Lokalplan 4.2-9

Bremerholmsgyden
9 Jordløse
Måned, Årstal
Juni 2021

FORSLAG

Offentlig høring
Forslag til Lokalplan nr. 4.2-9 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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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte
bindende bestemmelser for et områdes fremtidige
anvendelse, udstykning, placering og udformning af
bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold
m.v. En lokalplan kan alene regulere fremtidige forhold
og ikke allerede eksisterende lovlige forhold.
Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Herudover
også, når det er nødvendig for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når arealer skal overføres
fra landzone til byzone. Hensigten er at sikre en sammenhæng med den øvrige planlægning. Byrådet har
ret til, på ethvert tidspunkt, at træffe beslutning om at
udarbejde en lokalplan.
Lokalplanen består af 2 dele:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de
miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af
lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt noter skrevet i højre spalte, har til formål at
forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende.

Retsvirkninger
Når Assens Kommune har vedtaget lokalplanen endeligt, og vedtagelsen er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge § 18 i Lov om
Planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
ændres i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Eksisterende lovlige forhold på en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen.
Dispensation
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter
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af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved
lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det, der søges skabt (eller
fastholdt) i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
En dispensation forudsætter forudgående orientering
efter planlovens § 20, stk. 1, medmindre den efter byrådets skøn er af underordnet betydning, jf. § 20, stk. 2.
Servitutter
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter,
der er uforenelige med indholdet i en lokalplan, ophæves jf. planlovens § 18, når planen vedtages endeligt.
Tilstandsservitutter, hvor der alene er en formålsuforenelighed jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 16
ophæves ikke med rammelokalplanen.
Ekspropriation
Byrådet kan ekspropriere private ejendomme eller
private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en
lokalplan, jf. planlovens § 47.
Erstatning
Ejeren af en privat ejendom, der udlægges til offentligt
formål, kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, når ejendommen ikke længere kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i
overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de
omliggende ejendomme, jf. planlovens § 48. Bestemmelserne i en lokalplan medfører som altovervejende
hovedregel ikke erstatningspligt for kommunen.
Lavenergi
Lov om adgang til at pålægge ny tilslutningspligt er
ophævet for lokalplaner der offentliggøres efter den 1.
januar 2019. Det er derfor valgfrit for bygherre, hvilken
varmeforsyning, der ønskes. Adgang til at pålægge tilslutningspligt er ophævet for at hindre, at kunder bliver
bundet til selskaber, som har ikke konkurrencedygtige
priser.

MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Når forslaget til lokalplanen er vedtaget og offentliggjort er det ikke tilladt at bebygge eller udnytte ejendomme inden for lokalplanområdet på en måde, der
foregriber eller er i strid med den endelige lokalplans
indhold.
Der gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen jf. planlovens § 17, stk. 1. Den eksisterende lovlige anvendelse
af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
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Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til
udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil
forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Offentlig høring lokalplan

For at sikre planlovens intentioner om, at offentligheden inddrages i lokalplanlægningen, skal et forslag til
lokalplan offentliggøres i mindst 4 uger, før en lokalplan
vedtages endeligt. I de 4 uger kan borgere og myndigheder komme med ændringsforslag og bemærkninger
til lokalplanforslaget. I Assens Kommune har Byrådet
delegeret beslutningskompetencen for lokalplaner til
Miljø, Teknik og Plan. Ledsages lokalplanen af en miljørapport, ligger beslutningskompetencen i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 4.2-9
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Redegørelse
Lokalplanens baggrund og formål
Baggrund

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

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at et
veteranhjem kan etableres.
Der muliggøres opførelse af 10 beboelseshytter, indenfor fastlagte byggefelter samt sikres fæIles faciliteter for beboerne.

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.
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Redegørelse
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Redegørelse
Beskrivelse af lokalplanområdet og omgivelser
Lokalplanområdet

Lokalplanområdets omgivelser

Centralt i lokalplanområdet ved adgangsvejen Bremerholmsgyden ligger et et eksisterende hovedhus fra
1983. Ved Bremerholmsgyden umiddelbart før hovedhuset ligger også en driftsbygning fra 1975 tilknyttet
ejendommen. Ligesom at der sydøst for hovedhuset
findes en mindre bebyggelse/overdække, som i dag
anvendes til opbevaring.

