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NØRREAABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62 for BÅRING SOMMERLAND

I henholdtil Lov om planlægning(lovbekendtgørelsenr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes
følgendebestemmelserfor lokaiplanområdet.

§1

Lokalpianensretsvirkiiiizger

1.1 EfterKommunalbestyrelsensendeligevedtagelse
ejendomme,der er omfattet af planen, ifølge
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes
bestemmelser.

og offentliggørelseaf lokalpianenmå
§ i 8 i Lov om planlægning kun
i overensstemmelsemed planens

Den eksisterende,lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Lokalpianenmedførerheller ikke i sig selv krav om etableringafde anlægm.v., derer
indeholdti planen.

Komniunalbestyrelsenkan meddeledispensationfra bestemmelseri
clispensationenikkeer i strid medprincippernei planen.

Mere væsentligeafvigelserfra lokalpianenkan kun gennemføresved
en ny lokalpian.

§2

en lokalplan,hvis

tilvejebringelseaf

at pålæggepligt til fortsatmedlemskabafområdetsgrundejerforening,og i

Loka!planeiisforinål

2.1 Dennelokaiplanhartil formål:

at fastholdeområdetskarakterog statussom sommerhusområde,henholdsvisoffentligt
område.

at fastsættebestemmelserfor bebyggelse,hegnog beplantningrn.m.,

at ophævepartielbyplanvedtægtnr. 1 samtservitut, lyst den13. april 1965 på en del:
området.



2

§3

Lokalpianensområdeog zonestatus

3.1 Lokaiplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter følgende ejendomme:

Matr.nr. 5-b,5-m, 5-n, 5-o, S-p,5-q, 5-r, 5-s, 5-t, 5-u, 5-v, 5-x, S-y, 5-z, 5-æ,5-ø,5-aa,
5-ac, 5-ad,5-ae,5-ag, 5-ah,5-ai, 5-ak,5-al, 5-am,5-an,5-ao, 5-ap, 5-aq,5-ar, 5-as, 5-at
10-æ, 10-aa,lO-ab, lO-ac, 10-ad,38-a, 38-b, 38-c, 38-e, 38-f, 38-g, 38-k, 38-1,38-m,
38-n,38-o,38-p,38-q, 38-r, 38-s,38-t, 38-u, 38-v,38-x,38-y,38-z,38-æ,38-ø,38-aa,
38-ab, 38-ac,38-ad,38-ae,38-af, 38-ag,38-ah,38-ai, 38-ak,38-al, 38-am, 38-an,38-
ao, 38-ap,38-aq,38-ar, 38-as,38-at,38-au,38-av, 38-ax,38-ay, 38-az,38-aæ,38-aø,
38-ba,38-bb,38-bc, 38-bd,38-be,38-bf, 38-bg,38-bh,38-bi, 38-bk, 38-bl, 38-bm,38-
bn, 38-bo,38-bp,38-bq,38-br, 38-bs,38-bt, 38-bu,38-by, 38-bx, 38-by,38-bz, 38-bæ,
38-bø,38-ca,38-cb, 38-cc, 38-cd, 38-ce, 38-ef, 38-cg, 38-eh,38-ej, 38-ek, 38-cl, 38-
cm, 38-en,38-co,alle Båringby, Asperup,samtalle ejendomme,derefter4. april 2000
udstykkesfra disse.

Lokalplanområdetopdelesi områderneA, B og C.

Lokalplanområdeter ved partiel byplanvedtægtnr. i af 11. februar 1975 overført til
sommerhusområde, og lokalpianen fastholder denne status.

§4

Områdetsau vendelse

4.1 Område A må kun anvendestil sommerhusbebyggelsemed veje, haver og privat
fællesareal.Benyttelsenaf de enkelte sommerhuseskal overholdede til enhver tid
gældendebestemmelserherfor.

4.2 Eksisterendehelårsbebyggelsepå matr.nr. 38-bgog matr.nr. 5-x kan fortsat anvendes
til helårsbrug.
Der må på matr. nr. 38-bg indrettes udsalgsstedtil forhandling af beboernesalm.
dagligefornødenhedersamtetcafeteria.

4.3 Mindre dele af område A kan anvendestil bebyggelseog anlæg af tekniske
fællesanlægtil områdetsforsyning (transformerstationerni.m.), når det bebyggede
arealikkeoverstiger30 m2, og i øvrigtopføresi overensstemmelsemed § 8.

4.4 Dermå herudoverikke inden for område A i øvrigt etablereskiosker, butikkereller
lign.
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4.5

4.6

Område B må kun anvendes som offentligt områdemed tilhørendeanlægsomtoilet
og kiosk,bænkem.m.

