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HVORFOR EN LOKALPLAN

Enlokalpianer enkommunalplan,somhartil hensigtatregulereanvendelsenog udformnin-
genaf detområde,somlokalpianenomfatter.

En lokalpianer såledesendetaljeretfysiskplan,der i dettetilfældefastlæggerbestemmelser
for anvendelsentil sommerhusområde.

LokaiplanområdetomfattersommerhusområdetpåHelnæs.

Lokaiplanenslovgrundlager lov om planlægning,lov nr. 563 af30.juni 1997,i detfølgende
benævntplanloven.

Intentionernemedplanlovener bl.a. at giveborgernemulighedfor indflydelsepå og kendskab
til denlokaleplanlægning.Derforskal kommunenudarbejdelokalpianer,førstørrebygge-og
anlægsarbejderigangsættesog i øvrigt, nårdeternødvendigtfor at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse.

Kommunener forpligtettil at offentliggørelokalplanforslagi mindst8 uger,før de vedtages
endeligt.Pådenmådefår borgernelejlighedtil at gøreindsigelserellerkommemedæn-
dringsfordsiagtil lokalplanen.

En lokalplanmåikke stridemodkommuneplanen(ogdenstillæg), mod regionplaneneller
moddesåkaldtelandsplandirektiver.

Ifølge planlovener derudarbejdetenkommuneplanfor helékommunen.Denneskal tjene
somgrundlagfor udarbejdelseaf lokalplaner.Kommuneplanen1984-95for AssensKommu-
ne blev vedtageti august1985.

Dettehæftebestårafto dele,lokalplanensredegørelseog lokaiplanensbestemmelser.

i .Redegørelsenerenbeskrivelseafde eksisterendeforhold og afplanernefor denfremtidige
udvikling i området- samtde virkninger,planerneventesat få. Denharalenetil formålat
orienterenuværendeog fremtidigebeboeresamtde interesseredeparter.

2. Bestemmelsernebeståraftekstog kort og er ‘et juridiskdokument’,dererbindendefor
grundejereog panthaverem.fl. Lokalplanentinglysespåejendommenei lokaiplanområdet.
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REDEGØRELSE

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokalpianområdetomfattersommerhusområdet“HelnæsSommer-
land”, somerbeliggendepåHelnæs’sydkysti densydligedel afAs-
sensKommune.
Bebyggelsenafområdeter påbegyndti 1969 og er i dagnæstenfuldt
udbygget.

LOKALPLANENS BAGGRUND OGFORMÅL

Lokaiplanenskal afløsePartielByplanvedtægtnr. 4, somervedtaget
afkommunalbestyrelsen16. december1968og afBoligministeriet
den 5. februar 1969.

Lokalplanentagerudgangspunkti bestemmelsernei PartielByplan-
vedtægtnr. 4.

Formåletmedatudarbejdeen lokalpianfor områdeterdelsattilveje-
bringe ettidssvarendeadministrationsgrundlagog delsatajourførede
gældendebestemmelseri forhold til dagensbehov.

I de senereårharderbl.a.vist siget stigendebehovfor at opføre
carporteo.l. samtidigmedat sommerhusenesbebyggedearealerøget,
hvilket harvist sig bådevedudvidelserog nyopførelser.

Mangeafhuseneeroprindeligtplaceretpågrundensbyggefeltuden
tankefor ensenereudbygningellerplaceringaf carporto.l.
Dettehar,sammenholdtmed de størrebebyggedearealerbl.a.bety-
det, atdet harvistsig vanskeligtattilgodeseopførelseraf carporte
o.l. indenfordegældendebyggefelterudenatskabevæsentligegener
for det enkeltesommerhus.

Derer derfor i lokalplanenindført bestemmelsersommuliggøropfø-
relseafcarportem.v. udenfor degældendebyggefelteri begrænset
omfang.

Derer i udformningenaf bestemmelserneheromtagethensyntil om-
rådetssærligeudsigtsforhold,til ønskerom atfastholdedé kvaliteteri
området,somerbetingetdelsafterrænog beliggenhed,og delsaf
byplanvedtægtensbestemmelserog til ønskerom atvidereføreet ens-
artetudbygningsmønster.

RI





FORHOLDETTIL ANDEN PLANLÆGNING

Kystnært område

Lokalplanområdeterbeliggendeindenfor Planlovens3 km kystnær-
hedszone.Indenfor dennezoneskalder i redegørelsentil et lokalpian-
forslag foreliggeenvurderingog visualiseringafvirkningenpåkyst-
landskabet vednyanlægog bebyggelsem.v..