Området er beliggende ca. 1,5 km syd for Jordløse,
som er en mindre by i Assens Kommune og ca. 1,5km
nordvest for Håstrup, som er beliggende i FaaborgMidtfyns Kommune.

Lokalplanområdet udgøres af en eksisterende landbrugsejendom, hvor arealerne hovedsagelig fremstår
som skov- og naturområde.

Lokalplanomradet er i landzone og omfatter følgende
matrikler: 7m, 15c, 15e og 21f alle Jordløse by, Jordløse.

Lokalplanområdets nærområde udgøres af naturarealer, skov og landbrug med enkelte landbrugsbebyggelser i nærheden.

I området er 3 søer beliggende, som alle er registreret
som beskyttet natur, jf. Naturbeskyttelseslovens §3.
Terrænnet
Terænnet er forholdvis kuperet i store bløde terrænformationer. Overordnet skråner terrænet mod sydøst fra
ca. kote 57 i nord til ca. kote 44 i sydøst.

Indsæt eventuelt billede af lokalplanområdet.
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Redegørelse

Eksisterende driftsbygning, som skal anvendes til værksted

Eksisterende hovedhus som skal anvendes til fællesfaciliteter samt
personalefaciliteter

Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige
formål som midlertidig botilbud, opholdssted, forsorgshjem og lignende til veteraner efter serviceloven. Herudover kan området anvendes til rekreative formål.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 10 hytter til
midlertidig beboelse, som kan placeres inden for fastlagte byggefelter i den nordlige, vestlige og centrale del
af området. Veteranerne har behov for ro og afstand
til andre mennesker. Derfor gives der mod almindelig
praksis mulighed for opførelse af spredt bebyggelse i
det åbne land. Det betyder også, at hytterne er midlertidige og skal fjernes, når og hvis veteranhjemmet
lukker.
Ud over de 10 midlertidige hytter til beboelse giver lokalplanen mulighed for at det eksisterende hovedhus
kan anvendes til fæIles faciliteter som opholdsrum,
køkken, kontorer, personalefaciliteter, mødelokale, osv.
Den eksisterende driftsbygning på matr.nr. 21f Jordløse By, Jordløse i den nordlige del af lokalplanområdet,
kan ligeledes anvendes til fælles faciliteter i form af et
værksted til forskellige praktiske aktiviteter.
Der kan opføres en bebyggelse til maskinopbevaring
ved den eksisterende driftsbygning på matr.nr. 21f
Jordløse By, Jordløse.

Omfang og placering af bebyggelse

Lokalplanområdet er overordnet udpeget med natur- og
landskabsinteresser. Området opleves som et enkelt,
roligt og overskueligt rum i en lille skala med jævnt
bakket terræn godt afskærmet af skovbeplantning.
Forslag til Lokalplan 4.2-9

Lokalplanområdet er sårbart overfor fældning af skovarealer. Derfor er det vigtigt, at placering og fremtoningen af nyt byggeri ikke påvirker dette negativt.
Lokalplanen udlægger byggefelter til placering af ny
bebyggelse ligesom at der sikres, at der maks. kan
etableres ny bebyggelse i form af 10 midlertidige beboelseshytter, hver af maks. 50 m2 samt en ny bebyggelse til maskinopbevaring på maks. 150 m2.
Hytterne placeres i tre klynger på hhv. 3, 3 og 4 stk. –
en klynge i hvert byggefelt.

Ydre fremtræden af bebyggelse

Grundet bebyggelsernes placering i et naturskønt område fastsætter lokalplanen bestemmelser om af bebyggelserne skal etableres i afdæmpede mørke jord
farver eller tilmed sort for beboelseshytterne. Der kan
tilmed anvendes hvid til vinduer og dører i beboelseshytterne.

Vej- og stiforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bremerholmsgyden.
Inden for lokalplanområdet, skal der sikres vejadgang
til de enkelte hytter i form af en grusvej eller på græs,
for redningskøretøjer. Parkering skal ligeledes etableres i grus eller på græs, så området kan tilbageføres
når og vis anvendelsen til veteranhjem ophører.

