FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 19
for Kommuneplanramme 4.2.O.32
Bremerholmsgyden 9
Juni 2021

Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 er i høring fra den 4. juni 2021 til den 30. Juli 2021. Du er velkommen til i
høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget. Vi skal
have dine bemærkninger senest den 30. juli 2021.
Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post. Det kan gøres på følgende måder:
1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står
”Send sikker e-mail via borger.dk”.
3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk
Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur,
Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.
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Redegørelse
Hvad er en kommuneplan
og et kommuneplantillæg?
Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og
konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år. Kommuneplanen fastlægger retningslinjerne
for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske
udvikling af byerne og for det åbne land.
I rammerne for lokalplanlægning (daglig tale: kommuneplanrammer) fastlægges de mere detaljerede bestemmelser for udviklingen af de enkelte områder, og
der kan kun laves en lokalplan for et område, når lokalplanen stemmer overens med kommuneplanrammen.
I rammerne beskrives, hvad der kan og bør bestemmes i en lokalplan for det enkelte område, for at sikre
den sammenhængende bystruktur og de overordnede
mål. Først gennem lokalplanlægningen får kommuneplanen bindende virkning for kommunens borgere og/
eller grundejere.
Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år på
baggrund af Byrådets Planstrategi. Hvis kommuneplanen skal ændres ud over det, så kan det kun ske gennem et kommuneplantillæg. Er der i forbindelse med
en lokalplanlægning ikke overensstemmelse med kommuneplanen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.
I Assens Kommune har Byrådet beslutningskompetencen for kommuneplantillæg.

Retsvirkninger
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal
Byrådet ifølge planlovens § 12 virke for kommuneplantillæggets gennemførelse.
Indenfor byzoner kan Byrådet derfor modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.
Indenfor byzoner og sommerhusområder kan Byrådet
modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når
bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.
Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende
område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål,
eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Offentlig høring
For at sikre planlovens intentioner om, at offentligheden inddrages i planlægningen, skal et forslag til kommuneplantillæg offentliggøres i mindst 4 uger eller så
længe, at fristen tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig
på og opnå reel deltagelse i processen.
I høringsperioden kan borgere, myndigheder og andre
interesserede komme med ændringsforslag og bemærkninger til kommuneplantillægget.
I forbindelse med igangsætningen af planlægningen er
der afholdt en foroffentlighed fra 10. marts 2021- 24.
marts 2021, herunder med borgermøde d, 17 marts
2021,
Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar.
1.

Høringssvar omhandler lovsmæssige aspekter i
forbindelse med planlægningen for området. Høringsvarets bemærkninger er hovedsagelig baseret på Planloven, Landzonevejledningen og Planklagenævnets afgørelser
2. Høringssvar omhandler primært trafikale forhold
og eventuelle gener i den forbindelse.
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Redegørelse
Kommuneplantillæggets baggrund og formål
Baggrund

Udviklingsfond - en nonprofit almennyttig fond, der i
samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder arbejder for at skabe bedre livsvilkar for unge
og voksne, som er belastet af personlige og sociale
problemstillinger. På den baggrund er dette kommuneplantillæg udarbejdet.

Assens kommune har modtaget en ansøgning om
etablering af et Veteranhjem for veteraner, der er
særligt plaget af PTSD og andre psykiske og sociale
udfordringer. SUF ønsker at bygge 10 hytter på ejendommen under hensyn til beboernes særlige behov
for ro og afstand til andre mennesker. Hver hytte skal
benyttes som midlertidig bolig for en veteran. Det eksisterende hovedhus og driftsbygning vil blive brugt til
fællesfaciliteter o.lign. og der vil herudover blive opført
et nyt maskinopbevaringshus.

Formål

Ejendommen matrikel nr. 7m, 15c, 15e og 21f alle Jordløse by, Jordløse, beliggende Bremerholmsgyden 9,
5683 Haarby er beliggende i landzone. Ejendommen
er uden for kommuneplanrammeområderne og er ikke
omfattet af lokalplan.

