
ASSENS KOMMUNE

LOKALPLAN NRII-F401

FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE, ET OMRÅDE I LANDZONE TIL
SOMMERHUSE OG HELÅRSHUSE, CAMPINGPLADS OG STRANDOMRÅDE

—~ VEDÅSTRAND~~~

Forslag af 31.05.1999
Fremlagt i perioden 09.06.1999 - 04.08.1999
Endelig vedtaget 27.03.2000



HVORFOREN LOKALPLAN

En lokalpianerenkommunalplan,somhar til hensigtatregulereanvendelsenog udformningenaf detom-
råde,somlokalpianenomfatter.

En lokaiplanersåledesendetaljeretfysiskplan,der i dettetilfælde fastlæggerbestemmelserfor anvendelsen

til sommerhusområde,campingpladsog strandområde.

Lokalpianområdetligger vedÅ Strand.

Lokalpianenslovgrundlager lov omplanlægning,lov nr. 563 af 30.juni 1997,i det følgendebenævntplan-
loven.

Intentionernemedplanlovenerbl.a.atgiveborgernemulighedfor indflydelsepå ogkendskabtil denlokale
planlægning.Derfor skal kommunenudarbejdelokalplaner,før størrebygge-og anlægsarbejderigangsættes
og i øvrigt,når deternødvendigtfor atsikre kommuneplanensvirkeliggørelse.

Kommunener forpligtettil atoffentliggørelokaiplanforslagi mindst8 uger,før devedtagesendeligt.Påden
mådefår borgernelejlighedtil atgøreindsigelserellerkommemedændringsforslagtil lokalpianen.

En lokalpianmåikke stridemodkommuneplanen(og denstillæg),modregionplanenellermod desåkaldte
landsplandirektiver.

Ifølge planlovenerderudarbejdetenkommuneplanfor helekommunen.Denneskal tjenesomgrundlagfor
udarbejdelseaflokaiplaner.Kommuneplanen1984-95for AssensKommuneblevvedtageti august1985.
Ifølge planlovenskalkommuneplanlægningenskeløbende,mendanæstekommuneplanforslagførstforven-
tes offentliggjort i 1999,hardennelokaiplannødvendiggjortettillæg til kommuneplanen.Der er i lokaipla-
nenredegjortfor tillæggetsindhold.

Dettehæftebestårafto dele, lokalplanensredegørelseog lokaiplanensbestemmelser.

1. Redegørelsenerenbeskrivelseafdeeksisterendeforholdog afplanernefor denfremtidigeudvikling i
området- samtde virkninger,planerneventesat få. Denharalenetil formålatorienterenuværendeog
fremtidigebeboeresamtdeinteresseredeparter.

2. Bestemmelsernebeståraftekstog kort og er ‘et juridisk dokument’,dererbindendefor grundejereog
panthaverem.fl. Lokaiplanentinglysespå ejendommenei lokaiplanområdet.
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ASSENSKOMMUNE

LOKALPLAN NR.11-F 401
FORET SOMMERFIUSOMRÅDE,ET OMRÅDEI LANDZONE TIL SOMMERHUSEOG
HELÅRSHUSE,CAMPINGPLADSOG STRANDOMRÅDE VED Å STRAND.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokaiplanområdetomfatteret sommerhusområde,etområdei
landzonetil sommerhuseog helårshuse,en campingpladsog et
strandområdevedÅ Strand,somligger i densydligedel afAssens
KommunevedLillebæltskyst.

LOKALPLANOMRÅDETS KARAKTER OGINDHOLD

Landskab

Åkrog Bugtskystlandskabstrækkersig i enstorbuefra defrem-
springendemorænebakkermeddenstejleSønderbyKlint i nordtil
demarkantebakkeformationerpåAgernæsog Helnæsi syd.Mel-
lemdisseknudepunkterdannerdet fladeforlandbugtenslange
krummestrandlinie.Bag forlandetskrånerkystlinien op modmo-
rænemasivetsplateaumedTegiskovmodnord.ÅdalenomkringÅ-
å skærersignedigennemplateauet.Herfraløberåenhenoverdet
fladeforland,FeddetvedÅ.

platauet
skråningenmedbebyggelsen

detfladeforland
Tegiskov

Åå

ådalen

ÅkrogBugt

Lokaiplanområdetssetfra vest

RI



Lokaiplanområdetomfattermorænekystensskråningnordfor å-
udløbet,detfladeforlandog partierafplateauetovenfor.

Umiddelbartvestfor områdeter Å-Strandvejførtnedfra plateauet
overskråningenog viderehenaddetfladeforland indtil denmod
ostigener ført op adådalensnordligeside.

Mod nord afgrænsesområdetaf Tegiskov.

Deneksisterendebebyggelseermedfå undtagelserplaceretlangs
vejenog henadskråningen.

Vejenog bebyggelsenmeddensomgivendebeplantningknytter
sig til skråningenog forlandetog underordnersigpå denmåde
landskabetsstoretræk.

Lokaiplanområdets bebyggelse.

Lokaiplanområdetomfatterforudendebebyggedeområderen
campingpladsog strandområdet.

De bebyggedeområderomfatter39 sommerhuse,campingpladsens
bebyggelse,10 helårsboliger,2 landbrugog en feriekoloni.Ferie-
kolonien,dereropførttil brugi sommerperiodenfor børnog unge
benyttesafde nuværendeejeresomferiehjemfor psykiskog fysisk
handicappede.