Ubebyggede arealer

Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares. Der må derfor ikke foretages terrænreguleringer
på mere end +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn.
9

Redegørelse
Området skal have karakter af natur- og skovområde
med egnskarakteristisk beplantning. Af hensyn til visuel afskærming mod nabobebyggelser fastsætter lokalplanen også at udvalgte eksisterende beplantninger
skal opretholdes.

Bæredygtighed

Lokalplanen genanvender eksisterende bygning til
indretning af fællesfaciliteter mv. Der samtidig ændres
ikke på den eksisterende natur og landskab, idet der
kun planlægges for ny bebyggelse i form af op til 10
hytter af hver maks 50 m2 samt en ny bebyggelse til
maskinopbevaring ved en eksisterende driftsbygning.
Eksisterende natur bibeholdes af gavn for dyr og planteliv og som tilmed kan danne spredningskorridorer så
det er muligt for dyr og planter at sprede sig fra et levested til et andet.
Lokalplanen arbejder tilmed med social bæredygtighed, hvor intentioner er at sikre bedre livsvilkår for
veteraner, som er belastet af betydelige personlige og
sociale problemstillinger.
For at understøtte bebyggelsens bæredygtige profil, giver lokalplanen mulighed for at der opsættes solceller
og/eller solfangere på bygningerne
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Redegørelse
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Vision 2030 og Planstrategi 2019

I Vision 2030 og Planstrategi 2019 står, at borgere,
foreninger, virksomheder og kommune sammen kan
skabe udvikling og det gode liv for alle borgere i Assens Kommune.
Der er også fokus på, at den mangfoldige natur skal
være et af vores kendetegn, at vi skal beskytte naturen
og sikre, at der er gode muligheder for at opleve den.
Lokalplanen giver mulighed for at at etablere et veteranhjem for veteraner, der er plaget af PTSD og andre psykiske og sociale udfordringer, og derfor har behov for ro og afstand til andre mennesker.
Lokaplanen muliggør ny bebyggelse med op til 10 separate hytter af maks 50m2 samt en ny bebyggelse til
maskinopbevaring af hensyn til udfoldelse af naturen
og biodiversiteten.

Kommuneplan 2017 - retningslinjer
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplansområdet 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).
Da der ikke er drikkevandsinteresser i lokalplansområdet, skal der ikke tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen ved lokalplanen.
Der planlægges ikke for grundvandstruende akitviteter.

Skovrejsningsområde

Naturbeskyttelsesinteresser
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af potentielle naturbeskyttelsesinteresser, mens en mindre del
af lokalplanområdet er sammenfaldende med §3 områder der er udpeget som naturbeskyttelsesinteresser.
Lokalplanen sikrer fortsat sammenhængende natur ,
ved at lokalplanområdet kun etableres ny bebygges i
form af 10 hytter af hver maks 50m2 samt en ny bebyggelse til maskinopbevaring ved en eksisterende bebyggelse. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med
retningslinjen.

Større sammenhængende landskaber
Lokalplanområdet er omfattet af større sammenhængende landskaber. Lokalplanen sikrer fortsat oplevelsen af landskabet og dets formationer ved at lokalplanområdet kun etableres ny bebyggelse i form af 10 hytter
af hver maks 50m2 samt et nyt maskinopbevaringshus,
hvor der i dag er n ny bebyggelse til maskinopbevaring. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med
retningslinjen.

Klimatilpasning og regnvand
Lokalplanen skal være i overensstemmelse med Assens Kommunes klimatilpasningsplan, der er en del af
kommuneplanen. Det betyder, at indretning af lokalplanområdet, herunder belægninger, parkeringsarealer
og lignende skal planlægges i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer.
Lokalplanområdet er ikke udpeget som indsatsområde
i Assens Kommunes klimatilpasningsplan. Bebyggelserne er ikke sårbare overfor ekstremregn og oversvømmelse.

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

Ved byggemodning af området samt opførelse af bebyggelse kan den naturlige afstrømning på terræn dog
blive ændret, og det kan skabe udfordringer, hvis ikke
afledning af overfladevand ved ekstremhændelser er
tænkt ind i områdets disponering

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Det skal sikres, at regnvand ved både en 5-årshændelse og ekstremhændelser over en 5-årshændelse
kan blive afledt effektivt.
Den konkrete løsning vil blive valgt i forbindelse med
projekteringen af lokalplanprojektet.