Planområdet er i dag ejet af SUF - Den Sociale

Kommuneplantillæggets formål er at fastsætte anvendelsen af rammeområdet til offentlige formål.
Kommuneplanrammen 4.2.O.32 definerer således området til offentlige formål i landzone med særlige bestemmelser for etablering af et botilbud og forsorgshjem for veteraner, der er særligt plaget af PTSD og
andre psykiske og sociale udfordringer.
På kort 1 er vist afgrænsningen af den nye kommuneplanramme 4.2.O.32.

Kort 1: Rammekort - indsæt her oversigtskort
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Redegørelse
Forholdet til Kommuneplan
2017-2029

Retningslinjer
Grundvandsbeskyttelse

Hovedstruktur

Rammeområdet ligger hverken i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), 300 meters beskyttelsesområde eller indvindingsopland til vandværksboringer.
Arealet ligger heller ikke i nitratfølsomt indsatsområde eller område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD).

I kommuneplanretningslinje 2.8.1 Visionen for Social
og Sundhed fremgår af Vision 2018, hvor der bl.a. står:

Da der ikke er drikkevandsinteresser inden for rammemrådet, skal der ikke tages særlige hensyn til
grundvandsbeskyttelsen ved planlægningen.

Kommuneplantillæg nr. 19 er i overensstemmelse med
kommuneplanens hovedstruktur.

” Vi vil skabe gode rammer for borgernes mulighed for
at have en sund levevis og en høj livskvalitet.”
Klimatilpasning
Kommuneplantillægget skal være i overensstemmelse
med Assens Kommunes klimatilpasningsplan, der er
en del af kommuneplanen. Rammeområdet udlagt i
nærværende kommuneplantillæg er ikke udpeget som
indsatsområde i Assens Kommunes klimatilpasningsplan.
I klimatilpasningsplanen er en 100-årshændelse
i 2015 sat til at være en nedbørsmængde på 87 mm.
Medtages alle lavninger med en vanddybde på 5 cm,
viser nedenstående kort de steder, hvor der ved en
100-årshændelse vil stå vand. Kortet viser, at arealet
omfattet af dette kommuneplantillæg ikke er sårbart
overfor ekstremregn og oversvømmelse.

Der planlægges ikke for grundvandstruende akitviteter.

Skovrejsningsområde
En del af rammeområdet er omfattet af et skovrejsningsområde. Indenfor skovrejsningsområderne, kan
Assens Kommune anbefale at der rejses ny skov. Planlægningen er i overensstemmelse med retningslinjen.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
En del af rammeområdet er omfattet af særligt værdifuldt landbrugsområde. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i størst muligt omfang friholdes
for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger
for landbrugets udviklingsmuligheder. Planlægningen
omhandler midlertidige hytter som fortsat fastholdes
i landzonen, hvorfor der overensstemmelse med retningslinjen.

Naturbeskyttelsesinteresser
Størstedelen af rammeområdet er omfattet af potentielle naturbeskyttelsesinteresser, mens en mindre del
af rammeområdet er sammenfaldende med §3 områder, der er udpeget som naturbeskyttelsesinteresser.
Planlægningen sikrer fortsat sammenhængende natur
og de udpegede §3 områder, hvorfor der overensstemmelse med retningslinjen.

Større sammenhængende landskaber
Rammeområdet er omfattet af større sammenhængende landskaber. Planlægningen sikrer fortsat oplevelsen af landskabet og dets formationer, hvorfor der
er overensstemmelse med retningslinjen.

