhvervsformål såsom værksteds-,håndværks-,
lager- og vognmandsvirksomhed.I områdetmå
forefmdesvirksomhederindenfor klasserne1-5/6
jfr. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og
Planlægning.

3.2 Anvendelsen nævnt i stk.1 omfatter
kontorfaciliteterog udendørsoplag samtservice-
og forretningsvirksomhed,som har tilknytning til
denpågældendevirksomhed.

3.3 Anvendelsennævnt i stk. i omfatter ikke handel
meddagligvarer.
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3.4 Dermåkun opføresny bebyggelseeller indrettes
eksisterende bebyggelse med henblik på
anvendelsennævnti stk.1.

3.5 Der må ikke
området.

3.6 Virksomheden
de vejledende
omgivelserne,
5/1984:

opføres nogen bolig inden for

inden for områdetskal overholde
støjgrænserfor støjpåvirkning af

jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr.

Tidsrum I lokalpianområdet v. boliger udenfor
lokalpianområdet i
det åbne land

v. boligområder i
byzone udenfor
Jokalpian-området

mandåg- fredag 07.00-18.00 70 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(AA)
lørdag 07.00-14.00 70 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A)
mandag-fredag 18.00-22.00 70 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
lørdag 14.00-22.00 70 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
søn-og helligdage 07.00-22.00 70 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
alle dage 22.00-07.00 70 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

§ 4 Matrikulære forhold

4.1 Områdetbeståri dag af en
udstykningmåikke finde sted.

ejendom,og yderligere

§5 Vejforhold

5.1 Området vejbetjenesdirekte til kommunevejen
Dyregårdsvej,der ca. 400 m derfraudmunderi
landevejenOdensevej.

§ 6 Ledningsanlæg

6.1 El-ledningerskal udføressomjordkabler.

§ 7 Bebyggelsensomfangog placering

7.1 Som vist på kortbilagnr. 2 udlæggesder areal til
to byggefelter,indenfor hvilke bygningernetil de
tungesteindustriformålskal placeres.
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7.2 Uden for byggefelterne
maskinværkstedog andre
belastendeerhvervsformål
undtagelsennævnti stk.3.

kan der placeres
bygninger til mindre
under iagttagelse af

7.3 Kortbilag nr. 2 viser et areal langs
højspændingsledninger.Detteareal skal friholdes
for bebyggelse.Arealet afgrænsesaf de to linier,
der ligger 5 m på hver side af de yderste
ledninger.

7.4 Bygningernesrumfangmå ikke overstige3 m3 pr.
~2 grundareal.

7.5 Intet punkt
må være
oprindelige
nævnti stk.4.

af en bygningsydervægeller tagflade
hævet mere end 16 m over det
terrænmed de undtagelser,der er

7.6 Siloer, silobatteri og elevatortårne
opføresmeden højdepå30 meter.

Siloernemåmax. haveet grundarealpå 50 m2 og
silobatterietmå max. haveet grundarealpå 200

7.7 Der må opstilles 4 siloer og de skal placerespå
linie medenindbyrdesafstandpåmax.3,5 meter.

Siloerneog silobatterietskal opstillesparallelt.

7.8 Antennerog skorstenemåopføresmed en større
højde, når det er begrundet af hensyn til
modtagerforholdeller miljømæssigeforhold.

7.9 Af hensyntil brandvejeskal der være minimum
3,5 meterfripassagerundtombygningerne.

§ 8 Bebyggelsensydre fremtræden

8.1 Skiltning og reklameringmå kun finde stedmed
kommunalbestyrelsenssærligetilladelse.

8.2 Til udvendigebygningssidersamt
ikke anvendes materiale,
kommunalbestyrelsensskøn virker
ellerpå andenmådeskæmmende.

tagfiader må
som efter
reflekterende

må max
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§9 Ubebyggedearealer

Ubebyggede arealer skal
befæstelseeller lignende
udseende.

De på kortbilaget med
arealer udlægges til
træbevoksning.

§ 10 Myndighedstilladelser
lovgivning m.v.