En del af lokalplanens område 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. Lokalplanen
omhandler midlertidige hytter som fortsat fastholdes i
landzonen. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse
med retningslinjen.
Forslag til Lokalplan 4.2-9
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Redegørelse
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Kommuneplan 2017 - rammer / tillæg

Lokalplanområdet ligger uden for kommuneplanrammeområderne. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er
udformet tillæg til kommuneplanen, som sikrer den
nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og
kommuneplanen.
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med
forslag til lokalplanen.

Foroffentlighed

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.

Eksisterende planer

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en lokalplan.

Zoneforhold
Landzone

Området er beliggende i landzone og skal forblive i
landzone ved lokalplanens vedtagelse.
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er altså at undgå spredt og uplanlagt
bebyggelse i det åbne land.
12

Det er vurderet at nærværende lokalplan ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af de natur-, miljø-,
og/eller landskabelige værdier, som er beliggende i
området. Der er alene tale om ny bebyggelse i form af
10 hytter af hver maks 50m2 inden for fast definerede
byggefelter samt om udskiftning af en eksisterende
bebyggelse til et nyt maskinopbevaringshus med omtrentlig samme placering.
I henhold til Planlovens § 15 stk. 4 har denne lokalplan
bonusvirkning dvs. at den erstatter tilladelser der efter
Planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelse) er nødvendige for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder,
som angivet i denne plan.

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 lokalplanområdet og kysten er der et skovområde
og tæt høj bevoksning, der afskærmer lokalplanområdet ligesom at der ligger flere spredte bebyggelser.
Lokalplanen 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

				

Forslag til Lokalplan 4.2-9

Redegørelse
samt en ny bebyggelse til maskinopbevaring.
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

Forsyning

Varmeforsyning
Området er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning,
så bygherre skal selv stå for og bekoste bygningers
opvarmning. Der er mulighed for at udlægge hver bolig
med selvstændig forsyning eller lave et anlæg for flere
eller alle boligerne. Afhængig af anlægget størrelse,
kan dette være projektforslagspligtigt iht. varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Spildevandsforhold
Lokalplanområdet ligger uden for eksisterende eller
planlagt kloakopland, jf. Spildevandsplan 2018-2027
for Assens Kommune. Det vil sige, at evt. spildevand
skal renses i en privat renseløsning, og regnvand fra
tagflader og befæstede arealer skal håndteres lokalt.
Dette kræver særskilt tilladelse.
Der etableres to nedsivningsanlæg – et pr. byggefelt.

Affaldsbortskaffelse

Lokalplanområdet er omfattet af kommunens regulativ for husholdningsaffald, og affald skal bortskaffes i
henhold hertil. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler indrettes efter
det gældende regulativ for husholdningsaffald i Assens
Kommune. Tilmelding af husstande skal ske til Assens
Forsyning A/S. Ønskes der nedgravede affaldsløsninger skal det ske efter retningslinjer fra Assens Forsyning A/S.
Affaldshåndtering
Da adgangsvejene til hytterne skal være grusveje eller græsveje, kan komprimatorbilen ikke køre der. Der
vil derfor være krav om en samlet affaldsløsning ved
hovedhuset og med vendeplads for komprimator bilen.
Vendepladsen skal aftales med Assens Forsyning A/S.
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Interesser i anden lovgivning
Jordforurening
Området er ikke registreret med jordforurening.

Støjforhold
Lokalplanområdet grænser op til landejendomme i det
åbne land, som er støjfølsom anvendelse på samme
niveau som selve lokalplanomradet. Anvendelse af
lokalplanomradet 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 eller omfang af til og frakørsler af
biltrafik til området.
Støj i og uden for lokalplanområdet reguleres af miljølovgivningen. Se miljøstyrelsens støjvejledning for
yderligere information.

Naturbeskyttelseslovens §3 områder
Inden for lokalplanområdet 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.

