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Landzonetilladelse til etablering af friluftsfaciliteter
Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af friluftsfaciliteter som ansøgt omkring
Tallerupsøerne øst for Tommerup St. på ejendommen matr. nr. 1dz, Bågegård, Tommerup.
Vilkår
Tilladelsen er givet på betingelse af,
- at etablering sker i overensstemmelse med ansøgning af 20. april 2021,
- at der kan gives byggetilladelse,
- at bebyggelse, trænings- og legeelementer fjernes, når de ikke længere anvendes til sit
formål,
- at adgang til området sker som vist på vedlagte ansøgningsmateriale.
Andre tilladelser fra kommune
Byggetilladelse
Det ansøgte kræver også en byggetilladelse, og ansøgning skal ske via Byg & Miljø
Hvis du vil have flere oplysninger om byggetilladelse, er du velkommen til at kontakte Byg på tlf.
6474 7519 eller mail byg@assens.dk
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 den 16. september 2021 på Assens Kommunes
hjemmeside
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
I forbindelse med et klimasikringsprojekt på den østlige side af byen, ønsker Tommeruppernes
Lokalråd at tilføje aktive, samskabende og rekreative elementer, der giver øget livskvalitet og
sundhed for områdets borgere og øget biodiversitet for planter og dyreliv.
Det fremgår af ansøgningen, at arealet ønskes anvendt til et område for friluftaktivitet og
rekreation til byens borgere og besøgende. Området skal fungere som et opholdssted for mange
– et sted for forskellige friluftsaktiviteter, løb, træning, udendørs undervisningslokale, picnicture, et frirum for afslapning, en kaffeplet, et udflugtsmål for de mindste børn i byen.
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Følgende friluftsfaciliteter ønskes etableret:
-

-

-

En overdækket bygning (frokosthytte) med grønt tag hvori der er vil blive hængt
infotavler op som fortæller om projektet, naturen og historien om området. Denne
overdækning også kan bruges til at nyde sin medbragte madpakke ved borde og
bænkesæt.
Hytten udgør 4 x 10 m i grundplan, har sadeltag, 3 sider ½ åbent og 1 langside
lukket.
Vandre- og løbestier af grus rundt om søerne. Stibelysning ved soldrevne stipullerter
ved bred cykelsti og adgangsvej. Mindre stier regnes ikke belyst.
Træplatforme ud i og over søerne til leg, fordybelse og kig ned i vandet.
Bakken. Træbeklædte trin i landskabet til ophold og udkig. Træelementet skal
signalere det historiske fra det nedlagte savværk der lå tæt ved.
Lerfladen: Arealet tænkes indrettet med cirkler som indeholder kombination af
kunst, leg og ophold. Fladen skal signalere det historiske til de mange teglværker der
har ligget i området og Tommerup Keramiske Værksted. Kunsten tænkes som
landskabnære elementer i tegl og keramik som kan tåle at blive brugt til leg og
ophold. I enkelte cirkler placeres lave legeelementer i ubehandlet robinietræ så de
indgår ind imellem natur og kunst.
Bænke i området. Bænkene giver både mulighed for at få et lille hvil og til at nyde
naturen.
Naturfitness. Der tænkes et areal med træningsredskaber i naturtræ som falder i et
med den omkringliggende natur. Eksempelvis med balancegang, bænk til liggende
kropshævninger, stativ med stålbarre i 2 forskellige højder.
Naturlegeplads. Der tænkes ligeledes et areal som falder ind i naturen. Eksempelvis
et lille sandareal med legepladselementer i robinietræ. En forhindring bane med
balancegang via træstolper og reb.