Områdetmånormaltikke anvendestil overnatningeller iejrformål.Dog kan godkendes
aktiviteterf. eks.teltslagningi megetbegrænsetomfangefterKommunensforudgående
godkendelsei hvert enkelttilfælde, opstilling af fastegenstande(som f.eks.skurvogne
eller lign.) som efter Kommunalbestyrelsensvurderingnaturligt hørerhjemme i et
offentligt område.

Område C (klint og strandareal)måkun anvendestil kortvarigedagophold.

Desudenkan områdetsgrundejere i kortere perioder have en jolle liggende på
strandarealet.

§5

Udstykninger

5.1 Områdeterudstykketi sommerhusgrundeog yderligereudstykningmåikke findested.

5.2 Der kan gøres undtagelsefra ovenståendebestemmelse,hvis udstykningenangår
nødvendigetekniskefællesanlæg.

§6

Vej-, sti- ogparkeringsforliold

6.1 Veje, stierog oversigtsarealerer udlagtsomvist påkortbilagA.

6.2 Parkeringpådet offentlige areal (delområde B) må kun finde sted i forbindelse med
dagopholdpå området.

§7

Leduzingsauilæg

7.1 Nye ledningsanlægi områdetskal udføressomjordiedninger.
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§8

Bebyggelsensomfangogplacering

8.1 På hver enkelt ejendommå kun opføresénenkelt beboelse(gæstehytte/anneksuden
køkkeninstallation,der ikke udlejes selvstændigt,betragtesikke som selvstændig
bolig).
Der må ikke opføressommerhusepå under50 m2. Påhver bebyggelseskal der være
mulighedfor atparkeremindstto biler.

8.2 Ny bebyggelse,herunderudhuse,garager,carportem.m., tilbygning m.m.skal placeres
inden for depåkortbilagetvistebyggefelter.

Dennebestemmelsegælderikke for følgendematr.nr.,hvor placeringenaf fremtidig
bebyggelsei hvertenkelt tilfælde måaftales medKommunalbestyrelsen:10-æ, 10-aa,
lO-ab, lO-ac, 10-ad, 38-b, 38-c, 38-e, 38-f og 38-g. Bebyggelseaf de omtalte
ejendommeforudsætterligeledesen dispensationfra FynsAmt.

Bygningermåikke opføresi mereend i etagemedeventueludnytteligtagetage.

8.3 Bebyggelsesprocentenfor hverenkeltsommerhusejendommåikke overstige10,0.
Bebyggelsesprocentenberegnespå grundlagafByggelovensbestemmelser.

8.4 Bygninger må ikke udføresmed større facadehøjdeend 3 metermålt fra terræntil

ydervægsskæringmedtagfiade.

Ved terrænforskydningermålesfra etaf bygningsmyndighedenfastsatniveauplan.

Gavltrekanteromfattesikke afdennebestemmelse.

Totalhøjdenaf bygningermålt fra lavesteterrænpunktved sokkel, må ikke overstige
7,0 meter.

8.5 Tageskal udføressomsymmetrisksadeltagmed strå eller tegl medhældningmellem
45 og 55 grader.

Ejendomme,derharhusemed taghældningmindreend 45 grader,beholderretten til
dennetaghældning.

Tagvinduer/ovenlysmedet arealpå maks. 10% af denenkelte tagfiadebetragtesikke
omtagbeklædning.

0plægningafsolcelle-/solvarmepanelerpåtagetbetragtesikke somtagbeklædning.

Garager,carporteog udhuseskal havesammetagog taghældningsombeboelsen.

8.6 Træhuseskal fremståi naturfarveellersort, brunellergrå farve.

Til døre, vinduer, skodderm.m. kan anvendesjordfarverne(okker, terra de sienna,
umbra,engelskrødtellerdodenkop),sortog hvid, samtblandingerafdissefarver.

8.7 Husei andrematerialerskalværehvideeller i farvesomtræhuse.

8.8 Ingenform for skiltningog reklameringpåejendommenemåfindested.
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§9

Eksisterendehelårsbebyggelsepå matr.nr. 38-bgog inatr.nr. 5-x

9.1 For eksisterendehelårsbebyggelsegælderalene:

Bebyggelsesprocentenmåikkeoverstige25.

Ved ombygning, tilbygning eller eventuel genopførelse efter brand gælder
bygningslovgivningensalmindeligebestemmelserfor parcelhuse.