EU-naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdet ligger ca. 6,3 km fra nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde ”Svanninge
Bakker” (Natura 2000-habitatområde).
Der er ikke kendskab til Bilag IV arter indenfor lokalplanområdet. I lokalområdet langs områdets østlige
afgænsning er der registreret Sump-Skræppe, som
er optaget som rødlisteart. Der planlægges ikke for
aktiviteter inden for lokalplanområdet, hvor sumpskræppen er registreret.
Samlet set vurderes det, at planlægningen 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 lokalplanen kan medføre en påvirkning af Natura 2000-områder, eller at den kan medføre en beskadigelse eller
ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.
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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
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.

Servitutter

Der er tinglyst en række servitutter på lokalplanens
omfattede ejendomme, og der er derfor i forbindelse
med lokalplanen foretaget en servitutundersøgelse.
Der aflyses ingen deklarationer som følge af lokalplanen.
Der henvises desuden til, at ikke alle rør, kabler eller
ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det
kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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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 såkaldt screening.
Planer og programmer, der medfører krav om en vurdering på et internationalt naturbeskyttelsesområde
skal dog altid miljøvurderes.
En lokalplan fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter og hører ind under plan/
program-begrebet i loven.

Screening

En lokalplan fastlægger som oftest anvendelsen af
mindre områder, 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 åvirkninger
på miljøet. Den afgørelse, der træffes på baggrund af
screeningen, skal offentliggøres før den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Konklusion

Det er vurderet, at lokalplanens 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 lokalplanen. Konklusionen på screeningen er følgende:
•
•
•
•

Planområdets beskyttede naturtyper ikke påvirkes
af planforslaget.
Planen omfatter et mindre område på lokalt plan
og omfatter ikke projekter, der er nævnt i lovens
bilag 3 og 4.
Der er ikke særlige drikkevands- eller grundvandsinteresser i området.
Planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg
eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
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Klagevejledning
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. Klagefristen er d. 2. juli
2021. Enhver med retlig interesse i sagen er berettet
til at klage.
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Teksten i venstre spalte er de egentlige bestemmelser, tekst, billeder og illustrationer i de grå bokse er uddybende forklaringer til bestemmelserne.

Bestemmelser
§ 1 Formål
§ 1.1
Formålet med lokalplanen er:
•
•
•

at muliggøre etablering af et botilbud og forsorgshjem for veteraner.
at muliggøre opførelse af op til 10 beboelseshytter, indenfor
fastlagte byggefelter.
at sikre fæIles faciliteter for beboerne.

Ad § 1.1
Formålsbestemmelsen er en del af hvad
Planloven beskriver som planens principper. Der kan ikke dispenseres fra planens
principper.

§ 2 Afgrænsning og zoneforhold
§ 2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: 7m, 15c, 15e og 21f
alle Jordløse by, Jordløse samt alle matrikler, der efterfølgende udstykkes herfra.
§ 2.2
Området ligger i Iandzone og forbliver i Iandzone.

§ 3 Anvendelse
§ 3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål som midlertidig botilbud, opholdssted, forsorgshjem og lignende til veteraner. Herudover kan området anvendes til rekreative formål.
§ 3.2
Der må i alt opføres maks. 10 selvstændige beboelseshytter.

Ad § 3
Anvendelsesbestemmelserne er en del
af hvad Planloven beskriver som planens
principper. Der kan ikke dispenseres fra
planens principper.

Hytterne skal fjernes umiddelbart efter, og senest et år efter, at
anvendelsen som midlertidig bolig for veteraner er ophørt.
§ 3.3
Der må etableres fælles faciliteter for beboerne i form af hobbyrum,
værksted o.lign. samt kontor- og personalefaciliteter for ansatte i
eksisterende bebyggelse samt ny bebyggelse til maskinopbevaring, redskaber mv.

Ad § 3.3
Fællesfaciliteter kan eksempelvis være
køkken og spisestue, opholdsrum, aktivitetsrum, hobbyrum, værksted mv.

§3.4
Indenfor området må der etableres de nødvendige tekniske anlæg,
samt vej og parkeringsarealer.
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§ 4 Udstykning
§ 4.1 UDSTYKNING
Der fastsættes ingen bestemmelser for udstykning.