Denovervejendedel afbebyggelsenerplaceretpå skråningenog
på detfladeforlandmod Å Strandvej,mensenmindredelerplace-
retpådenmodsattesideafÅ Strandveji to enklaveri forreste
rækkemod stranden.Detgivermulighedfor udsyntil strandog
bugtfra enstordel afområdetshuse.

SommerhusbebyggelsennordforÅ Strandvej.Flere har udsyntil
vandet.
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Campingpladsenomfatteretarealpå ca.5 ha,hvorafgodthalvde-
leneranlagtmedgræsklædteopstillingspiadser.Påcampingplad-
senfindesenbad-og toiletbygning,enbestyrerbolig(medregnet
somhelårsbolig)og 6 campinghytter.

Strandområdet,somerendelafbugtensstoresammenhængende
strandareal,er ubebyggetog omfatterca.8 haindenfor
lokalpianområdet.

DetuhindredeudsynfraÅ-strandvejmod strandenog bugtenaf-
brydeskunafbebyggelsenpåto korte strækninger.Dennevekslen
mellemet åbentog et lukket landskabsbilledeerværdifuldfor op-
levelsenaf stedet.

Bebyggelsenskarakter

Områdetsbebyggelseer megetvarieret.Her findesoprindeligbe-
byggelsei form af fiskerhuseog landbrug,få enfamiliehuserepræ-
senterendehversinbyggeepoke,forudensommerhusenesomeraf
varierendeartog type.

Landbrugsbebyggelsenog fiskerhusenehardet fællestræk,atde
medfå undtagelserermurede,pudsede,maledeellerkalkedeog
harsaddeltagog høj rejsning.Alle er opførti énetage,flere med
udnyttettagetage.

Helårshusenebestårovervejendeafmuredehusei blankt ellerpud-
setmurværk.

Delafdenoprindeligebebyggelsesydfor Å Strandvej
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Sommerhusbebyggelsenbestårovervejendeafmaledetræhusei én
etagemedvarierendeudseendeog alder.De flestemedlave
taghældninger.Noglehuseerudvidetmedtilbygningerog enkelte
erblevetforsynetmed udnyttet 1. sal.Gennemgåendeerbebyg-
gelsensskalalille og husenebeskednei udtrykog størrelse.

Grundstorrelser

I sommerhusbebyggelsener grundenemedfåundtagelserméget
smalle,og deflesteersmå.Bebyggelsenerderfori flere tilfælde
byggetnærmereskel,enddeminimumsafstandebyggelovensreg-
lementfor småhuseangiver.

Lokaiplanområdets beplantning og diger.

På strandområdetssydostligedel findesetstendige.Stendigeter
omfattetafnaturbeskyttelseslovensbestemmelserog skalbevares.

Beplantningeni områdeter tætog varieret.Træerog buskepåde
enkeltegrundemedhøjehækkeog buskei skelog modvej giver
sammenmeddesmalleadgangsvejestedeten intim og frodigka-
rakter.Få størretræerfindesi områdetnord for strandvejen,hvoraf
noglemarkererbebyggelsensnordskellangstoppenaf skråningen.
Dettetrækunderstregerdet landskabeligerum, sombebyggelsen
ligger i.

Generelterbeplantningenafstorbetydningfor indtrykketaf den
bebyggededel afområdetog bidragertil, atstedetmarkerersig
klart i forhold til detomgivendelandskab.

Sommerhusenei varierendefarver, sort, brunt, gult oggrøntofte
medhvidevinduerogdetaljer.
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En sammenhængendebuskbeplantninglangsÅ Strandvejsnordside
danneren markantafgrænsningafbebyggelsenmodvejen.

Strandområdeterdækketafstrandengs-vegetationmedenkelte
partieraf lavebuske.StrandområdetgennemskæresafÅ-å og afen
del trådtestier,derflere stederer ført overåen.I strandområdets
vestligedel findesenophalerpladsmedtilkørsel direktefra Å
Strandvej.Denubevoksededel afstrandener smalog stenetog be-
nyttesmestafbadegæsterfra sommerhuseneog campingpladsen.

GRUNDEJERFORENING

Derer engrundejerforeningi området.

LOKALPLANENS BAGGRUND. FORMÅL OG IDÉ

Baggrund

Baggrundenfor udarbejdelseafdennelokaiplanerbehovetfor at
tilvejebringeretningslinierfor fortsatudvikling i området,herunder
administrativtgrundlagfor udstykninger,om- og tilbygningermv.

Formål

Deter lokalpianensformål atoverføresommerhus-og helårsbe-
byggelsenfra landzonetil sommerhusområde,menscampingplads
og strandarealsamtenkeltesommerhuseog helårshuseforbliveri
landzone.Deter samtidiglokaiplanensformål at fastholdede arki-
tektoniskeog miljomæssigekvaliteteri områdetsamtatsikre
strandarealetsanvendelsetil offentlige formål.

N

...-.‘~ ‘~
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Idé

Lokaiplanensarkitektoniskeidé tilsigterat
• fastholdedetbebyggedeområdeskarakteristiskeafgrænsningi

forhold til detåbnelandskab
• fastholdeområdetshelhedog karakterafsamletbebyggelse
• fastholdebebyggelsenssærligemiljø, hvilket bl.a.omfatter

sommerhusbebyggelsenslille skala,densmangfoldighedi ud-
formning,dentætteog frodigebeplantningi områdetsamthu-
senesbeskednestørrelse.