Da lokalpianensformål imidlertid eratfastholdedennuværendesi-
tuationog der ikkegennemlokalplanenplanlæggesnyanlægeller åb-
nesfor bebyggelseudoverhvadderhidtil harværetmuligt, vi! derik-
ke skeændringerafkystlandskabet.

En visualiseringheraferderforufornøden.

Regionpianenfor FynsAmt

Lokaiplanen er i overenstemmelsemeddegodkendterammerfor b-
kalpianlægningen (se nedenfor).

Endvidere er lokalpianen i overensstemmelsemedforslagti! Regi-
onpian 1997-2007 for Fyns amt.

Af regionplanforslaget fremgår det, at sommerhusområdet “Helnæs
Sommerland” er et eksisterendesommerhusområdei denkystnære
zone,somfastholdestil ferieformål.

Detnævnesligeledesi regionpianforslaget,atsommerhusområdeter
beliggendei etsammenhængendenaturområde,og at størstedelenaf
sommerhusområdetligger i “områdemedalmindeligedrikkevandsin-
teresser”.

Kommuneplan 1984-1995for AssensKommune

Lokalplanområdet omfatter rammeområderne “Il-Fi Helnæs sommer-
land” og “II-F2 Helnæs sommerland, fællesområde”.

Lokalpianens bestemmelser er i overensstemmelsemedrammebe-
stemmelserne.
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Zoneforhold
Lokalplanområdet er og forbliver ‘sommerhusområde’.

Beskyttelseslinier
Skov- og Naturstyrelsenharden26.juni 1996 fastlagtnaturbeskyttel-
seslovensstrandbeskyttelses!inieindenfor Byp!anvedtægtnr. 4’s om-
rådefor sommerhusbebygge!sevedHelnæsBugt, såledesatdenne
beskyttelsesliniefår etfremtidigt forløbog udstrækningsomvistpå
vedtægtenstegningsbi!agnr.2-2154medstipletstregog medsigna-
turforklaringen:”Strandbyggelinie”.

Idet bokalplanenskal afløseByp!anvedtægtnr. 4 overføresdenfast-
lagtestrandbyggeliniemedsammeudstrækningog beliggenhedti! b-
kalplanen.

Strandbyggelinienermedsærligsignaturvistpåkortbilagnr. 4, med
signaturforklaringen“Strandbeskyttelseslinie”

Skov- og Naturstyrelsenharden26.juni 1998 meddelt,at strandbe-
skytte!seslinienerog bliver denlinie, som styre!sen.harfastlagtved
brevaf26. juni 1996 i overensstemmelsemedbyplanvedtægten,og at
Strandbeskyttelseskommisionen vil ændre linieforløbet i overens-
stemmelsehermed.

Lov omnaturbeskyttelse
(lov nr. 9 af3.januar 1992jvf lovbekendtgørelseaf1. november
1997.)

Ifølge § 15 om strandemåder ikkeforetagesændringeri tilstanden
afstrandbredderog afandrekyststrækninger,der ligger indenforen
afstandaf100mfra begyndelsenafdensammenhængendelandvege-

tation. Der måikkeetablereshegn,placerescampingvogneog lig-
nende.Der måheller ikkeforetagesudstykning,matrikuleringeller
arealoverførsel,hvorvedderfastlæggesskel.

Forbudetgælderikkefor gentilplantningafskovarealerog beplant-
ning i eksisterendehaverog andreområder,der efterdenhidtidige

lovgivninghar væretundtaget.

Miljøministerenkan herudoverfastsætteregler om, atforbudetikke
skalgældefor nærmereangivnearter afanlæg,der tillige vedrører
søterritoriet.Det sammegælderfor diger, høfder,bolgebrydereog
andreanlæg,somkrævertilladelsei henholdtil lov omkystbeskyttel-
se.

Når miljøministerenfastsættertidspunktetfor ikrafttrædelseændres
§ 15 og overskr~/iendertil således:
Beskyttelseafkystområderne
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§ 15. Der måikkeforetagesændringi tilstandenafstrandbredderog
afandrekyststrækninger,der ligger i enafstandaf300mfrabegyn-
delsenafdensammenhængendelandvegetation.Der må ikkeetable-
reshegn,placerescampingvogneeller lignende.Der måheller ikke
foretagesudstykning,matrikuleringeller arealoverførsel,hvorvedder
fastlæggesskel.