Ad § 4.1
Når lokalplanen ikke fastlægger særlige
bestemmelser, gælder udstykningslovens
almindelige regler.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
§ 5.1
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Bremerholmsgyden, som
det fremgår af kortbilag 3.
§ 5.2
Til de enkelte hytter skal der sikres vejadgang til redningkøretøjer i
form af en grusvej eller på græs.
§ 5.3 PARKERING
Der skal udlægges et areal til parkeringspladser svarende til 1 plads
pr. hytte samt 5 pladser til personale.
§ 5.4
Parkeringspladser skal placeres ved eksisterende hovedhus/gårdbebyggelse.
Parkeringspladser skal anlægges i grus eller på græs.

§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
§ 6.1 NY BEBYGGELSE
Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter: Byggefelt I, Byggefelt II og Byggefelt III
§ 6.2 BYGGEFELT I
Inden for byggefelt I må der i alt opføres maks. 3 midlertidige hytter
til beboelse.
Den enkelte hytte må ikke overstige 50 m2 inkl. overdækning og må
opføres i maks. 1 etage i en bygningshøjde på maks. 5,5 m. målt fra
naturligt terræn eller fra et fastsat niveauplan.
Skorstene, antenner, solceller o. lign. kan dog have en større
højde.

Ad § 6.1
Byggefeltet har til formål at sikre at en del af
lokalplanområdet sikres ubebygget til natur/skovområde uden primær bebyggelse.

Ad § 6.2, 6.3 og 6.4
Naturligt terræn er eksisterende terræn.

§ 6.3 BYGGEFELT II
Inden for byggefelt II må der i alt opføres maks. 3 midlertidige hytter
til beboelse.
Forslag til Lokalplan 4.2-9
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Den enkelte hytte må ikke overstige 50 m2 inkl. overdækning og må
opføres i maks. 1 etage i en bygningshøjde på maks. 5,5 m. målt fra
naturligt terræn eller fra et fastsat niveauplan.
Skorstene, antenner, solceller o. lign. kan dog have en større
højde.
§ 6.4 BYGGEFELT III
Inden for byggefelt III må der i alt opføres maks. 4 midlertidige hytter
til beboelse.
Den enkelte hytte må ikke overstige 50 m2 inkl. overdækning og må
opføres i maks. 1 etage i en bygningshøjde på maks. 5,5 m. målt fra
naturligt terræn eller fra et fastsat niveauplan.
Skorstene, antenner, solceller o. lign. kan dog have en større
højde.
Inden for byggefelt III må der tillige opføres en ny bebyggelse til opbevaringen af maskiner og redskaber mv. på maks. 150 m2.
Den nye bebyggelse må opføres i maks. 1 etage i en bygningshøjde på maks. 6,5 m. målt fra naturligt terræn eller fra et fastsat
niveauplan.
Skorstene, antenner, solceller o. lign. kan dog have en større
højde.
§ 6.5 SOLCELLER OG SOLFANGERE
Der må ikke opsættes solceller og solfangere på terræn.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden
§7.1 NY BEBYGGELSE TIL MASKINOPBEVARING
Tagbeklædningen på ny bebyggelse til maskinopbevaring må kun
udføres med tagsten af tegl eller cement, tagpap eller metalplader.
§7.2
Facader på ny bebyggelse til maskinopbevaring, redskaber mv. må
kun opføres i træ eller tegl (blank/pudset/vandskuret) og facaden
skal fremstå i dens naturlige farve og materialitet eller i afdæmpede
klassiske jordfarver eller disses blanding med sort og hvid.
§ 7.3 BEBOELSESHYTTER
Tag på beboelseshytter skal udføres som symmetriske sadeltage
uden valm med en hæIdning på mellem 25 og 45 grader.

Ad. § 7.5
Eksempel på jordfarver.
Jordfarver er dæmpede og skal sikre at
byggeriets farver og falder ind i landskabet
og naturen.

§ 7.4
Tagbeklædning på beboelseshytter må kun udføres i sort eller grå
tagpap.
18
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§ 7.5
Facaden på beboelseshytter må kun udføres i træ og facaden inkl.
vinduer og døre skal holdes i dæmpede mørke jordfarver eller sort.
Der kan tilmed anvendes hvid til vinduer og dører.
§ 7.6 SOLCELLER OG SOLFANGERE
Solfangere/solceller på bygningens tage må kun opsættes efter
følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•

de må ikke være reflekterende.
de skal være med sorte lister
de skal lægges på tagfladen og være parallelle med tagfladen.
de skal placeres, så de udgør ét samlet rektangel.
de skal placeres, så elementer som ovenlysvinduer, udluftningshætter mv. ikke bryder solpanel/solcelle fladen.