• fastholdemulighedenfor udsynmod bugtenfra flestmuligeaf
områdetsejendomme

• fastholdestrandområdetsåbnekarakterog detsvegetation
• fastholdebebyggelsensnuværendebeskednehøjdefor at

mindskeindbliksgener

FORHOLDETTIL ANDEN PLANLÆGNING

Kystnærtområde

Lokalplanområdeterbeliggendeindenfor Planlovens3 km kyst-
nærhedszone.Inden for dennezoneskalder i redegørelsentil etb-
kaiplanforslagoplysesom denvisuellepåvirkningaf omgivelserpå
kystlandskabetvednyanlægog bebyggelsem.v..

Etaf lokaiplanensformål er at fastholdedennuværendesituation,
og kun i begrænsetomfangåbnemulighedfor nybygning.Det
vurderessåledes,atder ikke vil skeændringerafkystlandskabet,
somharvisuel betydning.

Envisualiseringheraferderforikke påkrævet.

Regionpianenfor FynsAmt

I Å fastlæggerRegionpianenhvilke område,dervia bokalpiankan
overførestil sommerhusområde.
Områdertil sommerhusområderer fastlagtpåbaggrundafaftale-
områder,somer enregistreringafsommerhusområderi landzone
fra 1981.

I Regionpianenfor FynsAmt 1997-2009er lokaiplanområdetbe-
rørtaf følgenderegistreringer:

Byvækst,ferie og fritid:
Lokaiplanområdetomfattereksisterendesommerhusområdeog ek-
sisterendecampingplads.
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Natur,kulturhistorieog råstof:
Lokaiplanområdeterbeliggendei særligtbeskyttelsesområdeog
sammenhængendenaturområde.

Skovrejsning:
Lokalplanområdetligger i område,hvor skovrejsninger uønsket.

Vindmoller:
Lokalpianområdetligger i område,derernegativtafgrænsetfor
opstillingaf vindmøller.

Recipientkvalitetsplan:
Vedr.bugtensvandområde,somafgrænserlokalpianområdeter
følgendeangivet.“Recipientenskal værereferenceområdefor na-
turvidenskabeligestudier.”

Vedr. Å-å, somdelsafgrænserog delsgennemløberendelafb-
kaiplanområdet:”Recipientenskal væreegnetsomgydeog/eller
opvækstområdefor laksefisk.”

Spildevandsplan:
Lokaiplanområdetomfatteretområde,somerbetjentmedenaf-
skærendespildevandsledning,derer tilsluttet spildevandsanlæg
medbiologiskrensningog nitrifikation.

Grundvand:
Lokalpianområdetligger i områdemedalmindelige
drikkevandsinteresser.

Lokalplanener i overensstemmelsemedregionplan1997-2009for
FynsAmt.

Zoneforhold

Lokalplanområdeterbeliggendei landzone.Område11-F4, som-
merhusområdetoverføresvedbokalplanensvedtagelsetil sommer-
husområde.Restenafbokalplanområdetforbliver i landzone.

Naturbeskyttelse

Lokalpianområdetberøresaf følgendebestemmelserjvf, gældende
Lov om Naturbeskyttelse(lov nr. 9 af 3. januar1992jvf, lovbe-
kendtgørelseaf 1. november1997):
§ 3 om strandenge(vedrørerstrandområdet)
§ 4 om sten-ogjorddiger(vedrørerdigevedvej til Fedetsydfor

bokalplanområdet)
§ 15 om strandbeskyttelse(vedrørerstrandområdetog camping-

pladsen)
§ 16 om å-beskyttelse(vedrørerÅ å)
§ 17 om skovbyggelinie(vedrørersommerhusområdet,camping-

pladsenog strandområdet)
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§ 22 om offentlighedensadgangtil strandbredderog andrekyst-
strækninger.

Ifølge§3 måderikkeforetagesændringeri tilstandenafstranden-
ge.

Lokalplanenåbnermulighedfor, atderi strandområdetvedÅ
Strandvejkanetableresenparkeringspladsog enkiosk-
/toiletbygning.

FynsAmt sommyndighed,der i særligetilfældekangøreundta-
gelsefra naturbeskyttelseslovensstrand-,å-og skovbeskyttelsesli-
nie samtbeskyttetnatur- strandeng,skalansøgesom dispensation,
før der i strandområdetkanetableresparkeringog kiosk-
toiletbygning.

Skov-og Naturstyrelsensomejer skal ligeledes,give tilladelsefør
derkanetableresparkeringog kiosk-toiletbygning.

Ifølge§4 måderikkeforetagesændringaftilstandenafsten-og
jorddigerog lignende.

Ifølge bokalplanenskal digetvedvejentil Fedetbevares.

Ifølge§15 måderbl.a. ikkeforetagesændringeri tilstandenaf
strandbredderog kyststrækninger,derligger indenforenafstand
af100mfrabegyndelsenafdensammenhængendelandvegetation,
ligesomderikke,nåetablereshegn,placerescampingvogneog
lignende,foretagesudstykning,matrikuleringeller arealoverførsel,
hvorvedderfastlæggesskel.

Når miljøministerenfastsættertidspunktetfor ikrafitrædelseænd-
resafstandentil 300m.

For områder,somerfastlagtsomsommerhusområder,erden
ovennævntestrandbes/cyttelseslinie100m.