Oversvømmelsesrisiko ved nedbørsmængde på 87 mm og
vanddybde på 5 cm. Nedbørsmængden på 87 mm er den
mængde regn, der vil falde ved en 100-årshændelse i 2050
jf. Assens Kommunes klimatilpasningsplan.
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Redegørelse
Kommuneplanrammer
Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme.
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 19 oprettes en ny kommuneplanramme Assens kommune har
modtaget en ansøgning om etablering af et Veteranhjem for veteraner, der er særligt plaget af PTSD og
andre psykiske og sociale udfordringer. SUF ønsker
at bygge 10 hytter på ejendommen under hensyn til
beboernes særlige behov for ro og afstand til andre
mennesker. Hver hytte skal benyttes som midlertidig
bolig for en veteran. Det eksisterende hovedhus og
driftsbygning vil blive brugt til fællesfaciliteter o.lign. og
der vil herudover blive opført en ny bebyggelse til maskinopbevaring.
Lokalplanområdet er i dag ejet af SUF - Den Sociale
Udviklingsfond - en nonprofit almennyttig fond, der i
samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder arbejder for at skabe bedre livsvilkar for unge
og voksne, som er belastet af personlige og sociale
problemstillinger. Rammebestemmelserne for den nye
kommuneplanramme 4.2.O.32 fremgår af boks 1.
Rammeafgrænsning fremgår af kort 1.
Den nye kommuneplanramme 4.2.O.32 har en anvendelse, der fastsættes til oiffentlige formål.

Kystnærhedszonen

Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen.
Af Planlovens § 5b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der
er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder,
at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse
og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for
den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for
varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Der planlægges for ny bebyggelse som ligger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen,
og hvor der samtidig udnyttes eksisterende bygningsmasse og adgangsvej.
Planområdet er beliggende ca. 2,4 km fra kysten. Mellem planområdet og kysten er der et skovområde
Kommuneplantillæg nr. 19

og tæt høj bevoksning, der afskærmer lokalplanområdet ligesom at der ligger flere spredte bebyggelser. Lokalplan 4.2-9 fastlægger herudover bestemmelse om
at eksisterende beplantning på udvalgte placeringer
skal sikres som visuel afskærmende beplantning bl.a.
mod kysten.
Angående varetagelsen af natur- og friluftsmæssige
interesser vurderes realisering af lokalplanen ikke at
have nævneværdig betydning, da der alene er tale
om ny bebyggelse i form af 10 hytter af hver maks 50m2
samt et nyt maskinopbevaringshus.
Lokalplanen giver ikke mulighed for bygningshøjder
over 8,5m.
Det vurderes på baggrund af ovenstående at der er en
særlig planlægningsmæssig/funktionel begrundelse
for lokalisering indenfor kystnærhedszonen, samt at
den bebyggelse som lokalplanen giver mulighed for at
opføre, ikke vil kunne ses fra kysten, og derfor ikke vil
påvirke den kystlandskabelige helhed. Ny bebyggelse
vil således ikke kunne opfattes i visuel sammenhæng
med kysten

Forholdet til anden
lovgivning
Jordforurening

Området er ikke registreret med jordforurening.

Støjforhold

Rammeområdet grænser op til landejendomme i det
åbne land, som er støjfølsom anvendelse på samme
niveau som selve planomradet. Anvendelse af rammeområdet til offentlig formål som midlertidigt botilbud og
forsorgshjem er ligeledes støjfølsom arealanvendelse.
Det vurderes ikke at være en væsenligt forskel fra de
hidtidige anvendelsesmuligheder, for så vidt angår
støjforhold.
Støj i og uden for rammeområdet reguleres af miljølovgivningen. Se miljøstyrelsens støjvejledning for yderligere information.

Naturbeskyttelseslovens §3 områder

Inden for rammeområdet ligger fire arealer udpeget til
§3-områder; 3 søer samt overdrev. Der planlægges
ikke for aktiviteter inden for lokalplanområdet, hvor der
er registreret §3 natur.
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Rammebestemmelser og kort
EU-naturbeskyttelsesområder

Rammeområdet ligger ca. 6,3 km fra nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde ”Svanninge
Bakker” (Natura 2000-habitatområde).
Der er ikke kendskab til Bilag IV arter indenfor planområdet. Langs områdets østlige afgænsning er der
registreret Sump-Skræppe, som er optaget som rødlisteart. Der planlægges ikke for aktiviteter inden for
rammeområdet, hvor sump-skræppen er registreret.
Samlet set vurderes det, at planlægning ikke vil påvirke rødlistearter i negativ retning.
På baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde, er det ligeledes Assens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at
planlægningen kan medføre en påvirkning af Natura
2000-områder, eller at den kan medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller
rasteområder.

arealet, forud for anlægsarbejdet. Forundersøgelsen
vurderer udstrækning og bevaringsgrad af eventuelle
jordfaste fortidsminder. Bygherren bør under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i god tid
forud for anlægsarbejde. Bygherren afholder udgiften
til undersøgelser og eventuel udgravning.

