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Landzonetilladelse
Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af toiletbygning samt etablering af
faciliteter til offentlig brug som ansøgt på ejendommen matr. nr. 22d, Helnæs By, Helnæs,
beliggende Lindhovedvej 33A, 5631 Ebberup.
Vilkår
Det er et vilkår for denne tilladelse,
- at etablering sker i overensstemmelse med det ansøgte,
- at der
- at der kan meddeles byggetilladelse,
- at det ansøgte ikke strider mod tinglyste servitutter på ejendommen.
Andre tilladelser fra kommunen
Byggetilladelse
Bygningsmæssige konstruktioner kræver også 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 3. december 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
Det ansøgte omfatter genopførelse af offentlig toiletbygning, indhegnet plads til affald,
overdækket cykelparkering samt opstilling af bord-bænkesæt i forbindelse med mindre
legeareal som beskrevet her under.
Projektbeskrivelse:
”Projektet tager udgangspunkt i eksisterende forhold, uden at ændre radikalt på stedets
funktion og ånd, samtidig med at det får stedet til at fremstå mere velordnet og attraktivt.
Parkeringspladsen er stedets vigtigste interne rum, fungerer som ankomstplads og
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samler alle funktioner, sammen med parkeringen. Belægningen er grus, men kan også
være granitskærver hvis det foretrækkes. Parkeringspladser markeres med brosten
eller bordursten i granit.
Adgang til privat bolig på områdets nordlige del markeres med armeret græs.
Den vestligste del af pladsen friholdes som vendeplads for service- og redningskøretøjer.
Der etableres ikke belysning da det er vigtigt at fastholde stedet som et af de steder
hvor mørket kan opleves.
Nuværende toilet nedlægges og der etableres nyt, handicapegnet toilet. Toiletbygningen
fremstår som et markant identitetsskabende element i form af en keglestub
med let skrånende sider, klinkbeklædt med sortmalet træ. En skydedør formidler adgangen
til et forrum der kan indrettes med skabsplads, bænk, eller en kombination af
de to.
Selve toiletrummet udføres i bestandige materialer og med den nødvendige indretning
og fri plads som et handicapegnet toilet skal indeholde. toilet og håndvask tilsluttes
stedets nuværende ledningsnet mht. vand og kloak. Der er dagslys i begge rum, men
selvfølgelig også elektrisk lys. Der må regnes med at toilettet skal holdes frostfrit og
det er derfor en god idé at etablere gulvvarme.
Ved siden af cykelskuret findes infotavle der giver overblik over stedets kvaliteter.
Affald opbevares i hegnet plads hvor der er plads til to containere. Hegn er sort træ enpåto lodret beklædning, h:1,2m. Ikke overdækket. Indhegning skal kunne lukkes op
mod parkeringspladsen. Affaldspladsens ”gulv” er armeret græs.
Der etableres cykelparkering under overdækning. Overdækningen bør fremstå let og i
materialer der ikke kræver meget vedligehold. Der er flere muligheder: Enten kan
overdækningens bærende konstruktion opføres i sortmalet træ, rundstokke på indstøbte
bjælkesko eller man kan vælge en mere standardiseret overdækning med galvaniserede
rørbæringer f.eks. Libitum overdækning produceret af Hitsa. Se produktblad s 12.
Selve cykelparkeringen kan etableres som runde stolper h. 1,0m.
Ved parkeringspladsens sydlige hjørne på nuværende græsareal etableres borde og
bænke pladser i op til fire grupper, samlet om et mindre legeareal med enkelt legeredskab.
Borde og bænke kan være: Model FORUM fra Vestre, se s. 11. Borde og bænke er
i gedigne, vedligeholdelsesfri materialer, fastgjorte, indstøbt med punktfundamenter.
Formålet med det lille intime rum er at skabe et rart sted hvor madpakken evt. kan indtages,
samtidig med at børnene leger, under opsyn.
Der etableres nyt, velafgrænset græsareal der samler toilet, infostander, affaldsareal,
cykelparkering og opholdsareal.
Den nuværende randplantning bevares og suppleres evt. med samme arter da den
fremstår fint, som en klar afgrænsning af nuværende anlæg.
Det er vigtigt at friholde stien mod stranden, forbi fyrtårnet, mest muligt da det er en fin
oplevelse at kunne se direkte fra indgangen fra Lindhovedvej til stranden. Der kan evt.
anlægges supplerende parkeringspladser i den ca. 3m brede tinglyste zone da der i
spidsbelastningssituationer kan være brug for disse pladser. Det bør markeres at der
er tale om supplerende pladser og ikke pladser der normalt bruges.
Se også vedlagte ansøgningsmateriale.
Reglerne i landzone
Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af planlovens
landzonebestemmelser i §§ 34 – 38.
Det ansøgte 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.
Ejendommen
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Arealet fremstår i dag som grusbelagt parkeringsareal med et mindre grønt område med en lille
toiletbygning samt et bord/bænke sæt.
Stedet er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for:







Ølandskab
Særligt værdifuldt landskab
Større sammenhængende landskab
Kystnærhedszonen
Bevaringsværdigt kulturmiljø
Særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde

Vurdering af det ansøgte
I det åbne land kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt landskabsinteresserne
ikke herved tilsidesættes i væsentligt omfang.
Nye anlæg må ikke forringe karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, og værdifulde
landskabstræk må ikke sløres eller ødelægges af bebyggelse eller øvrige anlæg.
Projektet etableres i forbindelse med allerede eksisterende parkeringsareal og toiletbygning,
hvor det ikke vil være væsentlig synlig for omgivelserne. Det er derfor vores vurdering, at
etableringen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af landskabet eller kystnærhedszonen,
ligesom væsentlige kulturhistoriske interesser ikke vurderes at være tilsidesat.
Det er kommunens samlede vurdering, at det ansøgte kan indpasses i landskabet og det
naturlige miljø uden genevirkninger for omgivelserne, og at tilladelsen ikke tilsidesætter
hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder hensyn til landskab,
natur, miljø og naboer.
Naboorientering
Vi har foretaget naboorientering, og kommunen har i den forbindelse ikke modtaget
bemærkninger.
Andre tilladelser
Kystdirektoratet har den 13. oktober 2021 meddelt dispensation til det ansøgte projekt fra
Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelse).

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder
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Ansøgningsmateriale
Eksisterende forhold:
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Fremtidige forhold
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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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