§10

Ubebyggedearealer, beplantningog belysningafvejeogstier i områdeA

10.1 En del af arealernei områdeA udlæggessomprivatefællesarealer(uden for punkteret
linie).

Dissearealerskal henliggemedgræs.

Dermå ikke campereseller parkeresbiler på dissearealer,og de måikke anvendestil
oplagbortsetfra lejlighedsviseoplag afgreneog træaffald.

10.2 øvrigeubebyggedeprivate arealeri område A vedligeholdessomnaturgrundog have
medenkeltståendeskovtræer,fortrinsvis eg og lærk - jf. kortbilaget.

Fritståendetræerskal plantesminimum2 meterfra skel.

10.3 På ejendonimenvedligeholdesden eksisterendehøjebeplantningsom skovplantning,
restensomhaveellergræs.

10.4 Bestemmelsernei 10.1, 10.2 og 10.3 administreresalene af Grundejerforeningen(se
pkt. 13).

10.5 Det er tilladt at etablerespildevandsanlægefter kommunal godkendelse,herunder
jordhøjsanlægpå de enkelte ejendommeog/eller fællesarealer,dog skal anlæggene
respekterebeskyttelseslinier(strandbeskyttelse,fortidsminderni. v.) samtrespektere,at
områdetshelhedskarakterbibeholdes.

10.6 Område B udlæggessomåbentgræsarealmedfritståendetrægrupper.

Derkanudføressammenhængendebeplantningomkringtoiletbygning.

10.7 Eventuelbelysningpåveje og stier skal beståaf parklampermed lyspunkthøjdeover
terrænpåikke over3 meter.
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11.1

Note:

I arealer søværts strandbeskyttelseslinienmå beplantningenikke ændres u~len
dispensationfra naturbeskyttelseslovens§ 15, stk. 1, bortsetfra haverinden for den
punkteredelinie.

Note:

Arealer og beplantning omkring fortidsminder inden for beskyttelseslinien- jfr.
kortbilag - måikkeændresudentilladelseefternaturbeskyttelseslovens§ 18, stk. 1.

§11

Hegn og beplantniuzgi skel

Hegni skel mod vej og nabosamthegnmod privatefællesarealer(i punkteretlinie - jf.
kortbilaget)måaleneværebuskroser.
Hvorder ikkeerpunkteretlinie, måderhegnesmedbuskroseri heleskellet.

11.2 Indenfor hverejendomsbyggefeltmåderopstilleshegnog læmureafrafterog i øvrigt
afsammematerialerog farver,som bebyggelsenkan beståaf.

12.1

13.1

§12

Tilslutniuzg til fcellesanlæg

Alle grundejereinden for lokaiplanområdeter pligtige til at tilslutte ejendommentil
privat fællesvandforsyning.

§13

Gruu:dejerforeniuig

Dereksistereren grundejerforeningi lokalpianområdetsområde A

13.2 Fratidspunktetfor lokalplanensikrafttrædenskal samtligenuværendemedlemmeraf
Grundejerforeningen forblive medlemmer (ved ejerskifte overføres medlemsskabettil
ny ejer).

13.3 Grundejerforeningenskal vedligeholdeprivatefællesveje indenfor lokalplanområdet.

Dog er enhvergrundejerpligtig til at renholdede til hansgrund stødendeveje til
vejmidte.
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13.4 Grundejerforeningenskal i øvrigt udføre de opgaver,som i medfør
henlæggestil foreningen.

13.5 Grundejerforeningen kan varetagemedlemmernesfælles interesser
forbindelsemedde ejendomme,derhørerunderforeningensområde.

13.6 Grundejerforeningens vedtægter/ændringeraf vedtægter skal
Kommunalbestyrelsen

§14

af lovgivningen

af enhver art i

godkendes af

14.1

15.1

Ophævelseafældrebyplanvedtægtog servitut

Partiet byplanvedtægtnr. 1 ophævesog servitut,lyst den 13. april 1965,ophæves.

§15

Dispeuzsation

Dispensationerfra bestemmelseri lokalplanenkan indrømmesaf Kommunalbestyrel-
sen,såfremtdispensationenikke er i strid med principperne i lokalpianenog alene
vedrørerubetydeligeændringer,der ikke vil kunne ændreområdetshelhedskarakter,
samtkun efterforudgåendehøringhosområdetsgrundejerforening.