Påsærligtudpegedeområder,derer berørtafbebyggelseeller lig-
nendebestemmermiljøministeren,at strandbeskyttelseslinien
forløbernærmerekystenendfastsatsomovenfor,eller atstrandbe-
skyttelseslinienikkegælder.

Jvf, kort udfærdigetafDirektoratetfor Matrikelsvæseneti juli
1955og suppleret i februar 1964 er 100 m strandbeskyttelseslinien
reduceret,så linien følgerdenstrandværtssideafdenoffentligevej
Å Strandvej,og skelletmellembebyggelsenog strandområdet.Så-
ledesat den100 m strandbeskyttelsesliniekunvedrørerstrandom-
rådet.
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Lokalplanenåbnermulighedfor, atder i strandområdetvedÅ
Strandvejkanetableresenparkeringspladsog entoilet- / kiosk-
bygning,udenfordengældende100m strandbeskyttelseslinie.

Ifølge§16må derikkeplaceresbebyggelseellerforetagesbe-
plantningeller ændringi terrænetindenforenafstandaf150mfra
devandløb,derer registrereti henholdtil dentidligereplanlæg-
ning.

Å å erpå strækningenvedÅ omfattetafden 150m å-beskyttelses-
linie.

Skov-og Naturstyrelsenansøgesderfor,sommyndighedom op-
hævelseafå-beskyttelseslinienindenforlokalplanensområdetil
sommerhusbebyggelseog indenforområdeti landzonetil sommer-
huseog helårshuse.

Ifølge§17måderikkeplaceresbebyggelse,campingvogneo.l. in-
denforenafstandaf300mfraskove.Forprivatejedeskovegælder
dettekun,hvisarealetudgørmindst20 ha. sammenhængendeskov.

Teglskovener enprivat skovpåover20 ha.,og størstedelenaf
bokalplaneneromfattetafden300m skovbeskyttelseslinie.

Skov-og Naturstyrelsenansøgesderfor,sommyndighedom op-
hævelseafskovbeskyttelseslinienindenfor lokalplanensområdetil
sommerhusbebyggelseindenforområdeti landzonetil sommerhuse
og helårshuse.

Ifølge§22 om offentlighedensadgangskalstrandbredderogandre
kyststrækningermellemdaglig lavvandslinieogdensammenhæn-
gendelandvegetationværeåbneforfærdseltilfods, kortvarigt op-
holdog badning.Deter tilladt kortvarigt at haveen bådudenmo-
tor liggendepå strandbredden.

Lokalplanenvil ikke væretil hindringherfor.

Vandforsyning og spildevandsafledning

Lokalpianområdet er tilsluttet privat fællesvandværk (Brydegård)
og kommunalt spildevandssystemtilsluttet Å Renseanlæg.

Kommuneplan 1984-1995for AssensKommune

Lokalplanområdet omfatter rammeområde 11-F4 (sommerhusområ-
det),rammeområde11-F5 (campingpladsen)samtetnyt rammeom-
råde11-D2 (strandområdetsydfor bebyggelsen)og etnyt ramme-
område11-F7 (områdei landzonetil sommerhuseog helårshuse).
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Dennebokalplanomfattersåledes2 nyerammeområder,somikke
tidligereharværetomfattetafkommuneplanen.B1.a. derforhar
Byrådettilvejebragtettillæg nr. 28 til kommuneplanen.

I tillæg nr. 28 til kommuneplanener følgendebestemmelserændret
i forhold til Kommuneplan1984-1995:

For områdeII-F4, sommerhusbebyggelsenog område11-F7 Som-
merhuseog helårshusei landzone:
Bygningshøjdenfor sommerhusereduceresfra max8,5 m til
max. 5 m.
Sommerhusemåkun opføresi 1 etageudenudnyttettagetage.

Ændringenforetagesforat bevareso,n,nerhusområdetssæregne
karakterherunderdetsrelationtil detomgivendelandskabogbe-
byggelsensbeskedneskala,for at mindskeindbliksgenersamtfor
at bevareeksisterendeudsigtsmuligheder.

ForområdeII-F5, campingpladsen.’
Bestemmelservedr. etageantal(1 etagemedudnyfteligtagetage)
og bygningshojde(8,5m) fastlæggestil kunatgældeindenforet
angivetbyggefelt.Indenforbyggefeltetgælderendvidere,atden
maksimalebebyggelsesprocentfastlæggestil 25%.
Udenforbyggefeltkandertilladesopførtcampinghytterog ser-
vicebygningi maksimalti etageudenudnyttettagetageindenfor
ensamletbebyggelsesprocentpå 10%.

Ændringenforetagesfor at sikre, at bebyggelsehvortil dergives
tilladelsetil størrebebyggelsesprocentendforudsati ko,n,nune-
planen,og somoverstigeri etageplaceresindenforet afgrænset
områdei sammenhængmedeks.bebyggelsepå campingpladsen
samtøvrig bebyggelselangsÅ Strandvej.

For områdeII-D2, strandområdetgælder:
Områdeteretnyt rammeområde.
Derkan indenforangivetbyggefeltopføreskiosk-/ toiletbygningi
maks.i etagesamtanlæggesparkeringsplads.

Ændringenforetagesfor at sikremulighedforplaceringafen byg-
ningmeddenangivnefunktionsamtenmindreoffentligparke-
ringspladsindenforstrandområdet.