10.1 Lokalpianens virkeliggørelse er affiængig af
tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder end kommunalbestyrelsen (for
vejanlæg- politiets samtykke)

10.2 Byggearbejder må ikke påbegyndes før
kommunalbestyrelsenhar meddelt tilladelse i
henholdtil byggeloven.

§ ii Forudsætningfor ibrugtagen

11.1 Virksomhederinden for områdetmå først tagesi
anvendelsenår spildevandsforholdeneer løst.

Som udgangspunktskal der ske tilslutning til
Gelstedrenseanlæg,men for virksomhederuden
afledning af processpildevandeller forurenet
overfladevandkan andenløsning evt, komme på
tale efternærmereaftale med Fyns Amt. For de
virksomheder, der ikke tilsluttes Gelsted
renseanlægløses spildevandsforholdenefor det
sanitære spildevand efter regionpianens
retningslinier svarendetil minimum biologisk
rensning

§ 12 Varige retsvirkninger

12.1 Efter kommunalbestyrelsensendelige vedtagelse
og offentliggørelseaflokalplanenmå det område,
der er omfattetaf planen,kun bebyggeseller i
øvrigt anvendesi overensstemmelsemed planens
bestemmelser,jævnførplanlovens§ 18.

9.1

9.2

ved
gives

beplantning,
et ordentligt

særlig fladesignatur
beplantningsbælter

viste
med

i h.t. gældende
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p.k.v~

Cia sHa e
Bo mester

Lokaiplanen blev endeligt
kommunalbestyrelseden30. april

12.2 Deneksisterendelovlige anvendelseafen ejendom
kan fortsættesom hidtil. Lokalpianenmedfører
heller ikke i sig selv krav om etableringaf de
anlægmedvidere,derer indeholdti planen.

12.3 Kommunalbestyrelsenkan meddeledispensation
fra lokalpianensbestemmelser,hvis det ikke er i
strid med princippernei planen.Større afvigelser
fra lokalpianen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelseafenny lokalpian.

Vedtagelsespåtegninger:

Lokaiplanen
kommunalbestyrelse

blev godkendt som forslag
den 18. december1997

Carl Sy~vest
Komm*naldirektør

vedtaget af Ejby
1998

p.k.v.

Cl s e
B gmeste

Den endeligt
bekendtgjortden

Om ændringer i forhold til forslaget:
Bestemmelserneom beskyttelse af visse naturtyper i
henhold til naturbeskyttelseslovens§ 3 udgår, da de ikke
har nogenrelevans.I redegørelsener der indsatet afsnit
om museumsiovenog spildevandsforholdog i lokalpian
bestemmelserne er medtaget en bestemmelse om
virksomhedens grænser for støjbelastning af de

Lirektør

vedtagne lokaiplan blev offentligt
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omkringliggende boliger og om afklaring af
spildevandsforholdene..

Om påtaleret og tinglysning:

Påtalerettentilkommer aleneEjby kommunalbestyrelse.

Tinglysningsdato den
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*** * *** Side: 13

* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen U 272

Påtegning på byrde

Vedrørende matr.nr. 8 I, Tårup By, Gelsted

Ejendornsejer: Erling E Lerche-Simonsen
Lyst første gang den: 30.11.1998 under nr. 503024

Senest ændret den : 30.11.1998 under nr. 503024

Retten i Middelfart den 10.12.1998

Hanne Hansen, ktfm
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Signaturforklaring:

Kortbiklg nr. i til lokalpian nr. G 98 for et industriområde øst for Gelsted

I AMr~IkID~Irrf?çD~D

Jr.nr.: 970200

Matrikulssre forhold m.m. Matr.nr. 8-i Tårup by, Gelsted.

Målforhold 1:5000

6. nov. 1997

Bredgade91 U. Kirkestræde3, 1 Vendersgade26,
5560Aarup 5610 Assens 7000 Fredericia
Tlf. 6443 3100 Tlf. 64714500 Tlf. 7591 1200
Fax. 6443 3140 Fax. 6471 4554 Fax. 7591 3820

Sign.:~,~,,1

Strandvejen2
5300Kerteminde
Tlf. 6532 1771
Fax. 6532 1874

Torvet 1,2
5500Middelfart
Tlf. 6441 8100
Fax. 6441 7382
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