§16

Vedtagelsespåteguziuig

16.1 Forslagettil lokalplanenervedtagetafNørreAabyKommunalbestyrelse
den 22. marts2000.

PåKommunalbestyrelsensvegne

TorbenKnudsen
borgmester

/VibekeNørby 7
forvaltningschef
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16.2 I henholdtil Lov omplanlægningharNørreAabyKommunalbestyrelse
den27. september2000vedtagetlokaiplannr,. 62 endeligt.

PåKommunalbestyrelsensvegne

-

TorbenKnudsen
borgmester

/ Vi ekeNørby
forvaltningsche

16.3 Dato for Kommunalbestyrelsensoffentligebekendtgørelseafdenvedtagnelokalplan.

Dato: 10. oktober2000

§17

Tinglysning

Nærværendelokalplanbegærestinglyst påde i § 3, pkt. 3.1 nævntematr.nre.

Endviderebegæresdeni § 14, pkt. 14.1 nævntepartiellebyplanvedtægtnr. 1, tinglyst den
13. april 1965,slettetpåde i § 3, pkt. 3.1 nævntematr.nre.(Partiel byplanvedtægtnr. 1
slettesi sin helhed)

Middelfart, den25. oktober2000

Birthe VoerNielsen
Landinspektør,LIFA A/S





b

BILAG til lokalpian nr. 62
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

a. Kommuneplan
Lokaiplanområdetdækkerfølgendeområderi Kommuneplan1998:

• OmrådeF.5.5

• Område0.5.2, og

• Område0.5.3.

Lokaiplanener i overensstemmelsemedkommuneplanen.

b. Spildevandspian
Bebyggelseer helt overvejendesommerhuse.I områdeter der Ca. 100 sommerhuseog
enkeltehelårshuse.

Spildevandet fra ejendommenei lokaiplanområdetafledes fortrinsvis til mekanisk
rensning med nedsivningsanlæg.Enkelte ejendonime afleder spildevandettil tætte
samletanke.

En del af området (Hjortevængetog Egernvænget)er omfattet af tillæg nr. 3 til
Spildevandsplan1993 - 2000.

Eventuelle ubebyggedegrunde skal ved bebyggelsepåregne,at der skal etableres
individuellespildevandsanlægmedgodkendterensningsforanstaltninger.

c. Vandforsyning
Lokalpianområdetbliverforsynetmeddrikkevandfra Båring-AsperupVandværk.

d. Kemikalier og affald
Derer ikke nedgravetkemikaliereller affald i lokaiplanonirådet.

e. Grundvand
Arealetsanvendelseskønnesikkeat truegrundvandet.

f. Stoj
Der er ikke i området veje med en såstor trafik, at gældendestøjgrænserfra veje til
fritidsbebyggelse- 50 dB/A - ikke kan overholdes.

Der er ikke virksomheder så tæt på lokalpianområdet, så støjgrænser til
sommerhusområderfra virksomhederi områdetikkekan overholdes.

Støjbelastningenfra en ældreskydebaneved Skyttevejvestfor lokalplanområdeter ifølge
Amtets Regionplan større end den støjbelastning,der ville blive tilladt for en ny
skydebanedetpågældendested.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING (fortsat)

g. Beplantning
Der er i lokalpianensbestemmelserfastsatret detaljeredebestemmelserom beplantning
for atsikre, atområdetraret ensartetpræg.

h. Den overordnedeplanlægning
Naturbeskyttelsesloven:

Strandbeskyttelseslinien,jfr. naturbeskyttelseslovens§ 15, stk. 1, er nedsatlangsen del af
strandeni henholdtil kortbilag.

Der er et fortidsmindei området,dererbeskyttet i henholdtil naturbeskyttelseslovens§
18, stk. b. Beskyttelsesliniener indtegnetpå kortbilag. Ændringaf forholdeneinden for
en afstandaf 100 meter fra fortidsmindet,herunderbebyggelseog lignende, forudsætter
en forudgåendedispensationfra FynsAmt.

Derkan ikke byggeseller foretagesandreændringeri tilstandenafarealernehenholdsvis
søværtsstrandbeskyttelseslinieneller inden for beskyttelseslinienfor fortidsmindetuden
dispensationfra henholdsvisnaturbeskyttelseslovens§ 15, stk. 1 og § 18, stk. 1. Disse
bestemmelserantagesatville blive administreretmegetrestriktivt.

På matr.nr. 38-bg ligger der en sø. Idet denne sø er over 100 ni2, er den beskyttetaf
naturbeskyttelseslovens§ 3, stk. 1.

HovedpartenafområdeC, saniten smalbræmmevestherfor (kystskrænten)er overdrev.
Idet detteområdeudgørmereend2500 m2, er det beskyttetaf naturbeskyttelseslovens§
3, stk. 2.