Tillæggetskal væreendeliggodkendtfør bokalplanenkanvedtages
endeligt.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efterbyrådetsendeligevedtagelseog offentliggørelseaf lokalpla-
nenmåejendommedereromfattetafplaneni følgeplanlægnings-
lovens§ 18 kun udstykkes,bebyggeseller i øvrigtanvendesi over-
ensstemmelsemedplanensbestemmelser.

Deneksisterendelovlige anvendelseafenejendomkanfortsætte
somhidtil. Lokalpianenmedførerheller ikke i sigselvkravom
etableringafde anlæg,derer indeholdti planen.

Byrådetkanmeddeledispensationtil mindrevæsentligelempelser
aflokalplanensbestemmelserunderforudsætningaf, atdeikke
ændrerområdetssærligekarakter,der søgesfastholdt.

Merevæsentligeafvigelserfra bokaiplanenkankun gennemføres
vedtilvejebringelseaf enny lokalplan.

I henholdtil § 47 i Planlægningslovenkanderforetagesekspropri-
ationafprivatesejendommeellerrettighederoverejendomme,når
ekspropriationenvil væreafvæsentligbetydningfor virkeliggørel-
senaflokalplanen.

Privatebyggeservitutterog andretilstandsservitutter,derer ufore-
neligemedbokalplanen,fortrængesafplanen.

Andreprivateservitutterkaneksproprieres,nårdet vil væreafvæ-
sentligbetydningfor virkeliggorelsenafplanen.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER



ASSENSKOMMUNE

LOKALPLAN NR.11-F 401
FOR ET SOMMERIIJUSOMRÅDE, ET OMRÅDE I LANDZONE TIL SOMMERHUSE OG
HELÅRSHUSE, CAMPINGPLADS OG STRANDOMRÅDE VED Å STRAND

I henholdtil Lov omPlanlægning(lov nr. 563 af30. juni 1997)fastlæggeshermedfølgendebestemmel-
serfor deti § 2 nævnteområde: -

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1 ~ overførestørstedelenaf sommerhusbebyggelsenog helårshuse

fra landzonetil sommerhusområde,

1.2 atfastholdeområdetskaraktérsomsommerhusbebyggelse,

1.3 at sikre atnybyggeri,om-og tilbygninger indpasses i deneksiste-
rendesommerhusbebyggelsesmiljø,

1.4 ~ sikreretningslinierfor campingpladsensmulighedfor atudvikle
sig, herundersikreatnybyggeri,om - og tilbygninger indpassesi
deneksisterendesommerhusbebyggelsesmiljø,

1.5 at fastholdestrandområdetskarakter,samtsikreretningslinierfor
etableringaf kiosk-/toiletbygningo.l. indenforstrandområdet,
herunderplaceringafbyggefelt,samtsikre atbygningenindpasses
i deneksisterendesommerhusbebyggelsesmiljø,

~2. LOKALPLANENSOMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Lokaiplanenafgrænsessomvistpåkortbilag2 og omfatterfølgen-
dematrikelnumre,alle afHagenskovHovedgård,Sønderby:
lae, lak, laæ, laø, ibm, ibr, lbs, lbt, lbx, iby, lbz, ica, i dg,
ldh,l di, i dk, i dl, 1dm, ldn, i do, i dp, 1 dq, 1 dr, i ds, i dt,
ldu, i dv, i dx, idy, 1 dz, idæ, lea, leb, lee, lef, leg, i eh, lei, i
ek, i el, i em, i en, leo, let, ieu, 1ev, lex, i ey, lez, ieæ, leø,
ifa, ifb, lfd, 1ff, lgn, ih, ii, 1k, im, ln,delaflo, lp, ir, lvog
del af ibo, del af lbæ og delaf lcb, samteventuellegrun-
de/matrikler,derudstyklcesherfra.

Endvidereomfattesvejarealerneindenfor lokalplanområdetafden-
ne lokalplan.

2.2 Lokalplanområdetændrerstatustil sommerhusområdefor dendel
somomfattesaf områdell-F4. Detøvrige lokalplanområdeforbli-
ver i landzone.
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3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Lokalplanens område består af debområderne 11-F4, 11-F7, 11-F5 og
11-D2 somvistpåkortbilag3.

3.2 Bortsetfra de matrikelnumresomnedenfori pkt. 3.5 er;nævntsom
helårsbeboelsemåområdetkunanvendestil sommerhusformål,
campingpladsog strandområde.

3.3 Opstilling og anvendelseafbusser,jernbanevogne,skurvogneo.l.
er ikke tilladt, ligesomanvendelseafcampingvognesomsommer-
bolig udenforområdeH-F5 ikkeer tilladt.

3.4 Dermåindenforområdetikke udøvesnogenartafvirksomhed
somvedstøv,røg, lugt, støj,rystelserellervedsit udseendeeller
påandenmådeefterbyrådetsskøner til genefor de omkringboen-
de.

3.5 DelområdeII-F4 (sommerhusbebyggelse)

Områdetmåaleneanvendestil beboelse(natophold)i tidsrummet
1. april - 30. septemberog udenfor dettetidsrumkuntil kortvarige
ferieophold,weekendso.l. i overensstemmelsemedMiljøministe-
rietsbestemmelser.Bortsetherfraermatriklerne lae, laø, lbs,
lbx, i bz, i ca, ldk, 1 di, i dæ, lfd, del af ih, delaf ik, im, og ir.
For disse gælder, at de er helårsbeboelseog fortsatvil kunnefun-
geresomsådan.Dissehelårsboligerkandogogsåændrestatustil
sommerhusbebyggelse.