Ved fladt tag kan solceller opsættes på stativer med hældning - dog
så de ikke er synlige fra det omgivende terræn.
§ 7.7 SKILTNING OG REKLAMERING
Skiltning og reklamering må ikke finde sted.
§ 7.8 LEDNINGSFØRING
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal føres under terræn og må ikke føres synligt på tag og facader.
§ 7.9 PARAPOLER OG ANTENNER
Paraboler og antenner må placeres på bygningers facader eller
tage, dog ikke højere end bygningens tagryg.

§ 8 Ubebyggede arealer
§ 8.1 TERRÆNREGULERING
Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares.
Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i
forhold til det naturlige terræn.
Skråningsanlæg må ikke være stejlere end 1:2.
§ 8.2
Området skal have karakter af natur- og skovområde med egnskarakteristisk beplantning.

Ad. § 8. 2
Egnskarakteristisk beplantning er fx: Fuglekirsebær, hæg, slåen, tjørn, vild æble,
hassel og syren.
En varieret beplantning fremmer biodiversiteten og øger herlighedsværdien.

§ 8.3
Det eksisterende beplantning, med en placering som vist i princippet på kortbilag 3, skal sikres som visuel afskærmende beplantning.
§ 8.4 OPLAG
Udendørs oplag må kun finde sted i mindre omfang ved bebyggelse
til fælles faciliteter eller opbevaringsbygning.
Forslag til Lokalplan 4.2-9
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§ 8.5
Oplag af lystbåde samt uindregistrerede campingvogne og køretojer må ikke finde sted.
§ 8.6 BELYSNING
Lyskilder på ubebyggede arealer skal være afskærmet og nedadvendt, og placeres højst 1 m over terræn. Der må ikke opsættes
lamper på ubebyggede arealer andre steder end ved P-pladser.
§ 8.7
Der må kun opsættes 1 udendørs lampe på facaden ved hytternes
døre. Lyskilder skal vare afskærmet og nedadvendt.
§ 8.8
Regn- og overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet.
§ 8.9
Hegn skal opføres/etableres som levende hegn.

§ 9 Forudsætning for ibrugtagning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før;
- Spildevandsløsning er etableret
- Parkeringspladser og adgangsveje er etableret

§ 10 Grundejerforening
Der fastsættes ingen særlige bestemmelser.

§ 11 Servitutter, lokalplaner og
bonusvirkning
§ 11.1
Der ophæves ingen servitutter ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4.2-9.
§ 11.2
Der ophæves ingen lokalplaner eller byplanvedtægter ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan 4.2-9.
§ 11.3
I henhold til Planloven § 15 stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning,
dvs. at den erstatter tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelse). Bonusvirkningen omfatter bebyggelse, der opføres
20
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indenfor det på kortbilag 3 angivne byggefelt efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen.
Bonussen omfatter:
Maks. 10 midlertidige hytter til beboelse med et grundareal for hver
enkel hytte på maks. 50 m2 og med en højde på op til en etage med
en bygningshøjde på maks. 5,5m målt fra det naturlige terræn eller
fra et fastsat niveauplan samt i et ydre fremtræden som beskrevet
under §7.3-7.5
En ny bebyggelse til maskinopbevaringpå maks. 150m2 i op til 1
etage med en bygningshøjde på maks. 6,5 m målt fra naturligt terræn eller fra et fastsat niveauplan samt i et ydre fremtræden som
beskrevet under §7.1-7.2.
Eksisterende hovedhus og driftsbygning kan indrettes til fællesfaciliteter, herunder kontor- og personalefaciliteter samt værksted.
Herudover at der kan etableres de nødvendige vej-,og parkeringsarealer, jf. §5.2-5.4.
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Bestemmelser
Vedtagelsespåtegning
Forslag vedtaget til offentliggørelse på byrådets møde den 26. maj 2021
Lokalplanen er endeligt vedtaget på byrådets møde den xx. xx 2021
Assens Byråd
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Kortbilag
1. Lokalplangrænse og matrikler
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Kortbilag
2. Arealbindinger
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Kortbilag
3. Arealanvendelse
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