Plan og Byg - Team Plan

Naturstyrelsen
Sollerupvej 24
5600 Faaborg

29. juni 2021
Sags id: 21/10019

Landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads
Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads som ansøgt på
ejendommen matr. nr. 8b, Lundager By, Gamtofte, beliggende Brahesborgvej 502 (Lundagervej
25, 5610 Assens).

Vilkår
Det er et vilkår for denne tilladelse,
- at etablering sker som ansøgt,
- at etablering sker i overensstemmelse med Assens Kommunes adgangstilladelse af 4.
maj 2021.
Lovgivning
Landzonetilladelsen er givet efter Planlovens § 35, stk.1.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden for 5 år, er den ikke længere gyldig. Tilladelsen er udnyttet,
når bygge-/anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes kontinuerligt, til det er færdigt.
Offentliggørelse
Vi offentliggør landzonetilladelsen 29. juni 2021 på Assens Kommunes hjemmeside
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Herefter er der 4 ugers klagefrist.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke
kommer klager, eller Planklagenævnet har stadfæstet tilladelsen i forhold til en klage.
Det ansøgte projekt
Naturstyrelsen er i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning i gang med at
etablere den 50 hektar skov Lundager Skov umiddelbart op til Assens by. Formålet med skoven
er et beskytte et grundvandet under skoven, som bidrager med drikkevand til borgere i Assens,
samt at skabe en bynær, rekreativ skov tæt ved Assens. For at understøtte den rekreative
benyttelse af skoven ønskes etableret en parkeringsplads, så flere har mulighed for at komme til
skoven.
Arealet, hvor parkeringspladsen placeres, ligger i landzone og er udpeget i kommuneplanen til
skovrejsning. Parkeringspladsen plantes med afstand til et beskyttet dige øst for
parkeringspladsen. Diget påvirkes ikke af parkeringspladsen. (Assens Kommune har givet
tilladelse til digegennembrud til den skovvej, som går fra parkeringspladsen og ind i skoven.)
Der er i 2020 udarbejdet en plan for skoven i samarbejde med projektets partnere og i dialog
med borgerne. I den forbindelse er der planlagt én parkeringsplads på Brahesborgvej, så
borgere som kører til skoven har mulighed for at parkere bilen på parkeringspladsen fremfor
langs de små offentlige veje i området. Parkeringspladsen er bl.a. placeret, så der bliver direkte
adgang fra parkeringspladsen til en hundeskov. Vi forventer at en del af hundeskovens brugere
vil køre til skoven.
Anlæg og dimensionering af parkeringspladsen
Parkeringspladsen får en størrelse på 16 x 36meter, jf. bilag 1. Parkeringspladsen er
dimensioneret til ca. 12 personbiler og 2 hestetrailere. Fra Brahesborgvej kan der køres gennem
parkeringspladsen og videre ind i skoven ad en skovvej. Skovvejen må kun bruges til
arbejdsmæssig kørsel af Naturstyrelsen og der opsættes kædespærring ved skovvejens
begyndelse.
Den anlægges med ca. 40 cm komprimeret grus (20 cm bundsikringsgrus og 20 cm stabilgrus).
Der afgraves ca. 10 cm af det øverste muldlag som vejkasse. Men hvor terrænet op til
Brahesborgvej er højere graves ned til 30 cm dybde, dog ikke dybere end den hidtidige
pløjedybde, for at skabe et jævnt terræn. Parkeringspladsen etableres med ensidig hældning på
5 o/oo.
Afgravet jord fra vejkasse anvendes til afretning af rabatten omkring parkeringspladsen, således
at højeste punkt af rabatten er på niveau med overkanten af stabilgruset.
På parkeringspladsen opsættes skilte med information om skoven: Et velkomstskilt med
oversigtskort og et skilt med formidling om grundvandsbeskyttelsen.
Naturstyrelsen har indhentet tilladelse til adgang til skoven hos Assens Kommunes vejafdeling,
jf. bilag 2. Udkørslen til Brahesborgvej etableres i overensstemmelse med tilladelsens vilkår.
Reglerne i landzone
Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af Planlovens landzonebestemmelser i §§ 34 – 38. I landzonen kan der ikke ske udstykning, opførelse af bebyggelse
eller ske ændret anvendelse uden forudgående landzonetilladelse efter planlovens § 35.
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I det konkrete tilfælde er der tale om ændret anvendelse af et areal fra landbrugsjord til
benyttelse som parkeringsareal.
Bemærkninger
Arealet, hvor bygningen opføres, ligger inden for skovrejsningsområde, i kystnærhedszonen og
inden for landskabstypen bølget landbrugslandskab.
Vurdering af det ansøgte
I det åbne land må nye anlæg ikke forringe karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, og
værdifulde landskabstræk må ikke sløres eller ødelægges af eksempelvis nye anlæg.
Parkeringspladsen, som etableres i forbindelse med et nyt skovområde, medfører ikke opførelse
af ny bebyggelse og omfatter kun terrænændringer i beskedent omfang. Det er derfor vores
vurdering, at anlæggelse af parkeringspladsen ikke vil påvirke landskab eller omgivelser i
væsentlig grad.
Vi har ved afgørelsen også lagt vægt på, at parkeringspladsen vil bidrage til at understøtte den
rekreative benyttelse af skoven og gøre, at flere får mulighed for at komme til skoven.
Naboorientering
Vi har ikke foretaget naboorientering, da vi skønner, at det ansøgte vil være uden væsentlig
betydning for naboerne.

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder
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Bilag 1 Udformning af parkeringsplads på Brahesborgvej
Parkeringspladsen er rektangulær med dimensionerne 16 X 36 meter. Vis som hvid rektangel
på kortet.
Der er adgang til parkeringspladsen fra Brahesborgvej. Fra parkeringspladsen forsætter en
skovvej ind i skoven. Der opsættes kædespærring ved skovvejens begyndelse, da vejen kun må
benyttes i forbindelse med Naturstyrelsens drift af skove.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra afgørelsen er meddelt i
din e-boks eller pr. fysisk brev, såfremt du er fritaget for digital post.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside eller i avisen regnes
klagefristen altid fra tidspunktet for den offentlige bekendtgørelse. I de tilfælde, hvor afgørelsen
ikke er meddelt i din e-boks eller pr. fysisk brev eller offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog
fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til afgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på
klageportalen med Nem-ID. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen samt
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og
1.800,- kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af
Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved
indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af Planklagenævnet
fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Assens Kommune. Hvis kommunen
fastholder
afgørelsen, sender Assens Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du
forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet
kan
træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Yderligere klagevejledning
Se Klageportalen for uddybende klagevejledning, herunder betingelserne for at blive fritaget for
at anvende klageportalen.
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