Påhverselvstændigejendommåkun opføreseller indrettesén
beboelsesbygning.

DetbeplantedeområdemellemÅ Strandvejog sommerhusområdet
nord herfor(matr.nr. ibm samtdelaf lv) skalbevaresog vedlige-
holdesi sinnuværendeudformningog afgrænsning.

3.6 DelområdeII-F7 (sommerhuseog helårshusei landzone)

Områdetmåanvendestil beboelse.Sommerhusemåkunanvendes
til (natophold)i tidsrummet1. april - 30. septemberog udenfor
dettetidsrumkuntil kortvarigeferieophold,weekendso.l. i over-
ensstemmelsemedMiljøministerietsbestemmelser.

Påhverselvstændigejendommåkun opføreseller indrettesén
beboelsesbygning.

Dermåi områdetikke opføresny sommerhusbebebyggelse.
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3.7 Delområdell-F5 (campingplads)

Områdetmå, bortsetfra dentil pladsenhørendehelårsbolig,alene
anvendestil campingformål.Udoverdentil pladsenhørendehel-
årsbolig,kanderpågrundenopføreseller indrettesbygning for
servicefaciliteter,toiletter,kioskm.v. for pladsensgæstersamt
campinghytter.

3.8 Delområde ll-D2 (strandområde)

Strandområdetsnuværendekarakterog brugskal fastholdes,såle-
desatområdetanvendestil offentlige formål, badestrandog grønt
område.

Strandområdetmåbenyttestil badningog dagopholdsamtbå-
dophaling iht. naturbeskyttelseslovensbestemmelserherom.

Derkan indenforområdetetableresoffentligparkeringspladsog
kiosk-/toiletbygningsombeskrevetunder§ 5.9 og § 6.i7.

§ 4. UDSTYKNING

4.1 Sommerhusgrunde må ikke udstykkes medmindre arealend 500
m2.

4.2 Forsommerhusområdet,områdeH-F4 gælderendvidere,atudstyk-
ningerfra de enkelteejendommekun måanvendestil sommerhus-
formål.

4.3 Forområdeti landzonetil sommerhuseog helårshuse,områdeH-F7
gælderendvidere,atderfra de enkelteejendommeikke måudstyk-
kes grunde til sommerhuse.

4.4 For strandområdet, område11-D2 og for campingpladsen,område
11-F5 gælder, at der ikke måforetagesudstykning.

~ 5. VEJE, STIER OGPARKERING

5.1 Der er udlagt følgende veje, stierog parkeringspladssomvistpå
vedhæftedekortbilag3.

5.2 Å Strandvej,asfalteretoffentligvej medgræsrabat.

5.3 Ågyden,asfalteretog grusbelagt,privatfællesvejmedgræsrabat.

5.4 Åvangen,grusbelagtprivat fællesvejmedgræsrabat,som vejad-
gangtil matrikelnr. leæ, leø, leu, 1ev, lex, ley, ifa, ifl,, lfd og
lgn.
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5.5 Åhaven,grusbelagtprivat fællesvejmedgræsrabat,somvejadgang
fremtil matrikelnr. ldz, i ee,i ez, let, 1k og im.

5.6 Eksisterendevejeog stierskalopretholdesmedderesnuværende
dimensioner,tværprofilerog forløb.

5.7 Parkeringskal foregåpå egengrund, og derskal til sommerhuseog
helårsbeboelseindrettesmindst2 parkeringspladser.

5.8 Hvor dersomfølgeafbygningersfunktion (feriekoboni,forretning
o.l.) opstårstørreparkeringsbehovendudlægkrævetunderpkt.
5.7, gælder,at derskal indrettesparkeringspladseri et antalsva-
rendetil i pladspr. 25 m2 bruttoetageareal.

5.9 Derkan indenforstrandområdet,område11-D2 indrettesoffentlig
parkeringspladsfor 12 — 15 biler indenfordetpåbilag 3 angivne
felt. Parkeringspladsenskalvedsin udformningtilpassesdet omgi-
vendelandskab,og derskaletableresafskærmendelaverebeplant-
ningomkringparkeringsarealet.

5.10 Eksist.parkeringspladsi områdetsvestligedelvedophalerpladsen
bevaresi sin nuværendestørrelseog udformning.

§ 6. BEBYGGELSENSOMFANG OGPLACERING

6.1 Nybyggeri i lokalplanområdetskalopføresmedenlavestesokkel
kotepå+1,80DNN.

For sommerhusbebyggelsengælder(ogsåsommerhuse,der be-
nyttes helårs):

6.2 Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommå ikkeoverstige
25%.

6.3 Detenkeltesommerhusskalværemin.35 m2 eksl. evt. udestue,
carportmv.

6.4 Bygningermå kunopføresi 1 etage.Bygningshøjdenmåikkeover
stige5,0m målt fra terræntil bygningenshøjestepunkt(tagryg),og
husetsydervæggemåhøjstvære3,0m overterræn.

6.5 Bygningerkanplaceresi enafstandpåmin. 2,5m til naboskelog 5
m fra vejskel.

6.6 Derkantil sommerhusetopføresgarage,carport,redskabsrumo.l.
Dissebygningersamtøvrige småbygningermåtilsammenikkeud-
gøremereend50% afbeboelsensareal.
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6.7 Der måpåhvergrundkun opføreséngarageeller carportog et
redskabsrum.