For områder,somerfastsiagtsomsommerhusområder,er denoven-
for nævntestrandbeskyttelseslinie100m.

Påsærligtudpegedeområder,derer berørtafbebyggelseog lignen-
de, bestemmermiljøministeren,atstrandbeskyttelseslinienforløber
nærmerekystenendfastsatsomovenfor,eller atstrandbeskyttelses-
linien ikkegælder.

Miljøministerenkanfastsættereglerom, atforbudetikkeskalgælde
for nærmereangivnearter afanlæg,dertillige vedrørersøterritoriet.
Tilsvarendegælderfor diger,.høfter, bølgebrydereog andreanlæg,
somkrævertilladelse i henholdtil lov om kystbeskyttelse

Forbudetgælderikkeforgentilpiantningafskovarealerog beplant-
ning i eksisterendehaver.

Ifølge§ 22 omoffentlighedensadganger strandbredderog andre
kyststrækningermellemdaglig lavvandslinieog densammenhængen-
de landvegetationåbneforfærdseltilfods, kortvarigt opholdog
badning.Adgangskerpå egetansvar.Deter tilladt kortvarigt at have
enbådudenmotorliggendepå strandbredden.Iperioden1. april -

30. septemberskalhundeføresi snor.

Reglenomfatterikkearealer der indenden1. januar 1916er udlagt
somhave.

Vandforsyning
Sommerhusområdeter tilsluttet privat fællesvandværk(Helnæs
Vandværk).

Spildevandsplanen
Sommerhusområdeter i dagtilsluttet mekaniskspildevandsrens-
ningsanlæg,menifølge ny delspildevandsplanvi! områdetblive til-
sluttetetnyt kommunaltbiologiskspildevandsrensningsan!æg.Dette
påregnesatskei 1998.

Ved tilslutning ti! nyt renseanlægovergårområdetsspi!devandsho-
vedledninger ti! AsssensKommuneskboakforsyningog ejendommene
inddragesunderkommunenskboakbetalingsvedtægt.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggøre!se af boka!planen
må ejendomme der er omfattet af planen i følge planlægningslovens §
18 kun udstykkes,bebyggeseller i øvrigtanvendesi overensstemmel-
semedplanensbestemmelser.

Deneksisterendelovlige anvendelseafen ejendomkanfortsættesom
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering
af de anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådetkanmeddeledispensationtil mindre væsentlige lempelser af
!okalp!anens bestemmelser under forudsætning af, at de ikke ændrer
områdetssærligekarakter,dersøgesfastholdt.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanenkankungennemføresved
tilvejebringelseafen ny !okalplan.

I henhold ti! § 47 i Planlægningsbovenkan der foretages ekspropriati-
on afprivatesejendommeeller rettighederoverejendomme,nåreks-
propriationenvil væreafvæsentligbetydningfor virkeliggørelsenaf
lokalpianen.

Privatebyggeservitutterog andretilstandsservitutter,dereruforene-
lige medbokalplanen,fortrængesafplanen.

Andreprivateservitutterkaneksproprieres,nårdetvil væreafvæ-
sentligbetydningfor virkeliggørelsenafplanen.
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ASSENSKOMMUNE

LOKALPLAN NR 11- F 101 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ HELNÆS

I henholdtil Lov om Planlægning(lov nr. 563 af 30. juni 1997)fastlægges hermed følgende bestemmelser
for deti § 2 nævnteområde:

~ 1. LOKALPLANENS FORMÅL

1.1 ~ fastholde området til sommerhusbebyggelse,

1.2 ~ sikre at nybyggeriindpassesi deteksisterendemiljø,

1.3 ~ sikreretningslinierfor bebyggelsensmulighedfor atudvikle sig,

1.4 ~ sikre offentlighedens adgangtil stranden.