I den vestlige del af matr.nr. 38-cf og 38-eg ligger der et moseområde.Såfremtdette
mosearealudvikler sig til en størrelse,der overstiger2500 m2, vil det ligeledesvære
beskyttetafnaturbeskyttelseslovens§ 3, stk. 2.

Der må ikke uden forudgåendedispensationfra Fyns Amt skeændringaf de i de tre
forudgåendeafsnit nærmereangivnebeskyttedenaturtyperstilstand. Dissebestemmelser
administreresmegetrestriktivt.

LokalplanensdelområdeB er i Regionplanenudlagtsomsærligtbeskyttelsesområde.



* *** Side: 13

* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:
* ~ ~ Tinglysningsafdelingen D 344

Påtegning på byrde

Vedrørende matr.nr. 5 B, Båring By, Asperup

Ejendomsejer: Helle Heitmann m.f 1.
Lyst første gang den: 26.10.2000 under nr. 11910

Senest ændret den : 26.10.2000 under nr. 11910

Lyst på de i lokalplanen nævnte matr. nr.

Afvist f sv ang af lysning af partiel byplanvedtægt nr. 11, da der er
uoverensstemmelser i § 14 og § 17 om, hvad der skal aflyses.

Retten i Middelfart den 07.11.2000



LIFA

For såvidt angåraflysning,skalder retteligbegæresaflysningafdeni § 14,pkt. 14.1
nævntepartiellebyplanvedtægtnr. 1, tinglyst den27.11.1975,slettetpåde i § 3, pkt. 3.1
nævntematr.nre.(Partielbyplanvedtægtnr. b slettesi sin helhed).

Endviderebegæresdeni § 14, pkt. 14.1 nævnteservitutlyst d. 13.4.1965 aflyst påde i § 3,
pkt. 3.1 nævntematr.nre.(Servituttenslettesi sin helhed).

Middelfart, den 10. november2000

BirtheVoerNielsen
Landinspektør,LIFA A/S



*** * *** Side: 15

* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen D 344

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 5 B, Båring By, Asperup

Ejendomsejer: Helle Heitmann m.f 1.
Lyst første gang den: 27.11.1975 under nr. 12754

Senest ændret den : 13.11.2000 under nr. 12661

Aflyst af Tingbogen den 13.11.2000 på de i deklarationens § 3 nævnte
matr. nr.

Retten i Middelfart den 23.11.2000

,~v rentzen, oass.



*** * *** Side: 16
* * *

* * ***

* * * Retten i Middelfart Akt.nr.:

* ~ ~ Tinglysningsafdelingen D 344

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 5 B, Båring By, Asperup

Ejendomsejer: Helle Heitmann m.f 1.

Lyst første gang den: 13.04.1965 under nr. 2246
Senest ændret den : 13.11.2000 under nr. 12682

Aflyst af Tingbogen den 13.11.2000 på de i deklarationens § 3 nævnte

matr. nr.

Retten i Middelfart den 23.11.2000
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Middelfart Kommune
Østergade 21
5580 Nørre Aaby

Sendt pr. mail d.d.  
  

Odense 
Fysisk planlægning og VVM

J.nr. NST-4131-410-00003

Ref. HEEJS

Den 1. maj 2012

Ophævelse af skovbygelinje inden for lokalplan nr. 62

Middelfart Kommune har ved mail af 21. marts 2012 anmodet om endelig 
ophævelse af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for lokalplan-
området. Lokalplanen er vedtaget i 2000 og afløser byplanvedtægt nr. 1. 

Naturstyrelsens afgørelse:
Naturstyrelsen Odense ophæver hermed naturbeskyttelseslovens skovbyg-
gelinje i for lokalplanens delområde A. Ophævelsen sker på baggrund af 
den redegørelse, som Middelfart Kommune har fremsendt i forbindelse med 
anmodningen om ophævelsen.

Vi gør opmærksom på, at ophævelsen alene gælder for lokalplan nr. 62,
hvilket betyder, at skovbyggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen op-
hæves eller ændres. 

Ophævelsen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, jf. Miljø-
ministeriets lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 og bekendt-
gørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer. 
Beføjelsen er ved bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 (delegations-
bekendtgørelsen), § 15, stk. 1, nr. 47 henlagt til Naturstyrelsen.

Kommunen skal offentliggøre afgørelsen, jf. § 6 i Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller anden 
administrativ myndighed, jf. § 42 i delegationsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Helle Ejsing
Landinspektør
72 54 34 68
heejs@nst.dk
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