Landbrugspligt

Ejendommen er en landbrugsejendom og omfattet af
landbrugspligt, jf. bekendtgorelse af lov om landbrugsejendomme (LBK nr 116 af 06/02/2020).
Landbrugsstyrelsen vil blive ansøgt om tilladelse til at
anvende ejendommen til socialpædagogisk støtte- og
behandlingstilbud til mennesker med sociale og psykiske udfordringer, konkret til veteraner fra det danske
forsvar eller politi, der som følge af deres tjeneste er
blevet ramt af svære psykiske problemer.

Museumsloven

Det kan ikke udelukkes, at der i området er jordfaste
fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der er omfattet af Museumsloven. I det omfang et fortidsminde
berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturstyrelsen kræves standset, indtil en ærkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan situation,
kan der med fordel foretages en forundersøgelse på

Nye rammebestemmelser og afgrænsning
Plannummer

4.2.O.32

Plandistrikt

4.2

Anvendelse

Offentlig formål

Fremtidig zone

Landzone

Bebyggelsesprocent

10 for området som helhed

Max bygningshøjde

6,5 m for ny bebyggelse til maskinopbevaring og 5,5 m for beboelseshytter

Max etager

1

Max tilladte miljøklasse

-

Områdets anvendelse

Område til offentlige formål

Specifik anvendelse

Institutioner

Bebyggelsens omfang

Maks. 10 midlertidige hytter, hver på maks. af 50m2 samt bebyggelse til fællesfaciliteter o.lign.

Særlige bestemmelser

Områdets bebyggelse skal tage hensyn til områdets natur.

Infrastruktur

Eksisterende vejadgang

Boks 1: Nye rammebestemmelser for kommuneplanramme 4.2.O.32
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Vedtagelse

Kort 1 Ny kommuneplanramme

Vedtagelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 er vedtaget til offentliggørelse på Byrådets møde den 26. maj 2021.
Kommuneplantillæg nr. 19 er endeligt vedtaget på Byrådets møde den XX. maj 2021
Assens Byråd

Kommuneplantillæg nr.19
nr
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Miljøvurdering
Miljøvurdering
Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og visse projekter skal planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, miljøvurderes.
Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder
på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer,
kun skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, hvis
de antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette afgøres ved en screening.
Planer og programmer, der medfører krav om en vurdering på et internationalt naturbeskyttelsesområde
skal dog altid miljøvurderes.
Kommuneplantillæg nr. 19 fastsætter rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter og hører ind
under plan/program-begrebet i loven.

Screening

Kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen af et
mindre område, og skal derfor screenes. På baggrund
af screeningen samt en høring af berørte myndigheder
kan der træffes beslutning, om der skal gennemføres
en egentlig miljøvurdering af lokalplanens påvirkninger
på miljøet.
Den afgørelse, der træffes på baggrund af screeningen, skal offentliggøres før den endelige vedtagelse
af planen.

Konklusion

Det er vurderet, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den ikke berører eller påvirker et internationalt
naturbeskyttelsesområde har Assens Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Klagevejledning i forhold til beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering
Afgørelsen om ikke at lave miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt
bekendtgjort. Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.
Klageportalen tilgås fra enten www.borger.dk eller www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender klageportalen findes på disse hjemmesider. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan
findes på siden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
For behandling af klager opkræver Planklagenævnet et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for foreninger og
organisationer, som skal betales i forbindelse med at klagen indgives. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen ikke kan
behandles eller klager får helt eller delvist medhold i sin klage. Enhver med retlig interesse i sagen er berettet til
at klage.
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