~ 2. LOKALPLANENS OMRÅDE OGZONESTATUS

2.1 Lokalplanenafgrænses somvistpåkortbilag2 og omfatterfølgende
matrikelnumreog arealer,alleaf Helnæsby,Helnæs:

lOd, lOf, bh, lOi, 11k, 13b, l3c, 13d, 13e, 13g, 13h, 13i, 13k, 131,
13m, l3n, 13o, 14o, l4p, 14q, 14r, 14s, 16e, l6i, 16k, 161, l6m, 16n,
16o, l6p, 16q, 16r, 16s,36e,36i,36n, 36m, 361,36k, 36o, 36p, 36q,
36r, 36s,36t,36u, 36v, 36x, 36y, 36z,36æ,36ø,36aa,36ab,36ac,
36ad,36ae,36af, 36ag,36ah,36ai,36ak,36a!, 36am,36an,36ao,
36ap,36aq,36ar,36as,36at, 36au,36av,36ax,36ay,36az,36aæ,
36aø,36ba,36bb,36bc,36bd,36be,36bf, 36bg,36bh,36bi,36bk,
36bl, 36bm, 36bn, 36bo, 36bp, 36bq, 36br, 36bs, 36bt, 36bu, 36bv,
36bx,37e,37g, 37h, 37i.37k, 371, 37m,37n, 37o, 3’7p, 37q, 37r, 37s,
37t, 37u, 37v, 37x,37y, 37z,37æ,370, 37aa,37ab,37ac,37ad,37ae,
37af, 37ag,37ah,37ai,37ak,37a!,37am,37an,37ao,37ap,37aq,
37ar,37as,37at,37au,37av,37ax,37ay,37az,37aæ,37aø,37ba,
37bb.

Endvidereomfattesvejarealerneindenfor!okalplanområdetaf denne
lokalplan.

2.2 Lokalplanområdetforbliver ‘sommerhusområde’.
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3 OMRÅDTSANVENDELSE

3.1 Lokalp!anområdetopdelesi delområdernelog 2 somvistpåkortbilag
3.

3.2 Områdetmåkunanvendestil sommerhusformål.
Bebyggelsenmåaleneanvendesti! beboelse(natopho!d)i tidsrum-
met 1. april - 30. septemberog udenfor dettetidsrumkuntil kortva-
rige ferieophold,weekendso.!.

3.3 Påhvergrundmåkun opføreseller indrettesénbolig.

3.4 Dermå indenforområdetikke udøvesnogenartafvirksomhedsom
vedstøv,røg, lugt,støj, rystelserellervedsit udseendeellerpåanden
mådeefterbyrådetsskøner til genefor deomkringboende.

3.5 Dererudlagtetfællesarealpåca. 54.000m2, påhvilket dereranlagt
enoffentligparkeringspladsmedpladsti! 40 biler. Parkeringspladsen
skalværeindhegnetmedlevendehegn,dog ikkemod vandet.

3.6 Derer placeretetrensningsanlægi de!område2 til brugfor området.
Detteanlægforventeserstattetafetplanlagtnyt rensningsanlæg,be-
liggendeudenforlokalpianensområde.

Nårdeteksisterenderenseanlægnedlægges,kander i delområde2
placeresen ny spi!devandspumpestationmedtilhørendeautomatik-
skab.

3.7 Indenforbokalp!anområdetkanopførestransformatorstationertil om-
rådetsdagligeforsyning,nårdeikke harmereend30 m2 bebygget
areal,og ikke givesen højdeafmereend3 m overterræn,og nårde
udformesi overensstemmelsemeddenøvrige bebyggelse.

~ 4. UDSTYKNING

4.1 Udstykningfra deenkelteejendommemå ikke finde sted.

4.2 Fæl!esarealervistmedsignaturpåkortbilag 3 må ikke udstykkestil
bebyggelse.

~ 5. VEJE.STIEROG PARKERING

5.1 Derer ud!agtfølgendeveje, stierog parkeringspladssomvistpå
kortbi!ag 3.

5.2 Vej nr. 1, Tjornevængetog Stranddybeti enbreddeaf 10 m.
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5.3 Vej nr. 2, Tjornevænget, i en bredde af 8 mtil en vendep!ads, og
herefter som stikvej i en bredde af 6 mtil matr nr. 14r.

5.4 Vej nr. 3, Gammelhave, i en bredde af 8 mfra vej nr. 1 til vendeplads
og herfra i en breddeaf 6 m til offentlig parkeringsplads.