6.8 Carporte,garagerog redskabsrumkanplaceresi enafstandpåmin.
2,5 m til naboskelog skalplaceresmindst5 m fra vejskel.

6.9 Legehuse,drivhuseog andresmåbygningerkanopføres’pågrun-
den. Størrelsenaf sådannesmåbygningermåikke overstige10 m2,
og demåikkeplaceresnærmerenaboskelend.2,5 m. Bygningernes
højdemå ikkeoverstige2,5 m.

6.10 Udestuerog overdækkedeterrassermåkunplaceresi tilknytningtil
hovedhusetog ikke tætterepånaboskelend2,5 m.

For helårsboligernegælder (dogikke sommerhuse,der benyttes
helårs):

6.11 Bebyggelsesprocentenfor denenkelteejendommåikke overstige
25.

6.12 Bygningermåmax.opføresi i etagemedmulighedfor udnyttelig
tagetage.Bygningshøjdenmå ikkeoverstige8,50 m.

6.13 Garager,carporteog redskabsrumkanplaceresi en afstandpåmin.
2,5 m til naboskelog skalplaceresmindst5 m fra vejskel.

For campingpladsengælder:

6.14 Bebyggelsesprocentenmå for områdetsomhelhedikke overstige
10%.

Indenfor det på campingpladsenmarkerede byggefeltgælder:

6.15 Bebyggelsesprocentenmåikke overstige25%.

6.16 Bygningerkan.opføresi i etagemedmulighedfor udnytteligtag-

etage.Bygningshøjdenmå ikkeoverstige8,50 m.
6.17 Derkantil hhv. beboelsesbygningog servicebygningopføresgara-

ge/carportog redskabsrum.

6.18 Garage/carportog redskabsrumkanplaceresi enafstandpåmin.
2,5 m til naboskelog skal placeresmindst5 mfra vejskel.

På den øvrigedel af campingpladsengælder:

6.19 Der kanopførescampinghyfteri størrelseog omfangiht. Camping-
reglementet,Bekendtgørelsenr. 593 af 4. september1986.(Op til
max. 15% afcampingenhedernekanefteramtsrådetstilladelsean-
vendestil opstillingaf campinghytter.Størrelsenfor dissemåmak-
simaltvære15 m2).

6.20 Der kantillige opføresservicebygning(toiletter/badol.).
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6.21 Campinghytterog servicebygningmåmax.opføresi i etageuden

udnytteligtagetage.

For strandområdet gælder:

6.22 Bebyggelsemåkunopføresindenfordetpåbilag 3 angivnebygge-
felt. Bebyggelsenskalopføressoménbygning,og denmåmax.
andrage30 m2.

6.23 Bygningenmåmax.opføresi i etage.Bygningshøjdenmå ikke
overstige3,5 m (tagryg)og facadehøjdemå ikkeoverstige2,5 m
vedskæringmedtag.

6.24 Bebyggelsensafstandtil vejskel skalværemin. 5 m.

~ 7. UBEBYGGEDEAREALER

7.1 Enhver oplagring pågrundeneer ikke tilladt, bortsetfra brændetil
eget forbrug og egen mindrejolle eller lignende.

7.2 Eksisterendehegn,derdannerskel, skalbevares.
Andrehegni naboskelog vejskelmå kunetableressomlevende
hegnog beplantningenmå kunopnåenhøjdepå 1,80m. Hækkeog
levendehegnmå ikkeplantesnærmereskeltil vej og sti end0,6m.

7.3 Delevendehegnmodvej og sti skalvednyanlægværesyringa
vulgaris(Alm. Syren),crataeguslavallei (Hvid Tjørneller tilsva-
rendelaveretjørneart),rosarogusaeller tilsvarenderosenarter.Ek-
sisterendehegnmåkun efterplantesmeddissetyper.

7.4 Bevoksningenpå deenkeltegrundeskal afgrundejerneholdesi
passendehøjdeså denikkegenereromkringliggendeog deresud-
syn til kysten.

~ 8. BEBYGGELSENSYDRE FRETRÆDEN

Sommerhusbebyggelsen(sommerhuseog helårshuse)

8.1 Til udvendigbygningsbeklædningmåkun anvendestræog tegl
samtteglmedpudsede/vandskuredeoverflader.Påudestuerkan
tillige anvendesglas.

8.2 Tagdækningskal foretagesmedtagpap,gråellerblåsorte bølgede
tagpladereller rødetegltagstenog stråog skifer. Dermå ikkean-
vendesblanketagmaterialer.Undtagetherfraer solfangere.

8.3 Andrebygningerendejendommenshovedhuskanudføresmed
andentagdækningog tagmaterialeendhovedhuset.

Side6



8.4 Påudestue,garage/carportog udhusskal tagmaterialetværesom
påhovedhuset.Dog kandet udføresafPVC, tagpapeller lignende,
hvistagetsvinkel medvandreter 5°ellerderunder.Påudestuer
medtaghældningkantagmaterialettillige udføresi glas.

8.5 Alle bygningermedtræfacaderskalholdesi farvernegrå til sort,
gul,svenskrødsamtblå,bruneog grønnenuancer.

8.6 Muredehuseskalfremtrædei blankmurellerværepudsedeeller
vandskuredei lys farve: hvid, lys gråog lys gul.

8.7 Døre,vinduer,sternbrædderog vindskederholdesi hvid farveeller
i sammefarvesomergældendefor facaderne.

8.8 Betonsokler og betonpiller må kun fremtræde cementgråellersor-
te.

8.9 Ingenform for skiltning eller reklameringmå findested,medmin-
dre Byrådeti hvert enkelttilfælde giver særligtilladelse.