Målgruppen er blandt andet borgere i lokalområdet, turister/skinnecykelbrugere, skoler,
institutioner, brugere af faciliteter i hal og boldklub, spejdere samt øvrige besøgende og turister.
Reglerne i landzone
Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af planlovens
landzonebestemmelser i §§ 34 – 38.
Etablering af det rekreative område forudsætter tilladelse efter Planlovens § 35, og vi skal
derfor behandle din ansøgning ud fra de hensyn, som vi skal varetage ved
landzoneadministrationen, herunder hensyn til landskab, natur og naboer.
Naboorientering
Vi har foretaget naboorientering, og kommunen har i den forbindelse modtaget bemærkninger
fra en nabo og fra Banedanmark.
En nabo til området har gjort indsigelse mod plantning af træer ud for sin ejendom, fjernelse af
beplantning ved udkigspost samt indgang til området foran sin matrikel.
Ansøger har oplyst, at der kan laves ophold i kirsebær alleen ud foran naboens hus og, at
eksisterende beplantning ved Bakken bibeholdes, men fjernes i fornødent omfang, således der
kan laves en sti op til Bakken.
Ansøger oplyser, at det ikke har været planen, at der skulle være en sti ind foran naboens hus.
Der er en selvetableret sti i dag, som kan lukkes evt. ved at sætte buske inde på det rekreative
areal.
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Banedanmark har udtalt, at afhængig af afstanden til jernbanen mellem Middelfart og Odense,
kan der være regler og vilkår der skal tages højde for i forbindelse med etableringen af det
rekreative område.
-

Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de
gældende tekniske normer og regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside:
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler.

-

Evt. gravearbejder, terrænændringer, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer, kan
kræve godkendelse jf. §24 i Jernbaneloven.

-

Der må ikke grundvandssænkes/hæves eller lignende under banearealer/jernbanespor.

-

Banens afvandingsforhold må ikke blive påvirket.

-

Hvis det kommende projekt medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning eller ulovlig
færdsel på banearealer, kan der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning.

-

Banedanmark gør i forbindelse med forslag til planen opmærksom på, at når der bygges
i kort afstand af jernbanen, skal Banedanmark høres, herunder ved byggetilladelser.

-

Allerede eksisterende tinglysninger, som relaterer sig til jernbanen skal respekteres.

Ejendommen
Arealet omkring Tallerupsøerne er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for:






Kommuneplanramme 3.1.T.4, Teknisk anlæg øst for Tommerup St.
Kommuneplantillæg nr. 17 – grønt DK-kort
Skovbakkelandskab
Større sammenhængende landskab
Grønt Danmarkskort

Vurdering af det ansøgte
Kommuneplanen
Arealet, hvor det ansøgte projekt etableres, er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for
område 3.1.T.4, som udlægger området til teknisk anlæg og trafikanlæg. Området må anvendes
til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt forsyningsanlæg i form af
varmepumpeanlæg og energioptagere. Der må desuden etableres beplantning i området.
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
Landskab
Projektet ligger i skovbakkelandskab og inden for større sammenhængende landskab.
I skovbakkelandskaberne skal landskabets overvejende lille skala bevares, og skovpræget skal
fastholdes. Små natur- og halvkulturarealer bør prioriteres mellem skovområderne i samspil
med dyrkede marker. Bebyggelsen bør have en overvejende lille skala. Landskabet har ikke
kapacitet til at rumme store bygninger og anlæg.
Bebyggelse og anlæg i områder omkranset af større sammenhængende landskaber skal ske i
respekt for de landskabsværdier, der er i det omkringliggende landskab.
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Det er vores vurdering, at det ansøgte projekt med opførelse af mindre bygninger, ikke vil
påvirke landskabet væsentligt eller tilsidesætte væsentlige landskabelige hensyn.
Grønt Danmarkskort
Området er omfattet af retningslinjer for Grønt Danmarkskort, som er en samlet oversigt, der
viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette og prioriterer deres naturpleje og planlægge
for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.
Det er Naturs vurdering, at der er tale om mindre tekniske elementer, som fremmer
offentlighedens oplevelse af området, og som ikke væsentligt forringer naturindholdet.
Området udvikles i øvrigt med henblik på at fremme biodiversiteten med naturligt
hjemmehørende arter samt med fremadrettet drift i form af afgræsning.
Samlet har vi vurderet, at det ansøgte kan indpasses i området uden væsentlig påvirkning af
landskab, natur eller naboer.

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder
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Area 1: 3 stk. hængekøjer ved infohytte/klimapavillon

Area 2: Legeelementer på ”Lerfladen”
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Area 3: OCR-track og fitness element
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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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