5.5 Vej nr. 4, Poppelvænget,i enbreddeaf 10 m indtil matr nr.37abog
herfra i en bredde af 8 mtil en vendeplads.

5.6 Vej nr. 5, Syrenvænget,i enbreddeaf8 m og afsluttesmedenven-
dep!ads.

5.7 Vej nr. 6, Hasse!vænget,i en breddeaf 8 m og afsluttesmedenven-
deplads

5.8 Vej nr. 7, Brombærvænget,i enbreddeaf8 m til vendepladsog herfra
som stikvej i 6 m bredde til matr nr. 37v.

5.9 Stier i en bredde af 4 mfra vendepladserne på vejenenr. 2 - 4 - 5 - 6
og 7 til fællesarealetvedstranden.

5.10 Vedvejtilslutningerska!hjørnerneafdetilstødendegrundeafskæres
somvistpåkortbilag3.

5.11 Byggeliniemodvej ska! overaltvære8 m fravejskel.

5.12 Stranddybet,endel afTjornevænget(de! af vej nr. 1) og vejenGarn-
melhave(vej nr. 3) samt parkeringspladsenvedstrandenerudlagt
somhenholdsvisoffentlig vej og offentlig parkeringsplads.De øvrige
veje i lokalplanområdeterudlagtsomprivatefællesveje.

5.13 Der skal indrettesmindsten parkeringspladspåhvergrund.

~ 6. UBEBYGGEDEAREALER

6.1 Enhveroplagringpågrundeneer ikke tilladt, bortsetfra brændetil
egetforbrugog egenmindrejolle eller lignende.

6.2 Eksisterendehegnog diger/stengærder,derdannerske!, skalbevares.
Ligeledesskal eksisterendedige/stengærdeog beplantningpå sten-
gærderbevares.

Andre hegni naboske!og vejskelmåkun etableressom levendehegn.
Hegnenemåmaximaltblive 1,80 m.hoje.Hækkeog levendehegnmå
ikkeplantesnærmereske!ti! vej og sti end0,6 m.

6.3 Delevendehegnmod vej og sti skal værerosarogusaellertilsvaren-
derosenarter.
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Øvrigeeksisterendehegnog stengærdermå kunefterplantesmed
syrenog tjørn.

Pådeenkeltegrundemå derkun plantestjørn, slåen,syren,birk,
lærk, pil, frugttræerog stedsegrønne nåletræer, dog måsidstnævnte
ikke udgøremereendmaksimalt10 % afdenøvrige beplantning.

6.4 Bevoksningen på de enkelte grunde og på detilstødendedigerskal af
grundejerneholdesi passendehøjde,så denikkegenereromkringbo-
ende og deresudsyntil stranden.

6.5 Indkørslen skal fremtræde med grusbelægning, græs, sten eller fliser.

6.6 Dermåopsættesflagstængerpåde enkeltegrunde.

~ 7. FÆLLESAREALERNE

7.1 Fællesarealerne omfatter delområde 2.

7.2 Fællesarealernes nuværende karakter og brug skal fastholdes.

7.3 Fællesarealerne ejes af grundejerforeningen, men der sikres offentlig
adgangtil arealerne, i henhold til Naturbeskyttelseslovensbestem-
melser.

7.4 Fællesarealernemåbenyttestil badningog dagopho!dsamtbådopha-
ung.

7.5 Fællesarealerneska! plejes,såvildtvoksendetræerog buskeholdes
borte ud over det nuværende omfang.
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8. BEBYGGELSENSOMFANGOGPLACERING

8.1 Bebygge!sesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 10.

8.2 Pågrundederer pålagtbyggefelt,somvistpåkortbilag4, måingen
bygning opføresudenforbyggefeltet.Undtagetherfraer forhold, som
ernævnti§ 8.11, 8.12, 8.13 og 8.14.

8.3 Det enkelte sommerhus’ størrelse ska! være mindst 35 m2, ekskl.evt.
udestueog garage/carport.

8.4 Garage, carport, redskabsrum o.l. må tilsammen ikke udgøre mere
end 50%afbeboelsens areal.

8.5 Til sommerhuset måder tilbygges en udestue indenfor byggefeltet.
Udestuensareal skal indregnes i bruttoarealet ved beregning af be-
bygge!sesprocenten.

8.6 Bygningshøjden må ikke overstige 2,7 m målt fra terræn til hvor
ydervæg og tagfiade skærer hinanden, idet der ses bort fra gavltrekan-
ter.

Bygningshøjden måles fra detgennemsnitligeterræn,hvorpåhuset
bygges.