Campingpladsen

8.10 Campinghytter:

Til udvendigbygningsbeklædningmåkun anvendestræ.
Tagdækningskal foretagesmedskifergråeller sorttagpapellergrå
ellerblåsortebølgedetagplader.

Træfacaderskal holdesi farvernævnti § 8.4.

Døre,vinduer,sternbrædderogvindskederholdesi hvid farveeller
i sammefarve somer gældendefor facaderne.

Betonsoklerog betonpillermåkun fremtrædecementgråeller sor-
te.

8.11 For øvrigbebyggelseindenfordelområdet(bestyrerbolig,service-
bygning mv.) gælderbestemmelsersomanført for sommerhusbe-
byggelsenpkt. 8.1— 8.7.

8.12 Ingenform for skiltning ellerreklameringmåfinde sted,medmin-
dreByrådeti hvertenkelttilfælde giversærligtilladelse.

Strandområdet

8.13 Til udvendigbygningsbeklædningmåkun anvendestræ.

Tag skal udføres medhældning,max.25 grader.

Tagdækning skal udføresmedtegltagstenellersorttagpap.
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Husetskalholdesi farvesomnævntunderpkt. 8.4og 8.6.

Betonsoklerog betonpillermåkun fremtrædecementgråellersorte.

Skiltningeller reklameringi forbindelsemedevt. kioskdrift må
kun findestedmedbyrådetsgodkendelse.

§ 9. TEKMSKEANLÆG M.V.

9.1 Elledningerskal fremføressomjordkabler.

9.2 Dermåikke opsætteselmasterellerstandere.

§ 10 SERVITUTTER

10.1 Omservitutter,derhviler på lokalplanområdet,henvisestil
ejendommensbladei tingbogen.

Med offentliggørelseaf lokalplanensendeligevedtagelse(jvnf.
Planlægningslovens§ 30) fortrængesde tilstandsservitutterm.v.
dereruforeneligemedlokalplanen.- Servitutter,der ikke fortræn-
gesaflokalplanen,vil fortsatværegældendei henholdtil oplys-
ningernei tingbogen.

Førbyggeripåbegyndeseller enejendomshidtidige anvendelse
ændres,skalder forelæggesbyggemyndighedentegningertil god-
kendelse.Tegningerneskal visegrundenog densomgivelser,byg-
ningensbeliggenhedpå grundensamtbygningensstørrelse,form,
indretningog facader.

10.2

6 11 LOKALPLANENSOVERHOLDELSE

11.1
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12. PÅTALE- OGHØRINGSRET

12.1 Påtaleret ifølge nærværendelokalplanharaleneAssensByråd.

12.2 Der sker høring hos grundejerforeningeni dispensationssager,hvor
kommunenharvurderetatdispensationsansøgningenikke erafun-
derordnetbetydningfor berørteindenfor lokalplanområdet.

§ 13. KLAGEADGANG

13.1 Klageroverbyrådetsafgørelseri medførafnærværendelokalplan
behandlesefterreglernei kapitel 14 i lov om planlægning§~59 og
60,hvortil derhenvises.

§ 14. LOKALPLANENS FORHOLDTIL ANDEN LOVGIVNING

14.1 Indenforlokalplanområdeterbestemmelservedr. strandengog 100
m strandbeskyttelsesliniengældendejvf. Lov om Naturbeskyttelse,
ifølge hvilken der ikke måforetagesændringeraf strandengog af
områderneindenforstrandbeskyttelseslinienog udentilladelsefra
Fyns Amt.

14.2 Indenforlokalplanområdetvil bestemmelserom 300m strandbe-
skyttelseslinienværegældendenårMiljøministerenfastsætterdato-
en.

14.2 Terrænændringerm.v. påstrandbredderog andrekyststrækninger
krævertilladelsefra Kystinspektoratet,jvf. Lov om Kystbeskyttel-
se, § 16.

14.3 Der måikke foretagesændringerafsten-og jorddiger o.l. jvnf.
Lov om Naturbeskyttelse§4.(Vedr. digevedvej til Fedetøstfor
lokalplanområdet).

14.4 Indenforlokalplanensdelområdell-F 5 Campingplads og H-D 2
Strandområdeter Naturbeskyttelseslovensskovbyggeliniefortsat
gældende.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Forslagtil lokalplannr. H — F 401 for et sommerhusområde ved Å
Strand.

Således vedtaget til offentlig fremlæggelseaf Assens
den31. j 1999

s~4sen
Borgm ster

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Assens
2000.

Denendeligevedtagelseaflokalplannr. H-F40i er offentligtbe-
kendtgjort onsdag den 17. maj 2000 i Lokal-Avisen.

Skov- og Naturstyrelsen har den15. november2000 ophævet Na-
turbeskyttelseslovens skovbyggelinie og åbeskyttelseslinieinden-
for lokalplanensdelområdeII-F 4 og ll-F 7.

Ophævelsenharværetoffentligbekendtgjorti FynsStiftstidende
og Lokal-Avisenden29. november2000.

marts

Side10





“4-

11~
I-,

..-
cu

D
~

z
~

0
z:

~
4

:
~

_J
~

JLJ
o_

~
_J

~
-l

4
:

i—
~

~0
D

~
_J

~