8.7 Sommerhusets tag skal danne en vinke! medvandret plan på 15 - 25°.
Detskal havetosidet fald og et tagudhæng på min. 0,5 mmålt i vand-
retplan.Tagudhængskal forsynesmedsternbræt.Undtagetherfraer
forhold, somernævnti § 9.4.

8.8 Bygningermåkunopføresi 1 etage.

8.9 Opstilling og anvendelse afbusser,jernbanevogne, skurvogne o.l. er
ikke tilladt, ligesom anvendelse af campingvogne som sommerbolig
ikke er tilladt.

8.10 Dermåpå hvergrundkun opføreséngarageellercarport.Sammen
medgarageellercarportkanderopføreset redskabsrum.Den samle-
de længdeafgarage/carportog redskabsrummå ikke overstige8 m,
og breddenikkeoverstige4 m.

8.11 Garage/carportekanplaceresudenforbyggefeltet,såfremtderholdes
enafstandpåmindst2,5 m fra naboskel og mindst8 m fra vejskel in-
denfor et arealsomvistpåkortbilag4.

8.12 På grundene,matr.nr. 13k, 16i, 14o, 14q, 36ak, 36bg,37s,37t,37u,
37al, 37am,dergrænsermodvendepladsog stikvej, kangara-
ger/carporteog redskabsrumplaceresi skel, somvistpåkortbi!ag4
og i!lustrationsplanpåsideL6.
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8.13 Vedhjørnegrundekan garage/carport placeres idenfor byggelinjen
vednordligtvejskel,såfremtafstandenhertil ermindst2,5 m. Gara-
gens/ carportens afstand til det vej skel, hvorfra indkørsel skal finde
sted skal dog altid være min. 8 m.
Indkørselska! skeudenforhjørneafrundinger.

8.14 Legehuse, drivhuse og andre småbygninger kan opføres udenfor byg-
gefeltethvisstørrelsenikkeoverstiger1,8 x 1,8m i grundplan,og
meden højdepåmax.1,8 m vedskæringmellemtag og side. Sådanne
småbygningermåikke placeresnærmerenaboske!end.2,5m.

8.15 Udestuerog overdækkedeterrassermå kunplaceresi tilknytning til
hovedhusetindenforbyggefeltet.

8.16 Alle nybygninger,tilbygningerog udvidelsersamtnedrivningerkræ-
verbyrådetsforudgåendegodkendelse.

~ 9. BEBYGGELSENSYDRE FREMTRÆDEN

9.1 Til udvendigbygningsbeklædningmå kunanvendestræeller tegl.

Påtilbygningtil eksisterendehusekananvendesbygningsbeklæd-
ning, dersvarertil bek!ædningenpåeksisterendehus.

9.2 Tagdækningskalforetagesmedskifergråeller sorttagpap,græstørv,
natursten(ral), gråeller sortetagsten,blåsortebølgedetagpladeri
halvhøjde(61 cm)i gråog sortestålpladerbelagtmedgranuleret
stenmateria!e.Dermå ikke anvendesblanketagmaterialer.Undtaget
herfraer solfangere

9.3 Pågarage/carportog redskabsrumska!taghældningenog tagmateria-
let væresompåsommerhusets/hovedhusetstag.

9.4 PåudestuekantagdækningenværeafPVC eller lignende,hvis tagets
vinkel medvandreter5°ellerderunder.Kantenpåtagetskalafdæk-
kesmedet dækbrædt.

9.5 Alle bygningermedtræfacaderskalholdesi farveskalaensorttil
brunt,eller fra sorttil gråt.Herudoverti!ladesgrågrønt.

9.6 Muredeskorstenei forbindelsemedtræhusemå kunfremtrædepud-
sedeellervandskuredei hvid farve.

9.7 Muredehusemåkun fremtrædepudsedeellervandskuredei hvid
farve.
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9.8 Døre,vinduersternbrædderog vindskederska! holdesi sammefarve-
skalasom gældendefor facaderne,mendøreog vinduerkandogvære
hvide.

9.9 Udestuenssidermåudføresi glaseller i materialersomhusetsfaca-
der.

9.10 Betonsoklereller betonpillermåkun fremtrædesorteellercementgrå.

9.11 Ingenform for ski!tning eller reklameringmåfinde sted,medmindre
Byrådeti hvertenkelttilfælde hargivet særligtilladelse.

~ 10. TEKNISKEANLÆG M.V.

10.1 Dermå ikkeopsættesantennerellerparabolerudenforhusenesbyg-
ningskroppe.

10.2 Elledningerskal fremføressomjordkab!er.

10.3 Dermå ikkeopsætteselmastereller standere.

~ bl. GRUNDEJERFORENING

11.1 Derskal væreengrundejerforening,somallegrundejereindenfor
bokalplanområdetska!væremedlemaf. Undtagetherfraergrundejere
af ejendommenematr.nr. 13b, b3c, 13eHelnæsby, Helnæs,somkan
indtrædei foreningen.

11.2 Grundejerforeningenskalejeog vedligeholdedeprivatevejeog stier
samtfællesområderneindenforlokaiplanensområde.

11.3 Grundejerforeningensvedtægterskalgodkendesafbyrådet,og må
ikkeværei stridmedlokaiplanensbestemmelser.

Der er eneksisterendegrundejerforening‘HelnæsSommerland’s
Grundejerforening’.Foreningener opretteti henholdtil deklaration
tinglystden15. november1970.

~ 12 SERVITUTTER

12.1 Om servitutter,derhviler på lokalplanområdet,henvisestil ejendom-
mensbladei tingbogen.

12.2 Med offentliggørelseaf lokalplanensendeligevedtagelse(jvnf.
Planlægnmgslovens§ 30)fortrængesde tilstandsservitutterm.v. der
eruforeneligemed lokalplanen.- Servitutter,der ikke fortrængesaf
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lokalpianen,vi! fortsatværegældendei henholdtil oplysningernei
tingbogen.

~ 13 LOKALPLANENS OVERHOLDELSE

13.1 Førbyggeripåbegyndesellerenejendomshidtidige anvendelseæn-
dres,skalderforelæggesbyggemyndighedentegningertil godkendel-
se.Tegningerneskalvisegrundenog densomgivelser,bygningens
beliggenhedpågrundensamtbygningensstørrelse,form, indretning
og facader.

14. PÅTALERET

14.1 Påtaleretifølge nærværendebokalplanharaleneAssensByråd.

15 KLAGEADGANG

15.1 Klagerover byrådetsafgørelseri medføraf nærværendelokalplan
behandlesefterreglernei kapitel 14 i lov om planlægning§~59 og
60, hvortil derhenvises.

~ 16 LOKALPLANENS FORHOLDTIL ANDEN LOVGIVNING

16.1 Skov- og Naturstyrelsenharden26.juni 1996fastlagtnaturbeskyttel-
seslovensstrandbeskyttelseslinieindenforByplanvedtægtnr.4’s om-
råde.Forløbetaf denfastlagtestrandbeskyttelseslinieoverførestil
dennelokalplannr.11 - FlOb’s områdefor sommerhusbebyggelseved
HelnæsBugt. Beskyttelseslinienharetforløb og en udstrækningsom
vistpåkortbilag4 medstipletstregog medsignaturforklaringen
“strandbeskyttelseslinie”.

Skov-og Naturstyrelsenharden26.juni 1998 meddelt,atstrandbe-
skyttelseslinienerog bliver denlinie, somstyrelsenharfastlagtved
brevaf26.juni 1996i overensstemmelsemmedbyplanvedtægten,og
at Strandbeskyttelseskommissionenvil ændrelinieforløbet i overens-
stemmelsehermed.

16.2 Dermå ikke foretagesændringeraf områderneomfattetafstrandbe-
skyttelseslinienudenFynsAmts tilladelse,jvf. Lov om Naturbeskyt-
telse§ 15.
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16.3 Terrænændringerm.v. påstrandbredderog andrekyststrækninger
kræver tilladelse fra Kystinspektoratet, jvf. Lov om Kystbeskyttelse,
§ 16.

~ 17 OPHÆVELSEAF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT

Ved endeliggodkendelseaf dennelokalplannr. II - FlOb ophæves
PartielByplanvedtægtnr. 4 godkendtden5. februarl969afBoligmi-
nisteriet.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Lokalplanen blev endeligt vedtaget afAs1 september1998.

isen

Forslagtil lokalplannr. II - FlOl for et sommerhusområdepåHelnæs,blevvedtagetti! offentlig fremlæg-
gelseaf AssensByråd,den31. marts1998

Willy M cussen
Kommunaldirektør

Den endeligevedtagelseaf loka!p!annr. II-F 101 blevoffentligt bekendtgjortonsdagden 14.oktober 1998
i Lokal—Avisen.
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